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Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių
3 priedas

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMRNTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
UTENOS APSKRITIES SKYRIUS
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
UTENOS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PATVIRTINTA UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
2017 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMU NR. 51/7S-19

Nr.

I. Projektai
(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi pirmumo
tvarka, pagal balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų (bet ne
mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių)

Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas
Zarasų rajone. 2016-12-22 Nr.51PP7-254.
2. Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kūrybinėms
stovykloms. 2016-12-21, Nr. 51PP7-250.
3. Zarasų rajono Imbrado kultūros namų infrastruktūros sutvarkymas. 2016-12-22 Nr.51PP7255
4. Antalieptės ir Vajasiškio visuomeninės paskirties pastatų sutvarkymas pritaikant
bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai. 2016-12-21, Nr.
51PP7-249.
5. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas nuo Štadvilių kaimo iki Zarasų miesto. 2016-12-21, Nr.
51PP7-248.
6. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Debeikių,
Andrioniškio, Skiemonių, Traupio, Kurklių seniūnijose. 2016-12-22 Nr.51PP7-257.
7. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Troškūnų, Viešintų,
Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose. 2016-12-21, Nr. 51PP7-234.
8. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Troškūnų mieste ir
Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime. 2016-12-21 Nr.51PP7-256.
9. Utenos rajono seniūnijos administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų
sutvarkymas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams (santrumpa – Utenos seniūnijos
administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas). 2016-12-22
Nr.51PP7-259.
10. Pėsčiųjų ir dviračių tako Voverynės vns. – Utena atnaujinimas, siekiant pagerinti Utenos
1.
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miesto pasiekiamumą vietos gyventojams (santrumpa – Pėsčiųjų ir dviračių tako Voverynės
vns. – Utena atnaujinimas). 2016-12-21, Nr. 51PP7-237.
11. Pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnų piliakalnis infrastruktūros sukūrimas, siekiant
pagerinti kultūros paveldo objekto pasiekiamumą vietos gyventojams (santrumpa – Pėsčiųjų
ir dviračių tako Utena – Narkūnų piliakalnis infrastruktūros sukūrimas). 2016-12-22
Nr.51PP7-261.
12. Pėsčiųjų ir dviračių tako Narkūnų piliakalnis – Narkūnų autobusų stotelė infrastruktūros
sukūrimas, siekiant pagerinti kultūros paveldo objekto ir Utenos miesto pasiekiamumą
kaimo gyventojams (santrumpa – Pėsčiųjų ir dviračių tako Narkūnų piliakalnis – Narkūnų
autobusų stotelė infrastruktūros sukūrimas). 2016-12-21 Nr. 51PP7-236.
13. Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas, siekiant pagerinti gamtos
paminklo pasiekiamumą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams (santrumpa – Viešosios
infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas). 2016-12-22 Nr.51PP7-262.
14. Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant bendruomenės
poreikiams. 2016-12-23 Nr.51PP7-265.
15. Parko g Vyžuonėlių kaime rekonstravimas, siekiant pagerinti kultūros ir gamtos paveldo
objekto pasiekiamumą ir pritaikyti dvaro parko teritoriją vietos bendruomenei (santrumpaParko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas). 2016-12-22 Nr.51PP7-260.
16. Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių,
Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose. 2016-12-21 Nr. 51PP7-242.
17. Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus,
Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose. 2016-12-21 Nr.51PP7245.
18. Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų,
Mikalavo ir Gilūtų kaimuose. 2016-12-21 Nr. 51PP7-243.
19. Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės,
Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose. 2016-12-21 Nr.51PP7-244.
20. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono Čekonių,
Kirmėlių, Senųjų Elmininkų kaimuose. 2016-12-22, Nr. 51PP7-251.
21. Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba Medenių kaime. 2016-12-20, Nr.
51PP7-239.
22. Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams. 2016-1227 Nr.51PP7-268.
23. Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam
pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui. 2016-12-27 Nr.51PP7-267.
24. Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas. 201612-23, Nr. 51PP7-263.
25. Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas. 201612-23, Nr. 51PP7-264.
26. Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra
Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime. 2016-12-22, Nr. 51PP7-252.
II. Informacija apie projektus
(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą
eiliškumą)
1. Pareiškėjo pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Sėlių a. 22, LT-32110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Zarasai.
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telefono (-ų) Nr.
(8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir
kultūrinio gyvenimo sąlygas Zarasų rajone
□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė, Antazavės seniūnija,
Antazavė, Dvaro g. 17.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
( mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-06
2019-05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatom numatomas
a projekto skirti
finansavimas
vertė iš
7.

viso

EŽŪFKP lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė
valstybės
Respublikos s biudžeto
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos

62256
262256
200 000
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Prisidėti prie kaimo vietovių Antazavės dvaro rūmų Projektas
patrauklumo ir socialinio bei tvarkybos darbai,
realizuoja
ekonominio aktyvumo
pagal patvirtintą
vietovės turizmo

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos,
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didinimo, pritaikant vietos
kultūros paveldą turizmo
reikmėms.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

techninį projektą (II,
dalis III, IV ir V
etapai).

potencialą,
susijusios su kaimo
pasiūlomas
kultūros ir gamtos
naujas turizmo
paveldu, skaičius-1.
maršrutas,
Gyventojų, kurie
patrauklūs dvaro naudojasi geresnėmis
rūmai pritraukia paslaugomis /
dvigubai
infrastruktūra,
daugiau
skaičius-413.
lankytojų, per
Regioninio
vietos gyventojų planavimo būdu
parduodamas
įgyvendintų mažos
paslaugas
apimties
stimuliuoja
infrastruktūros
vietos
projektų skaičius-1.
ekonomika,
padeda
sprendžiant soc.
problemas.
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir
pritaikymas kūrybinėms stovykloms
□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
x 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Zarasų rajono savivaldybė, Antazavės seniūnija, Antazavė, Dvaro
g. 17.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2019/05
24

