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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono
plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2008 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr.153-18
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.153-5,
koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. birželio 15 d. sprendimu Nr.153-27,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.153-39,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. spalio 9 d. sprendimu Nr.153-52,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.153-61
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-3
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 153-48
koreguota ir papildyta Urenos regiono plėtros tarybos
2011 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 51/7VL-6
koreguotas Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S-7
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-20
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-36
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-57
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/7S-75
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-90
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-99
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tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-6
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 51/7S-25
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 51/7S-38
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-50
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 51/7S-63
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 51/7S-69
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-80
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-97
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-115
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-17
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 51/7S-29
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-57
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 51/7S-66
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 51/7S-71
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 51/7S-77
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-84
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/7S-98
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2014 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-8
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2014 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 51/7S-13
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UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ 2 veiksmų grupės „Transporto tinklas“ įgyvendinimo priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Kelio nuo UAB „Visagino
linija“ žemės sklypo iki
savivaldybės kelio Nr.53
bei Vilties gatvės
rekonstravimas.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
2.179.525,1
savivaldybės 3
administracija,
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

2.

Molėtų miesto Kauno
gatvės rekonstrukcija

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinim
o pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009-07 –
2011-01

19

2009 m. gegužėsbirželio mėn.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
pagerėtų verslo ir gyvenamoji aplinka kelių įtakos zonoje;
pagerėtų eismo saugumas;
rekonstruotų kelių ilgio padidėjimas;
kelių su patobulinta danga ilgio padidėjimas,
įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų kiekio padidėjimas;
kelio apšvietimo elektros tinklo įrengimas;
automobilių stovėjimo aikštelės skaičiaus padidėjimas.
Tiesioginiai projekto pasiekimai :
1. Bus rekonstruotas Visagino savivaldybės kelias, kuriame bus projektuojama 6,5 m. pločio danga,
važiuojamoji dalis atskirta bordiūrais ir kelkraščiais, įrengiama 12-os vietų aikštelė automobiliams stovėti bei net
numatytas apšvietimo tinklas. Šalia kelio bus naujai įrengiamas pėsčiųjų-dviračių takas, o nuo autobusų sustojimo
aikštelės esančios kelyje Nr. 53, rekonstruojamas pėsčiųjų takas.
2. Bus pakeista: 6264,83 m² Vilties gatvės važiuojamosios dalies dangos, 1900 m² bordiūrų, šaligatvių 1450
m². Įrengta trijų vietų automobilių stovėjimo aikštelė.
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir partnerių
finansavim
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
lėšų suma
o šaltinių
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
Molėtų rajono Molėtų rajono 655 260
548 078,53 67 702,22
39 479,25
2009-09 –
13
2009-05-15
savivaldybės
savivaldybės
2010-09
administracijos administraci-

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių
rekonstrukcija, kad jie atitiktų šiandieninius poreikius.
Uždaviniai:
- Kelio nuo UAB „Visagino linija“ žemės sklypo iki
savivaldybės kelio Nr. 53 rekonstrukcija.
- Vilties gatvės rekonstrukcija.

Eil.
Nr.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
biudžeto
lėšų suma
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
1.813.787,9 224.056,16
141.680,98
9
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direktorius

ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinimo rezultatai:
- paklota 3561 m² asfalto dangos;
- įrengta 1175 m² šaligatvių plytelių ir trinkelių dangos;
- sutvarkyta 428,5 m lietaus kanalizacijos.
- kelionės laikas sutrumpės 40%
- rekonstruota 0,5 km gatvės
- pilnai įgyvendinti būtini projekto kiekybiniai rodikliai.
Siektini rezultatai:
Atlikus Molėtų miesto, Kauno gatvės rekonstrukciją,
- pagerės gatvės dangos kokybė,
- pagerės transporto eismo sąlygos,
- sumažės neigiamas triukšmo poveikis aplinkai,
- sutvarkyta lietaus kanalizacija,
- ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Bendra
ES fondų lėšų
LR
Pareiškėjo Kitų
projekto
suma
valstybės
ir
finansavi
vertė
biudžeto
partnerių
mo
(bendrojo
lėšų suma šaltinių
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
1 856 951,89 1 578 420,38
194 968,67
83 562,84

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto
infrastruktūrą, gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, kurti verslui ir
turizmui palankią aplinką, rekonstruojant Molėtų savivaldybės
gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui.
Uždaviniai:
- Atlikti Molėtų miesto Kauno gatvės, rekonstrukciją
įdiegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones,
užtikrinančias eismo saugumą ir mažinančias autoavarijų
tikimybę bei neigiamą transporto poveikį aplinkai Kauno
gatvėje.
- Paviešinti informaciją apie projektą bei jam teikiamą
paramą.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

3.

