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
4 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 REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 4 D.
SPRENDIMU NR. 51/7S-19 (UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO
20 D. SPRENDIMO 51/7S-84 REDAKCIJA)
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)
1. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Zarasų rajono Pakniškių, Dulių,
Kumpuolių ir Smėlynės kaimų vietovėse. 2016-12-22 Nr.51PP7-253.
2. Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra
Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime. 2016-12-22 Nr.51PP7-258.
3. Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės
ir Palūšės kaimuose. 2016-12-21 Nr.51PP7-246.
4. Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant bendruomeninių paslaugų centro
veikloms. 2016-12-23, Nr. 51PP7-266.

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.
Telefono (-ų) Nr.
(8 385) 37155
El. pašto adresas
info@zarasai.lt
Registravimo kodas
188753461
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė

6.

Numatoma projekto
trukmė

„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas
Zarasų rajono Pakniškių, Dulių, Kumpuolių ir Smėlynės
kaimų vietovėse“
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, Dusetų seniūnijos
Pakniškių kaimas, Degučių seniūnijos Dulių kaimas, Antazavės
seniūnijos Kumpuolių kaimas, Zarasų seniūnijos Smėlynės
kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
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
48 896,00
244
195 583,00
479,00
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Pagerinti Pakniškių, Dulių,
1.1.Vandens gerinimo, Projekto
Veiksmų, kuriais
Kumpuolių bei Smėlynės
geležies šalinimo
įgyvendinimo
remiamos
kaimų gyvenamąją aplinką,
sistemų įrengimas metu siekiama
investicijos į mažos
įrengiant vandens gerinimo ir
Pakniškių kaime.
pagerinti
apimties
nugeležinimo įrenginius.
1.2.Vandens gerinimo, gyvenamąją
infrastruktūrą,
geležies šalinimo
aplinką kaimo
skaičius-4.
sistemų įrengimas vietovėse,
Gyventojų, kurie
Dulių kaime.
užtikrinti
naudojasi geresnėmis
1.3.Vandens gerinimo, neigiamo
paslaugomis
geležies šalinimo
poveikio
/infrastruktūra,
aplinkai ir
skaičius-218.
7.

sistemų įrengimas
Kumpuolių kaime.
1.4.Vandens gerinimo,
geležies šalinimo
sistemų įrengimas
Smėlynės kaime.

1.
2.

Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

gyventojų
Regioninio
sveikatai
planavimo būdu
prevenciją 4
įgyvendintų mažos
kaimų vietovėse apimties
įrengiant
infrastruktūros
vandens
projektų skaičius-1.
gerinimo ir
nugeležinimo
įrenginius:
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 Anykščių seniūnijos Piktagalio 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, Anykščių
seniūnija, Piktagalio 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
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
7.

276
93 859,25
183 140,00
999,25
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Pagerinti Piktagalio kaime
1.1. Geriamojo
Projekto
Veiksmų, kuriais
gyvenamąją aplinką,
vandens tiekimo
įgyvendinimo
remiamos
įrengiant vandens gerinimo ir
tinklų nauja
metu siekiama
investicijos į mažos
nugeležinimo įrenginius bei
statyba Piktagalio pagerinti
apimties
vykdant vandens tiekimo
k. Anykščių rajone gyvenamąją
infrastruktūrą,
sistemų plėtrą.
aplinką kaimo
skaičius-1.
1.1. Vandens gerinimo, vietovėje,
Gyventojų, kurie
geležies šalinimo
užtikrinti
naudojasi geresnėmis
įrenginių statyba
viešąsias
paslaugomis /
vandens tiekimo infrastruktūra,
paslaugas,
skaičius-110.
neigiamo
Regioninio
poveikio
planavimo būdu
aplinkai ir
įgyvendintų mažos
gyventojų
apimties
sveikatai
infrastruktūros
prevenciją.
projektų skaičius-1
Numatoma:
Nutiesti 3,15 km
naujų geriamojo
vandens tiekimo
tinklų.
Pastatyti naujus
geriamojo
vandens
gerinimo,
geležies
šalinimo
įrenginius – 1
vnt.
1. Pareiškėjo pavadinimas Ignalinos rajono savivaldybės administracija
2.

Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

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)
Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų
rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose
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

Utenos apskritis, Ignalinos rajono savivaldybė, Rimšės seniūnijos
Rimšės miestelis ir Ignalinos seniūnijos Palūšės kaimas.
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto
trukmė
(metai / mėnesiai)
pabaiga
(mėnesiais)
(metai /
mėnesiai)
2017-04
2018-03
12

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
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
14643,17
73 215,85 58 572,68
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
Siektini stebėsenos
rezultatai
rodikliai
Užtikrinti saugų ir patogų
1.2. Pėsčiųjų tako ir
Sutvarkytos ir
Veiksmų, kuriais
susisiekimą su
stovėjimo
įrengtos
remiamos
visuomeniniais pastatais
aikštelės
susisiekimo
investicijos į mažos
Ignalinos rajono kaimo
įrengimas Palūšės komunikacijos
apimties
vietovėse
kaime
Rimšės ir
infrastruktūrą,
1.3. Privažiavimo
Palūšės
skaičius-2.
kelio, pėsčiųjų
kaimuose.
Gyventojų, kurie
tako ir gatvės
naudojasi geresnėmis
apšvietimo
paslaugomis /
įrengimas Rimšės
infrastruktūra,
miestelyje.
skaičius-291.
Regioninio
planavimo būdu
įgyvendintų mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius-1
1. Pareiškėjo pavadinimas Molėtų rajono savivaldybės administracija
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo
Vilniaus g. 44, LT-33140
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Molėtai
7.

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.
6.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Telefono (-ų) Nr.
(8 383) 54761
El. pašto adresas
savivaldybe@moletai.lt
Registravimo kodas
188712799
(nurodomas kodas pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant
bendruomeninių paslaugų centro veikloms
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., Balninkų sen., Balninkų k. Gedimino g. 10
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
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
244
63 327,32
180 935,20
262,52
9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos
Siektini rezultatai
Siektini stebėsenos
veiklos
rodikliai
Pritaikyti Balninkų buvusios 1.Demontavimo
Sukurti jaukią
Veiksmų, kuriais
mokyklos pastatą
darbai
aplinką senyvo
remiamos
bendruomeninių paslaugų
2. Langų ir durų
amžiaus žmonėms, investicijos į mažos
centro veikloms.
keitimas
užtikrinant jų
apimties
3. Cokolio
užimtumą;
infrastruktūrą – 1
šiltinimas
Tinkamų sąlygų
Gyventojų, kurie
4. Fasadų šiltinimas sudarymas VŠĮ
naudojasi
7.

5.Įrengti geoterminį universaliam
geresnėmis
šildymą.
daugiafunkcio
paslaugomis
6. Pertvarkyti
centro
infrastruktūra - 25
vidaus šildymo
„Kaimynystės
Regioninio
sistemą
namai“ plėtrai
planavimo būdu
7. Pastato išorės
vykdant socialines, įgyvendintų mažos
apšiltinimo ir
švietimo ir kitas
apimties
šildymo sistemos
veiklas skirtas
infrastruktūros
įrengimo
bendruomenės
projektų skaičius - 1
projektavimo ir
poreikių
kitos inžinerinės
tenkinimui.
paslaugos
Iš viso UTENOS REGIONO pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir
prašoma paramos lėšų suma
1. Iš viso pateikta Utenos regiono projektinių
(Įrašomas skaičius): 4
pasiūlymų
2. Bendra Utenos regiono pateiktų
(Suma eurais): 618 230,88
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

______________________