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
projektą pateikimo
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
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šaltinius):
Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos
projekto
vertė iš viso

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė
valstybės
Respublikos s biudžeto
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
98 620,54

298 617,54 199 997,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Skatinti kaimo vietovių
1. Antazavės dvaro Siekiama šių
plėtrą, Antazavės dvaro
rūmų 2 a. tvarkybos kiekybinių
erdves pritaikant
darbų atlikimas
rezultatų:
bendruomenės poreikiams,
2. Baldų ir
- Atlikti Antazavės
ekonominei, socialinei ir
reikiamos įrangos
dvaro 2 a.
kultūrinei veiklai
įsigijimas
tvarkybos darbai;
- įsigyta
materialinė bazė
(baldai ir įranga).

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos,
susijusios su kaimo
kultūros ir gamtos
paveldu, skaičius-1.
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-413.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Sėlių a. 22, LT-32110
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Zarasai.
Telefono (-ų) Nr.
(8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Zarasų rajono Imbrado kultūros namų infrastruktūros
sutvarkymas
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

6
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė, Imbrado seniūnija,
Imbradas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-06
2019-05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
228
45 648,92
182 595,68
244,60
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Didinti Imbrado kaimo
Imbrado kultūros
Rekonstravus
Veiksmų, kuriais
gyvenamosios aplinkos
namų infrastruktūros
Imbrado
remiamos
patrauklumą ir vietos
rekonstravimas.
kultūros namų
investicijos į mažos
gyventojų gyvenimo kokybę,
infrastruktūrą
apimties
sutvarkant Imbrado kultūros
sukuriamos
infrastruktūrą,
namų infrastruktūrą ir taip
palankios
skaičius-1.
užtikrinant gyventojams
sąlygos
Gyventojų, kurie
būtinų paslaugų kultūrinei
gyventojams
naudojasi geresnėmis
veiklai teikimą ir jų
gauti būtinas
paslaugomis /
prieinamumą.
kultūrinės
infrastruktūra,
veiklos
skaičius-224
paslaugas.
Regioninio
7.
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planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Antalieptės ir Vajasiškio visuomeninės paskirties pastatų
sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams,
ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė, Antalieptės
seniūnija, Antalieptės miestelis.
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė, Degučių seniūnija,
Vajasiškio kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2019/05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatoma numatomas
skirti
projekto
vertė iš viso finansavimas
EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
7.
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Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Savivaldybė
Respublikos s biudžeto
valstybės
lėšos
biudžeto
lėšos

50 000,00
250 000,00 200 000,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Didinti Antalieptės ir
1. Antalieptės
 Sutvarkius
Vajasiškio gyvenamosios
visuomeninės
multifunkci
aplinkos patrauklumą bei
paskirties pastato
nę erdvę
vietos gyventojų gyvenimo
sutvarkymas
Antalieptės
kokybę, paskatinti
2. Vajasiškio
miestelyje ji
ekonomikos plėtrą,
bendruomenės
bus
sutvarkant Antalieptės
namų sutvarkymas
naudojama
visuomeninės paskirties
kaip
pastato ir Vajasiškio
gyventojų
bendruomenės namų
užimtumo
infrastruktūrą.
bei
laisvalaikio
vieta:
papildomo
užimtumo
(šokių
pamokos,
laisvalaikis)
organizavi
mas (bent 2
kartus per
mėn.
pasinaudos
40
gyventojų);
po
edukacinių
užsiėmimų
laisvalaikio
užimtumo
organizavi
mas (per
metus bus
aktyviai
naudojama
apie 60 d.);
vaikų
neformaliaj

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 2
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra - 303
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

am
ugdymui
(bent kartą
per savaitę
po 2 h
pasinaudos
apie 15
vaikų);
sportiniams
aktyvumui
(bent 2
kartus per
mėn.
pasinaudos
50
gyventojų).
Užbaigus
tvarkyti
Vajasiškio
bendruome
nės namų
infrastruktū
rą bus
teikiamos
trūkstamos
socialinės
paslaugos
socialinės
rizikos
asmenims
(bent 2
kartus per
savaitę, iki
10 asmenų).
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
Tel. (8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas nuo Štadvilių kaimo iki
Zarasų miesto
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
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5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Zarasų rajono savivaldybė
nuo Štadvilių kaimo iki Zarasų miesto
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2019/05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
186 649,00 149 319,00
37 330,00
7.

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Kurti patrauklią ir saugią
Pėsčiųjų ir dviračio Projekto metu
Štadvilių, Šlyninkos ir
tako įrengimas
įrengiamas
Ditkūnų kaimų gyvenamąją
pėsčiųjų ir dviračių
aplinką bei paskatinti
takas veda iki
ekonominę plėtrą, plėtojant
gyventojų lankomų
aplinką tausojančią ir eismo
objektų: Šlyninkos
saugą didinančią
vandens malūno,
infrastruktūrą.
link Zarasų miesto
Didžiosios salos.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 240
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

projektų skaičius - 1
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
J. Biliūno g. 23, LT-29111
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Anykščiai
Telefono (-ų) Nr.
8 381 58035
El. pašto adresas
info@anyksciai.lt
Registravimo kodas
188774637
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais
gerinimas Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, Traupio,
Kurklių seniūnijose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Debeikių
(Leliūnų k.), Andrioniškio (Andrioniškio mstl.), Skiemonių
(Skiemonių mstl.) ir Traupio (Levaniškių k.), Kurklių II k.)
seniūnijos
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
( mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-06
2019-05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
viso
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