Anykščių rajono
savivaldybės vietinės
reikšmės transporto
infrastruktūros objektų
rekonstrukcijos trečiasis
etapas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – plėtoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą,
formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
infrastruktūros (gatvių) tinklą, t.y. rekonstruoti prioritetines
Anykščių rajono ir miesto vietinės reikšmės gatves ir kelius,
įrengiant asfaltbetonio dangą ir būtiną infrastruktūrą (šaligatviai,

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009-01-01 –
2010-10-01

21

2009-05-15

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
 Rekonstruotos šešios Anykščių miesto gatvės - apie 1,42 km.
 Rekonstruotos aštuonios Anykščių seniūnijų gatvės – apie 3,25 km.
 Skaičiuojamas sutaupytas kelionės laikas – iki 60 %.
 Įrengti šaligatviai – 632 m²
 Pastatyti kelio ženklai - 32 vnt.
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Eil.
Nr.

4.

lietaus nuotekos, apšvietimas, kelio ženklai) ir tokiu būdu
pagerinti susisiekimo kokybę Anykščių rajone ir mieste. Gerinti
Anykščių rajono kaimiškųjų vietovių susisiekimą su rajono
centru, didinti rajono ir miesto patrauklumą užsienio
investuotojams.
Uždavinys – Gerinti vietinės reikšmės kelių bei gatvių
infrastruktūros techninius duomenis
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė
Bajorų gatvės Zarasų
mieste rekonstrukcija pagal
parengtą techninį projektą

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
472 300,96
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.) lėšų lėšų suma
suma
401 455,81 49 591,6
21 253,55

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009-06 –
2010-06
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2009-06-30

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

21

2009-06-30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rekonstruota Bajorų g. Zarasų mieste pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruota gatvės (0,21 km) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
projekto veiklų
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
suma
24 752,00
21 039,20
2 598,96
1 113,84
2009-04 –
2010-12

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – gerinti transporto infrastruktūrą Zarasų mieste
Uždavinys – Bajorų gatvės infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

5.

Zarasų miesto K.Būgos
gatvės rekonstrukcijai
reikalingos dokumentacijos
parengimas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
infrastruktūrą
Uždavinys K.Būgos gatvės infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Parengtas K.Būgos gatvės Zarasų mieste rekonstrukcijos techninis projektas, kuriame numatyta:
- Rekonstruoti gatvės (896 m) dangą
- Rekonstruoti šaligatvius
- Renovuoti gatvės apšvietimą
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- Įrengti lietaus nuotekynę.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Zarasų miesto Vilniaus
gatvės ir Pakalnės gatvės
dalies rekonstrukcijai
reikalingos dokumentacijos
parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
40 370,44
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

7.

Ignalinos miesto rytinės
dalies gatvių
rekonstravimo techninės

Ignalinos
rajono
savivaldybės

Ignalinos
rajono
savivaldybės

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009-10 –
2010-10

13

2009 m. gruodžio
10 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Parengta dokumentacija, reikalinga Zarasų miesto Vilniaus g. rekonstrukcijai:
 parengta galimybių studija;
 parengtas techninis projektas, kuriame:
- suprojektuota gatvės danga;
- suprojektuoti šaligatviai;
- numatytas gatvės apšvietimo renovavimas;
- numatyta įrengti lietaus nuotekynę.
Parengta dokumentacija, reikalinga Zarasų miesto Pakalnės g. dalies rekonstrukcijai:
 parengta galimybių studija;
 parengtas techninis projektas, kuriame:
- suprojektuota gatvės atkarpos danga;
- suprojektuoti šaligatviai;
- numatytas gatvės apšvietimo renovavimas;
- numatyta įrengti lietaus nuotekynę.
Parengtose galimybių studijose bus pateiktas sutrumpėjęs važiavimo laikas rekonstruotomis gatvių atkarpomis ir kiti
būtini paskaičiavimai.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
suma
40 076,5
34 065,02
4 208,04
1 803,44
2010-05 –
13
2010-03-01
2011-05