12
249 973,0
199 979,00
49 994,00
0
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Skatinti kaimiškų vietovių
1.1.Leliūnų k. ilgosios Sustiprinta
Veiksmų, kuriais
(Leliūnai, Andrioniškis,
gatvės atkarpos
ekonominė ir
remiamos
Skiemonys, Levaniškiai,
(apie 250 m.)
bendruomenės
investicijos į mažos
Kurkliai II) ekonomikos ir
rekonstrukcija.
plėtra Leliūnų,
apimties
bendruomenės plėtrą,
1.2.Andrioniškio mst. Andrioniškio,
infrastruktūrą,
pagerinant vietinės reikšmės
Griežos gatvės
Skiemonių ,
skaičius-5.
kelių būklę.
atkarpos (apie 260 Levaniškių ir
Gyventojų, kurie
m.) rekonstrukcija. Kurklių II
naudojasi geresnėmis
1.3.Skiemonių mstl.
gyvenvietėse.
paslaugomis /
Šilo gatvės
infrastruktūra,
atkarpos (apie 340
skaičius-1070.
m.) rekonstrukcija.
Regioninio
1.4.Levaniškių k.
planavimo būdu
Liepų gatvės
įgyvendintų mažos
atkarpos (apie 400
apimties
m.) kapitalinis
infrastruktūros
remontas.
projektų skaičius-1.
1.5.Kurklių II k.
Dvaro gatvės
atkarpos (apie 200
m.) rekonstrukcija.
1. Pareiškėjo pavadinimas Anykščių rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
J. Biliūno g. 23, LT-29111
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Anykščiai
Telefono (-ų) Nr.
(8 381) 58035
El. pašto adresas
info@anyksciai.lt
Registravimo kodas
188774637
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais
gerinimas Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko
seniūnijose
4. Priemonės veiklos
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
srities kodas
infrastruktūrą“

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Anykščių rajono savivaldybė, Troškūnų (Surdegio mstl.),
Viešintų (Viešintų mstl.), Svėdasų (Svėdasų mstl.) ir
Kavarsko (Kavarsko miestas) seniūnijos
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė

13
(metai / mėnesiai)

pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2019/05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
49 925,00
249 623,00 199 698,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
Siektini stebėsenos
veiklos
rodikliai
Skatinti kaimiškų vietovių
1. Surdegio mstl.
Kiekybinis:
Veiksmų, kuriais
ekonomikos ir bendruomenės Geležinkelio gatvės rekonstruota apie
remiamos
plėtrą Surdegio, Viešintų,
atkarpos
1430 m vietinės
investicijos į mažos
Svėdasų ir Kavarsko
rekonstrukcija
reikšmės kelių
apimties
miesteliuose, pagerinant
2. Viešintų mstl.
Surdegio, Viešintų, infrastruktūrą – 4
vietinės reikšmės kelių būklę Pušyno gatvės
Svėdasų ir
Gyventojų, kurie
atkarpos
Kavarsko
naudojasi
rekonstrukcija
miesteliuose.
geresnėmis
3. Svėdasų mstl.
paslaugomis /
Ežero gatvės
Kokybinis:
infrastruktūra - 1989
atkarpos
Sustiprinta
Regioninio
rekonstrukcija
ekonominė ir
planavimo būdu
4. Kavarsko mstl.
bendruomenės
įgyvendintų mažos
Sportininkų gatvės plėtra Surdegio,
apimties
atkarpos
Viešintų, Svėdasų
infrastruktūros
rekonstrukcija
ir Kavarsko
projektų skaičius - 1
miesteliuose.
7.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
J. Biliūno g. 23, LT-29111
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3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Nr., pašto indeksas, vietovė)
Anykščiai
Telefono (-ų) Nr.
8 381 58035
El. pašto adresas
info@anyksciai.lt
Registravimo kodas
188774637
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais
gerinimas Troškūnų mieste ir Anykščių seniūnijos Burbiškio
kaime
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Troškūnų
(Troškūnų mstl.) ir Anykščių (Burbiškio km.) seniūnijos
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-06
2019-05
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
146
016,00
29 204,00
116 812,00
7.

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Skatinti ekonominę ir
1.1.Burbiškio k.
Pagerinta

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
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socialinę plėtrą Troškūnų
mieste ir Burbiškio kaime,
pagerinant vietinės reikšmės
kelių būklę

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Anykštos gatvės
atkarpos
kapitalinis
remontas.
1.2.Troškūnšų m.
Lauko gatvės
atkarpos
rekonstrukcija

gyvenimo
kokybė ir
sustiprinta
ekonominė
plėtra Troškūnų
mieste ir
Burbiškio
kaime.

remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-2.
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-737.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Utenos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 389 61600
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Utenos rajono seniūnijos administracinio pastato Vaikutėnų
kaime vidaus patalpų sutvarkymas, pritaikant patalpas
bendruomenės poreikiams“ (santrumpa – Utenos seniūnijos
administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų
sutvarkymas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos regionas, Utenos rajono savivaldybė, Utenos rajono
seniūnija, Vaikutėnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-09
2019-08
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
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(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
197
39 401,84
157 607,36
009,20
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Užtikrinti ir padidinti
Vaikutėnų
Projekto metu
Veiksmų, kuriais
aktyvios, kūrybingos ir
administracinio
planuojami
remiamos
pilietiškos bendruomenės
pastato vidaus patalpų pasiekti
investicijos į mažos
ugdymą, užimtumo
sutvarkymas bei
rezultatai:
apimties
skatinimą, sukuriant
pastato šildymo
- atlikti
infrastruktūrą,
patrauklią infrastruktūrą,
sistemos statybos
šildymo skaičius-2 (1 pastato
Vaikutėnų kaimo
rangos darbai
sistemos II a. vidaus patalpų
gyventojams.
remontą kapitalinis remontas
–1
ir 1 kapitalinis katilo
kompl.;
ir šildymo sistemos
- atlikti
remontas).
dalies
vidaus
Gyventojų, kurie
patalpų
naudojasi geresnėmis
remontą: paslaugomis /
- grindų
infrastruktūra,
remontas skaičius-268.
– apie
165 m2;
Regioninio
- lubų
planavimo būdu
remontas įgyvendintų mažos
– apie
apimties
165 m2
infrastruktūros
- sienų
projektų skaičius-1.
remontas
– apie
343 m2;
pakeisti vidaus
patalpų duris – 8
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vnt (15 m2).
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Utenos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
(8 389) 61 600
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Pėsčiųjų ir dviračių tako Voverynės vns. – Utena
atnaujinimas, siekiant pagerinti Utenos miesto pasiekiamumą
vietos gyventojams (santrumpa – Pėsčiųjų ir dviračių tako
Voverynės vns. – Utena atnaujinimas)
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos rajono savivaldybė, Sudeikių seniūnija, Voverynės
viensėdis ir Padbuožės kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2018/05
12
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
15 925,60
79 628,00
63 702,40
7.
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9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Padbuožės, Voverynės vns. ir Pėsčiųjų – dviračių Įrengti 1600 m.
Sirutėnų bendruomenės
tako nuo Utenos
ilgio ir 2 m. pločio
gerbūvio pagerinimas
miesto ribų iki
dviračių – pėsčiųjų
sutvarkant viešąją susiekimo Voverynės
taką
infrastruktūrą, įrengiant
autobusų stotelės
pėsčiųjų -dviračių taką.
atnaujinimas

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 271
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Utenos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT- 28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 389 61620
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnų piliakalnis
infrastruktūros sukūrimas, siekiant pagerinti kultūros
paveldo objekto pasiekiamumą vietos gyventojams
(santrumpa – Pėsčiųjų ir dviračių tako Utena – Narkūnų
piliakalnis infrastruktūros sukūrimas)
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Utenos rajono savivaldybė, Leliūnų seniūnija,
Narkūnų kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
( mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2018-01
2019-10
22
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
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(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
103
20 772,03
83 088,10
860,13
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Narkūnų kaimo ir aplinkinių Naujo pėsčiųjųNarkūnų kaimo Veiksmų, kuriais
kaimų (Šilinės ir Pakalnių
dviračių tako nuo
ir aplinkinių
remiamos
kaimų) bendruomenių
Utenos miesto
kaimų (Šilinės ir investicijos į mažos
gerbūvio pagerinimas
riboženklio iki
Pakalnių kaimų) apimties
sutvarkant kaimo viešąją
Narkūnų piliakalnio
bendruomenių
infrastruktūrą,
susisiekimo infrastruktūrą.
įrengimas.
gerbūvio
skaičius-1
pagerinimas
Gyventojų, kurie
įrengiant 1400
naudojasi geresnėmis
m. pėsčiųjųpaslaugomis /
dviračių taką,
infrastruktūra,
nuo Utenos
skaičius-306
miesto
Regioninio
riboženklio iki
planavimo būdu
Narkūnų
įgyvendintų mažos
piliakalnio
apimties
mišriam
infrastruktūros
pėsčiųjų ir
projektų skaičius-1.
dviračių eismui
naudoti
1. Pareiškėjo pavadinimas Utenos rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 389 61600
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal

20

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

juridinio asmens pažymėjimą)
Pėsčiųjų ir dviračių tako Narkūnų piliakalnis – Narkūnų
autobusų stotelė infrastruktūros sukūrimas, siekiant
pagerinti kultūros paveldo objekto ir Utenos miesto
pasiekiamumą kaimų gyventojams (santrumpa - Pėsčiųjų ir
dviračių tako Narkūnų piliakalnis – Narkūnų autobusų
stotelė infrastruktūros sukūrimas)
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos rajono savivaldybė, Leliūnų seniūnija, Narkūnų kaimas
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2018/04
2020/01
22
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
21 775,86
108 879,32 87 103,46
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
Siektini stebėsenos
veiklos
rodikliai
Narkūnų ir Vosgėlių kaimų
Pėsčiųjų – dviračių Narkūnų kaimo
Veiksmų, kuriais
bendruomenės gerbūvio
tako nuo Narkūnų
bendruomenės
remiamos
pagerinimas sutvarkant
piliakalnio iki
gerbūvio
investicijos į mažos
kaimo viešąją susiekimo
Narkūnų autobusų
pagerinimas
apimties
7.
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infrastruktūrą.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

stotelės įrengimas

sutvarkant viešąją
infrastruktūrą – 1
susiekimo
Gyventojų, kurie
infrastruktūrą,
naudojasi
įrengiant 1600 m.
geresnėmis
pėsčiųjų - dviračių paslaugomis
taką, nuo Narkūnų infrastruktūra - 307
piliakalnio iki
Regioninio
Narkūnų autobusų
planavimo būdu
stotelės mišriam
įgyvendintų mažos
pėsčiųjų ir dviračių apimties
eismui naudojimui infrastruktūros
pažymėtą kelio
projektų skaičius - 1
ženklu Nr. 413
“Pėsčiųjų ir
dviračių takas”.
Utenos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT- 28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 389 61600
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas,
siekiant pagerinti gamtos paminklo pasiekiamumą ir
pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (santrumpa
„Viešosios infrastruktūros prie Krokulės šaltinio sukūrimas
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos regionas, Utenos rajono savivaldybė, Užpalių seniūnija,
Užpalių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2019-09
2020-08
12
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
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Numatom
a projekto
vertė iš
viso