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
infrastruktūrą
Uždaviniai:
- Vilniaus gatvės infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas
- Pakalnės gatvės dalies infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas

Eil.
Nr.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj
lėšų suma
biudžeto
o ir
(bendrojo
partnerių
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
34 314,87
4 238,90
1 816,67
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dokumentacijos
parengimas

Eil.
Nr.

8.

Eil.
Nr.

administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas- plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, Įgyvendinus projektą, bus parengta galimybių studija, techninis projektas, techninė projekto ekspertizė, atliktas
parengiant techninę dokumentaciją, kuri būtina Ignalinos miesto projekto viešinimas
rytinės dalies gatvių rekonstravimo darbams atlikti.
Uždavinys - techninės dokumentacijos ruošimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių
mo
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma šaltinių
lėšų suma
lėšų
suma
Ignalinos miesto rytinės
Ignalinos
Ignalinos
1 608 579,73 1 367 292,77 168 900,88
72 386,08
2010-05 –
13
2010-03-01
dalies gatvių
rajono
rajono
2011-05
rekonstravimas
savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – gerinti Ignalinos miesto rytinės dalies gatvių bei
Įgyvendinus projektą, t.y. rekonstravus Vilkakalnio, Saulėtekio, Lygumos, Vilniaus (sankryžą su Budrių gatve),
Girminių kaimo gatvės dalies transporto infrastruktūrą, pritaikant Budrių gatves, bei Girminių kaimo gatvės dalį bus įrengta apie 8250 kv. metrų minėtų gatvių ir kelio dangos, apie
ją augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui, mažinant neigiamą
4500 kv. .m. padengta asfaltbetonio sluoksniu, apie 2500 kv. m. įrengta šaligatvių, 2000 m įrengta kelio bortų,
transporto poveikį aplinkai, rekonstruojant Vilkakalnio,
įrengta lietaus nuotakynė.
Saulėtekio gatves, dalį Lygumos, Vilniaus (sankryžą su Budrių
gatve), Budrių gatvių, bei Girminių kaimo gatvės dalį.
Uždaviniai:
- Atlikti gatvių rekonstravimo ir įrengimo darbus
- Atlikti viešinimą ir auditą
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių
mo
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma šaltinių
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lėšų suma
9.

Eil.
Nr.

10.

Molėtų rajono Žalvarių
gyvenvietės pagrindinės
gatvės rekonstrukcija

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
1 673 606,74
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

1 236 449,32

152 737,77

lėšų
suma
284
419,65

2010-07 –
2011-07

13

2010-04-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto
Įgyvendinimo rezultatai:
infrastruktūrą, gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis,
- paklota 7800 m ² asfalto dangos,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, kurti gyvenimo
- paklota 1200 m šaligatvio plytelių ir trinkelių,
kaime kokybišką aplinką, rekonstruojant Molėtų savivaldybės
- sutvarkyta 1200 m lietaus nuotekų surinkimo griovių įrengimas,
kaimo gyvenviečių gatves, pritaikant jas augančiam automobilių
- sutvarkytas (1200 m) gatvės apšvietimas (iki 40 apšvietimo taškų),
ir pėsčiųjų eismui.
- pilnai įgyvendinti būtini projekto kiekybiniai rodikliai.
Siektini rezultatai:
Uždaviniai:
- Atlikti Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės
Atlikus Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukciją,
gatvės, rekonstrukciją įdiegiant eismo saugos ir
- pagerės gatvės dangos kokybė,
aplinkosaugos priemones, užtikrinančias eismo saugumą ir
- pagerės transporto eismo sąlygos,
mažinančias autoavarijų tikimybę bei neigiamą transporto
- sumažės neigiamas triukšmo poveikis aplinkai,
poveikį aplinkai minėtoje gatvėje.
- sutvarkyti lietaus nuotekų surinkimo grioviai,
- Paviešinti informaciją apie projektą bei jam teikiamą paramą
- ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavim
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių
o šaltinių
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma lėšų suma
lėšų suma
Zarasų miesto Dariaus ir
Zarasų rajono
Zarasų
668 287,22
568 044,14
70 170,16
30 072,92
2010-02 –
15
2010-04-20
Girėno gatvės dalies nuo
savivaldybės
rajono
2011-04
Vytauto g. iki II-ojo
administracijos savivaldybės
pasaulinio karo karių kapų
direktorius
administracirekonstrukcija
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
Atlikta Dariaus ir Girėno gatvės dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:

9
infrastruktūrą
Uždavinys - Dariaus ir Girėno gatvės dalies infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

11.

Zarasų miesto Savanorių
gatvės atkarpos nuo Sėlių
a. iki Vilniaus g.
rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija ,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

- Rekonstruota gatvės (apie 600 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią
Zarasų rajono savivaldybės administracija parengs 2009 m.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
finansavim
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
partnerių
o šaltinių
pabaiga
terminas
(bendrojo
lėšų suma lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
448 259,96
381 020,96
47 067,30
20 171,70
2010-04 –
13
2010-05-19
2011-04

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atlikta Savanorių gatvės dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruota gatvės (apie 400 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią
Zarasų rajono savivaldybės administracija parengs 2009 m.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
finansavi
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
lėšų suma
mo
pabaiga
terminas
(bendrojo
šaltinių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
4 845 831,60 4 118 956,86 508 812,32
218 062,42
2010-08-01 –
14
2010-08-01
2011-10-01

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
infrastruktūrą
Uždavinys - Savanorių gatvės dalies infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

12.

Anykščių rajono
savivaldybės vietinės
reikšmės transporto
infrastruktūros objektų
rekonstrukcijos ketvirtasis

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija.

10
etapas

Eil.
Nr.

13.

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Plėtoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą,
Rekonstruotos aštuonios Anykščių miesto gatvės - apie 2,23 km.
formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
Rekonstruotos penkios Anykščių rajono seniūnijų gatvės – apie 6,13 km.
infrastruktūros (gatvių) tinklą
Skaičiuojamas sutaupytas kelionės laikas – iki 60 %.
Uždavinys - Gerinti vietinės reikšmės kelių bei gatvių Įrengti šaligatviai – apie 2605 m²
infrastruktūros techninius duomenis
Pastatyti kelio ženklai - apie 65 vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
lėšų suma
mo
pabaiga
terminas
(bendrojo
šaltinių
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
Utenos miesto A.
Utenos rajono Utenos
2 892 844,44 2 458 917,77
303 748,66 130 178,01
2010-10 –
18
2010-10-29
Baranausko gatvės
savivaldybės
rajono
2012-04
rekonstrukcija
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – sukurti kokybiškas eismo sąlygas (reikiamo
Siektini rezultatai.
pralaidumo ir tinkamo susisiekimo) Utenos rajono savivaldybėje
Projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
teritorijoje, plėtojant regioninės reikšmės transporto
 Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 32 proc. vienai transporto priemonei.
infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas Utenos rajono
 Rekonstruotos Utenos miesto A. Baranausko g. gatvės ilgis - 1,307 km, kur
A. Baranausko g. 51,50 m atkarpoje:
savivaldybės ekonominei plėtrai.
1. Sutvarkyta važiuojamosios dalies danga, įrengiant 5 cm storio ir 6 m pločio asfaltbetonio dangą;
Uždaviniai:
2. Vienoje gatvės pusėje įrengtas 1,5 m pločio šaligatvis iš betono plytelių;
- Atlikti įrengimo ir rekonstrukcijos darbus
3. Įrengtas apšvietimas.
- Įrengti kelyje saugumo užtikrinimo priemones
A.
Baranausko
g. 694,70 m atkarpoje:
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
1. Rekonstruota 8,45-10,70 m pločio gatvės važiuojamoji dalis, atnaujinant 5 cm storio asfaltbetonio
atlikti darbų priežiūrą, auditą.
dangą bei pakeičiant netenkinančius techninių reikalavimų kelio bortus ir 2 m pločio šaligatvių dangą;
2. Rekonstruotos (perorganizuotas eismas) visos šioje gatvės atkarpoje esančios sankryžos, įrengiant kelio
ženklus suteikiančius prioritetą eismui A. Baranausko gatve (išskyrus A. Baranausko ir Aušros g.
sankryžą, kur prioritetas suteikiamas Aušros g. judančiam transportui). Papildomai šviesoforų
neįrengti;
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Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

14.