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė
valstybės
Respublikos
s biudžeto
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
39 188,08

195
156 752,32
940,40
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Užpalių miestelio
1200 m Krokulės g.
Projekto metu
bendruomenės gerbūvio
asfaltuotos dangos bei ketinama
pagerinimas sutvarkant ir
600 kv.m automobilių įgyvendinti
išplečiant miestelio viešąją
aikštelės prie
šiuos darbus:
susisiekimo infrastruktūrą.
Krokulės šaltinio
išasfaltuoti
įrengimas.
Krokulės g.
1200 m ilgio
kelio atkarpą ir
4,5 m pločio iki
Krokulės
šaltinio ir įrengti
600 kv. m
asfalto dangos
automobilių
stovėjimo
aikštelę.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-2
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-758.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1

Molėtų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT- 33140
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
Telefono (-ų) Nr.
8 383 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose
modernizavimas pritaikant bendruomenės poreikiams
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
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5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Molėtų rajono savivaldybė, Mindūnų seniūnija,
Mindūnai.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-07
2019-06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
238
61 782,92
176 522,60
305,52
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Pritaikyti Mindūnų
1.1.Fasado sienų (su
Sukurti jaukią
Veiksmų, kuriais
visuomeninės paskirties
cokoliu) šiltinimas aplinką
remiamos
pastatą bendruomenės
(tinkuojamas
bibliotekos
investicijos į mažos
poreikiams tenkinti.
fasadas)
lankytojams.
apimties
1.2.Stogų apšiltinimas Tinkamų sąlygų infrastruktūrą,
įrengiant ruloninę sudarymas
skaičius-1
dangą.
bendruomenės
Gyventojų, kurie
1.3.Langų keitimas
namams įsikurti, naudojasi geresnėmis
varstomais
kurie vykdys
paslaugomis /
plastiko langais,
socialines,
infrastruktūra,
nudažant tinką ir
švietimo ir kitas skaičius-190.
keičiant palanges. veiklas skirtas
Regioninio
1.4.Durų keitimas
bendruomenės
planavimo būdu
7.
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

plastiko durimis,
poreikių
įgyvendintų mažos
nudažant tinką.
tenkinimui.
apimties
1.5.Vidaus patalpų
infrastruktūros
remonto darbai.
projektų skaičius-1
1.6.Geoterminių lauko
zondų įrengimas.
1.7.Mindūnų
visuomeninės
paskirties pastato
įšorės apšiltinimo
ir šildymo
sistemos įrengimo
projektavimo ir
kitos inžinerinės
paslaugos.
Utenos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Utenio a. 4, LT-28503 Utena
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
8 389 61600
El. pašto adresas
info@utena.lt
Registravimo kodas
188710442
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Parko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas, siekiant
pagerinti kultūros ir gamtos paveldo objekto pasiekiamumą
ir pritaikyti dvaro parko teritoriją vietos bendruomenei“
(santrumpa- Parko g. Vyžuonėlių kaime rekonstravimas).
□ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos regionas, Utenos rajono savivaldybė, Vyžuonų seniūnija,
Vyžuonėlių kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2019-01
2020-06
18
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
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Numatom
a projekto
vertė iš
viso

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė
valstybės
Respublikos
s biudžeto
biudžeto
valstybės
lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
24 757,77

123
99 031,09
788,86
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Vyžuonėlių kaimo
Parko g. Vyžuonėlės
Projekto metu
bendruomenės gyvenamosios kaime su pačioje
ketinama
aplinkos pagerinimas
eismo juostoje
įgyvendinti
sutvarkant kaimo viešąją
paženklintu pėsčiųjų - šiuos darbus:
susisiekimo infrastruktūrą.
dviračių taku
asfaltuoti 720 m
asfaltavimas.
kelio atkarpą,
taip pat toje
pačioje eismo
juostoje pėsčiųjų
– dviračių taką
iki Vyžuonėlių
dvaro parko.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-100.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės a. 70, LT-30122
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Ignalina
Telefono (-ų) Nr.
(8 386) 52 096
El. pašto adresas
info@ignalina.lt
Registravimo kodas
288768350
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir
rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų,
Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
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srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Ignalinos rajono savivaldybė, Ignalinos seniūnijos Ceikinėlių
kaimas, Ceikinių seniūnijos Rubelninkų kaimas, Linkmenų
seniūnijos Linkmenų kaimas ir Dūkšto seniūnijos Dūkštelių
kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/04
2018/09
18
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

234 151,53

187 321,22

46 830,31

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Užtikrinti geriamojo vandens 1. Gręžinio ir
Planuojama, kad
tiekimą ir jo kokybę
vandentiekio tinklų Ceikinėlių,
Ignalinos rajono kaimo
įrengimas
Rubelninkų ir
vietovėse.
Ceikinėlių kaime
Dūkštelių kaimų
2. Vandentiekio
gyventojai bus
tinklų įrengimas
aprūpinami
Linkmenų kaime
geriamuoju
3. Vandentiekio
vandeniu, o
tinklų
Linkmenų kaimo
rekonstrukcija
gyventojai –

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 4
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 246
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Rubelninkų kaime
4. Vandentiekio
tinklų
rekonstrukcija
Dūkštelių kaime
1.

Pareiškėjo pavadinimas

2.

Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

pagerintu
geriamuoju
vandeniu.

Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės a. 70, LT-30122
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Ignalina
Telefono (-ų) Nr.
(8 386) 52 096
El. pašto adresas
info@ignalina.lt
Registravimo kodas
288768350
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir
rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų,
Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Didžiasalio
seniūnijos Navikų kaimas, Tverečiaus seniūnijos Tverečiaus,
Erzvėto ir Dietkauščiznos kaimai, Rimšės seniūnijos Meikštų
kaimas ir Kazitiškio seniūnijos Grybėnų kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-04
2018-09
18

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
projektą pateikimo
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatom numatomas
a projekto skirti
vertė iš
finansavimas
viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
7.
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Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos
231
634,74

185 307,79

Lietuvos
Savivaldybė
Respublikos s biudžeto
valstybės
lėšos
biudžeto
lėšos

Kitos
viešosio
s lėšos

Privačio
s lėšos

46 326,95

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Užtikrinti geriamojo vandens 1.1.Vandentiekio
Planuojama, kad Veiksmų, kuriais
tiekimą Ignalinos rajono
tinklų rekonstrukcija
Navikų,
remiamos
kaimo vietovėse.
Meikštų kaime.
Erzvėto,
investicijos į mažos
1.2. Vandentiekio
Tverečiaus,
apimties
tinklų įrengimas
Dietkauščiznos, infrastruktūrą,
Grybėnų kaime.
Meikštų ir
skaičius-6.
1.3. Gręžinio
Grybėnų kaimų Gyventojų, kurie
įrengimas
gyventojai bus
naudojasi geresnėmis
Dietkauščiznos kaime. aprūpinami
paslaugomis /
1.4. Vandentiekio
geriamuoju
infrastruktūra,
tinklų rekonstrukcija
vandeniu.
skaičius -484.
Erzvėto kaime.
Regioninio
1.5. Vandentiekio
planavimo būdu
tinklų rekonstrukcija
įgyvendintų mažos
Navikų kaime.
apimties
1.6. Vandentiekio
infrastruktūros
tinklų rekonstrukcija
projektų skaičius-1
Tverečiaus kaime.
1. Pareiškėjo pavadinimas Ignalinos rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės a. 70, LT-30122
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Ignalina

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

Telefono (-ų) Nr.
(8 386) 52 096
El. pašto adresas
info@ignalina.lt
Registravimo kodas
288768350
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir
rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir
Gilūtų kaimuose
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
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5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/04
2018/07
16
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačios
viso
valstybės
Respublik s biudžeto
viešosios lėšos
biudžeto
os
lėšos
lėšos
(bendrojo
valstybės
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
7.

226
228,20

180 982,56

45 245,64

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Užtikrinti geriamojo vandens 1. Vandentiekio
Planuojama, kad
tiekimą Ignalinos rajono
tinklų
Bėčiūnų, Mikalavo
kaimo vietovėse.
rekonstrukcija
ir Gilūtų kaimų
Bėčiūnų kaime
gyventojai bus
2. Vandentiekio
aprūpinami
tinklų
geriamuoju
rekonstrukcija
vandeniu.
Gilūtų kaime
3. Vandentiekio
tinklų įrengimas
Mikalavo kaime

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 3
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 218
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Laisvės a. 70, LT-30122
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Ignalina
Telefono (-ų) Nr.
(8 386) 52 096
El. pašto adresas
info@ignalina.lt
Registravimo kodas
288768350
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas
Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų
kaimuose
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Didžiasalio
seniūnijos Navikų ir Dysnos kaimai, Naujojo Daugėliškio
seniūnijos Šiūlėnų ir Mažėnų kaimai ir Ignalinos seniūnijos
Palūšės kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-04
2018-09
18

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
projektą pateikimo
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
7.

31
198
39 659,69
158 638,74
298,43
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Pagerinti vandens kokybę
1.1.Geležies
Planuojama, kad Veiksmų, kuriais
Ignalinos rajono kaimo
pašalinimo
Navikų, Dysnos, remiamos
vietovėse.
įrenginių statyba
Šiūlėnų, Palūšės investicijos į mažos
Navikų-Dysnos
ir Mažėnų
apimties
kaimuose.
kaimų
infrastruktūrą,
1.2.Geležies
gyventojai
skaičius-4.
pašalinimo
naudos
Gyventojų, kurie
įrenginių statyba
geriamąjį
naudojasi geresnėmis
Palūšės kaime.
vandenį, kuris
paslaugomis /
1.3.Geležies
neviršys
infrastruktūra,
pašalinimo
geležies normos skaičius-294.
įrenginių statyba
vandenyje.
Regioninio
Mažėnų kaime.
planavimo būdu
1.4.Geležies
įgyvendintų mažos
pašalinimo
apimties
įrenginių statyba
infrastruktūros
Šiūlėnų kaime.
projektų skaičius-1.
1. Pareiškėjo pavadinimas UAB „Anykščių vandenys“
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Liudiškių g. 28, LT-29126
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Anykščiai
Telefono (-ų) Nr.
(8 381) 58 233
El. pašto adresas
anykvanduo@zebra.lt
Registravimo kodas
154138664
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas
Anykščių rajono Čekonių, Kirmėlių, Senųjų Elmininkų
kaimuose
4. Priemonės veiklos
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
srities kodas
infrastruktūrą“

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

7.

Paraiškos finansuoti

□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Anykščių rajono savivaldybė, Troškūnų seniūnijos Kirmėlių
kaimas, Anykščių seniūnijos Senųjų Elmininkų kaimas, Debeikių
seniūnijos Čekonių kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2020/05
36
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
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projektą pateikimo
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma EŽŪFKP lėšos Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš viso
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
59 532,00
175 692,00 116 160,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Projekto tikslas – prisidėti
1. Vandens
Projekto
prie gyvenimo kokybės
gerinimo, geležies
įgyvendinimo metu
kaime gerinimo ir kaimo
šalinimo sistemų
siekiama pagerinti
aplinkos patrauklumo
įrengimas Čekonių gyvenamąją
didinimo, plėtojant Kirmėlių, kaime
aplinką kaimo
Senųjų Elmininkų bei
2. Vandens
vietovėse, užtikrinti
Čekonių kaimuose teikiamas gerinimo, geležies
neigiamo poveikio
viešąsias paslaugas.
šalinimo sistemų
aplinkai ir
įrengimas Kirmelių gyventojų sveikatai
kaime
prevenciją 3 kaimo
3. Vandens
vietovėse įrengiant
gerinimo, geležies
vandens gerinimo
šalinimo sistemų
ir nugeležinimo
įrengimas Senųjų
įrenginius:
Elmininkų kaime
•
Pastatyti
naujus geriamojo
vandens gerinimo,
geležies šalinimo
įrenginius Kirmėlių
kaime – 1 vnt.
•
Pastatyti
naujus geriamojo
vandens gerinimo,
geležies šalinimo
įrenginius Senųjų
Elmininkų kaime –

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 3
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra - 312
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
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1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

1 vnt.
•
Pastatyti
naujus geriamojo
vandens gerinimo,
geležies šalinimo
įrenginius Čekonių
kaime – 1 vnt.
UAB „Utenos vandenys“
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vandenų g. 1, Naujasodžio k.,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Utenos r.
Telefono (-ų) Nr.
(8 389) 65 110
El. pašto adresas
info@uteniosvandenys.lt
Registravimo kodas
183633981
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Geriamojo vandens tiekimo ir gerinimo sistemų statyba
Medenių kaime
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos rajono savivaldybė, Utenos seniūnija, Medenių k.,
Utenos r.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/03
2018/03
12
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Numatom numatomas
a projekto skirti
vertė iš
finansavimas
viso
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
7.

34
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybė Kitos
s biudžeto
viešosios
lėšos
lėšos

250 000,0
165 289,26
0
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Suteikti galimybes Utenos
Geriamojo vandens Pastatyti vandens
rajono Medenių kaimo
tiekimo ir gerinimo gerinimo įrenginiai
gyventojams prisijungti prie
sistemų statyba
Pastatytit
centralizuotos vandens
Medenių kaime
vandentiekio
tiekimo sistemos bei gauti
tinklai apie 2,31
kokybišką geriamojo vandens
km
tiekimo paslaugą

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Privačios
lėšos

84
710,74

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 101
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1
Molėtų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT-33140
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
Telefono (-ų) Nr.
8 383 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant
bendruomenės poreikiams
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskr. Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k.
Šilelio g. 6
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
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mėnesiai)
2017-07
2019-06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos s biudžeto
viešosio s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
432
232 236,52
200 000,00
236,52
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Pritaikyti Videniškių
1.1.Sutvarkyti
Sukurti jaukią
Veiksmų, kuriais
mokyklos pastatą
inžinierines
mokymosi
remiamos
bendruomeninių paslaugų
sistemas ir atlikti
aplinką
investicijos į mažos
centro veikloms.
bendrastatybinius priešmokyklinio apimties
darbus.
amžiaus ir 1-IV infrastruktūrą,
1.2.Sutvarkyti
klasių
skaičius-1.
mokyklos
moksleiviams;
Gyventojų, kurie
teritoriją.
Tinkamų sąlygų naudojasi geresnėmis
1.3.Mokyklos pastato sudarymas
paslaugomis /
apšiltinimo ir
bendruomenės
infrastruktūra,
inžinerinių
namams ir
skaičius-368.
sistemų
bibliotekai
Regioninio
sutvarkymo
įsikurti, kurie
planavimo būdu
projektavimo ir
vykdys
įgyvendintų mažos
kitos inžinerinės
socialines,
apimties
paslaugos.
švietimo ir kitas infrastruktūros
veiklas skirtas
projektų skaičius-1
bendruomenės
poreikių
tenkinimui.
1. Pareiškėjo pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT-33140
7.

36

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
Telefono (-ų) Nr.
8 383 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas
sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui
bei daugiafunkciškumui.
 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Utenos apskr. Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčiai.
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-07
2019-06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačio
valstybės
Respublikos
s
biudžeto
viešosio
s lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
s lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
219 102,8
56 804,44
162 298,40
4
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Sudaryti sąlygas
1.1. Cokolio šiltinimas Sukurti jaukią
Veiksmų, kuriais
efektyvesniam pastato erdvių 1.2. Sienų šiltinimas
mokymosi
remiamos
7.
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išnaudojimui bei
daugiafunkciškumui.

1.3. Stogo šiltinimas
1.4. Grindų dangų

keitimas pirmame
ir antrame aukšte.
1.5. Langų ir durų
keitimas.
1.6. Mokyklos pastato
modernizavimo
projektavimo ir
kitos inžinerinės
paslaugos.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

aplinką Suginčių
pagrindinės
mokyklos
moksleiviams.
Tinkamų sąlygų
sudarymas teikti
kokybiškas
viešąsias
kultūrines
paslaugas,
skirtas
bendruomenės
poreikių
tenkinimui.

investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą,
skaičius-1
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra,
skaičius-446
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1.

Molėtų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT-33140
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
Telefono (-ų) Nr.
(8 383) 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato
renovacijos užbaigimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškis, Arino g. 14
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/07
2019/06
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
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Numatom
a projekto
vertė iš
viso

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos

Lietuvos
Respublik
os
valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybė Kitos
s biudžeto
viešosios
lėšos
lėšos

305
142 776,72
162 613,80
390,52
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Joniškio mokyklos –
1. Cokolio
Sukurti jaukią
daugiafunkcio centro
apšiltinimo darbai
mokymosi aplinką
pritaikymas bendruomenės
2. Sienų šiltinimo ir priešmokyklinio
poreikiams tenkinti. Norint
apdailos darbai
amžiaus ir 1-X
pasiekti šį tikslą buvo
3. Pakeisti lauko
klasių
nuspręsta pabaigti Joniškio
duris ir apšiltinti
moksleiviams;
mokyklos daugiafunkcio
langus
- Tinkamų sąlygų
centro šiltinimo darbus.
4. Stogo šiltinimas
sudarymas
ir hidroizoliacinės
daugiafunkciam
dangos įrengimas
centrui veikti, kuris
5. Mokyklos
vykdys socialines,
pastato išorės
švietimo ir kitas
apšiltinimo ir
veiklas skirtas
šildymo sistemos
bendruomenės
įrengimo
poreikių
projektavimo ir
tenkinimui.
kitos inžinerinės
paslaugos
1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos

Privačios
lėšos

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 258
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1

Molėtų rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT-33140
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
Telefono (-ų) Nr.
(8 383) 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto
viešojo pastato atnaujinimas
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
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srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Molėtų r. sav., Čiulėnų seniūnija, Toliejų k.
Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/10
2019/09
24
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačios
viso
valstybės
Respublik s biudžeto
viešosios lėšos
biudžeto
os
lėšos
lėšos
(bendrojo
valstybės
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
264 268,1
64 268,12
200 000,00
2
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
Siektini stebėsenos
veiklos
rodikliai
Didinti Toliejų kaimo
1. Fasado sienų (su Sudaryti tinkamas
Veiksmų, kuriais
patrauklumą ir gyvenimo
cokoliu) šiltinimas
sąlygas vykdyti
remiamos
kokybę užtikrinant paslaugų, 2. Šlaitinių stogų
socialiniai,
investicijos į mažos
reikšmingų kaimo
pastogės šiltinimas švietimo ir kitoms
apimties
gyventojų veiklai, teikimą ir 3. Langų keitimas
veikloms skirtas
infrastruktūrą – 1
jų prieinamumą, atnaujinant
4. Durų keitimas
bendruomenės
Gyventojų, kurie
pastatą.
5. Vidinės sienos iš poreikių
naudojasi
stiklo blokų
tenkinimui.
geresnėmis
permūrijimas
paslaugomis
6. Katilinės
infrastruktūra - 379
remontas
Regioninio
7.
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7. WC įrengimas
8. Vidaus patalpų
remontas

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1

UAB „Anykščių vandenys“
Buveinės adresas (gatvė, namo
Liudiškių g. 28, LT-29126
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Anykščiai
Telefono (-ų) Nr.
(8 381) 58 233
El. pašto adresas
anykvanduo@zebra.lt
Registravimo kodas
154138664
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens
tiekimo sistemų plėtra Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime
x 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
□ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Numatoma projekto
pradžia
(metai / mėnesiai)

Numatoma
Preliminari projekto
projekto
trukmė
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017/06
2020/05
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Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2017 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo
šaltinius):
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatom EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
a projekto
Pareiškėjo lėšos
Lietuvos
vertė iš
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybė Kitos
Privačios
viso
valstybės
Respublik s biudžeto
viešosios lėšos
biudžeto
os
lėšos
lėšos
(bendrojo
valstybės
finansavimo) biudžeto
lėšos
lėšos
7.

41
250
85 028,26
165 908,80
937,06
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
veiklos
Projekto tikslas – prisidėti
1. Geriamojo
Projekto
prie gyvenimo kokybės
vandens tiekimo
įgyvendinimo metu
kaime gerinimo ir kaimo
tinklų nauja statyba siekiama pagerinti
aplinkos patrauklumo
Dabužių I k.
gyvenamąją
didinimo, plėtojant Dabužių I Anykščių rajone
aplinką kaimo
kaime teikiamas viešąsias
2. Vandens
vietovėje, užtikrinti
paslaugas.
gerinimo, geležies
viešąsias vandens
šalinimo įrenginių
tiekimo paslaugas,
statyba
neigiamo poveikio
aplinkai ir
gyventojų sveikatai
prevenciją.
Numatoma:
 Nutiesti 2,5
km naujų
geriamojo
vandens
tiekimo
tinklų.
Pastatyti naujus
geriamojo vandens
gerinimo, geležies
šalinimo įrenginius
– 1 vnt.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų, kuriais
remiamos
investicijos į mažos
apimties
infrastruktūrą – 1
Gyventojų, kurie
naudojasi
geresnėmis
paslaugomis
infrastruktūra - 156
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius - 1

Iš viso UTENOS REGIONO pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir
prašoma paramos lėšų suma
1. Iš viso pateikta Utenos regiono projektinių
(Įrašomas skaičius): 26
pasiūlymų
2. Bendra Utenos regiono pateiktų
(Suma eurais):4 156 728,58
projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma
3. Iš viso Utenos regionui skirtas lėšų
(Suma eurais):4 165 059
limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams
skaičiavimo metodiką