K.Būgos gatvės Zarasų
mieste rekonstrukcija pagal
techninį projektą

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija

3. Rekonstruotas tiltas, jo dangą, įrengiant šalitilčius, pakeičiant naujais senus bortus ir atitvaras;
4. Rekonstruotas gatvės atkarpos apšvietimas.
A. Baranausko g. 280 m atkarpoje:
1. Įrengta lietaus kanalizacija;
2. Rekonstruota gatvės atkarpa, įrengiant su pagrindais asfaltbetonio dangos važiuojamąją dalį 5 cm
storio ir 7,0 m pločio, bei įrengiant 1,5 m pločio šaligatvius iš betono trinkelių;
3. Rekonstruotos (perorganizuotas eismas) visos šioje gatvės atkarpoje esančios sankryžos, įrengiant kelio
ženklus suteikiančius prioritetą eismui A. Baranausko gatve. Taip pat organizuoti dvipusį eismą A.
Baranausko gatve. Papildomai šviesoforų neįrengta;
4. Įrengtas gatvės atkarpoje apšvietimas.
Įgyvendinus projektą bus gauti šie rezultatai:
1. Sutrumpės kelionės trukmė;
2. Pagerės automobilių eismo sąlygos;
3. Dėl pagerėjusių automobilių eismo sąlygų ir įrengtų saugos eismo priemonių kelyje sumažės
avaringumas;
4. Sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos;
5. Sumažės neigiamas poveikis aplinkai;
6. Sulėtės gatvės dangos degradacija ir pailgės dangos funkcionavimo trukmė, dėl to sumažės gatvės
priežiūros išlaidos.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavim
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių o šaltinių
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų
lėšų suma
lėšų suma
suma
966 .215,04
821 .282,78
101 452,58
43 479,68
2011-05 –
13
2011-03-20
2012/05

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atlikta K.Būgos gatvės Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
- Rekonstruoti gatvės (896 m) danga
- Rekonstruoti šaligatviai
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.) lėšų lėšų
suma

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
infrastruktūrą
Uždavinys – K.Būgos gatvės infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas
Eil.
Nr.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

12
15.

Eil.
Nr.

16.

Eil.
Nr.

Ignalinos miesto vakarinės
dalies gatvių
rekonstravimo ir statybos
techninės dokumentacijos
parengimas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
53 170
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

45 194,5

suma
5 582,85

suma
2 392,65

2011-01 –
2011-09

9

2011-04-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo
Įgyvendinus projektą, bus parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas), techninis projektas, techninė
susisiekimo infrastruktūros tinklą, parengti techninę
ekspertizė.
dokumentaciją, būtiną Ignalinos miesto vakarinės dalies gatvių
rekonstravimo bei statybos darbams atlikti
Uždavinys - Techninės dokumentacijos rengimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
suma
Zarasų miesto Dariaus ir
Zarasų rajono Zarasų
1 017
865 032,27
106 856,93 45
2011-08
16
2011-08-17
Girėno gatvės dalies nuo
savivaldybės
rajono
685,02
795,82
2012-11
Vytauto g. iki Pakalnės g.
administracijos savivaldybės
rekonstrukcija
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas:
Atlikta Dariaus ir Girėno gatvės dalies (apie 765 m) Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūrą.
- Rekonstruota gatvės danga gatvės dalyje nuo Vytauto g. iki Pakalnės g.;
- Rekonstruoti šaligatviai gatvės dalyje nuo Vytauto g. iki Pakalnės g.;
Veiklos:
Dariaus ir Girėno gatvės dalies nuo Vytauto g. iki Pakalnės g. - Renovuotas gatvės apšvietimas gatvės dalyje nuo Vytauto g. iki Pakalnės g.;
rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą – 765 m. gatvės - Įrengta lietaus nuotekynė gatvės dalyje nuo Vytauto g. iki Pakalnės g.
atkarpos.
Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių studijoje, kurią
Zarasų rajono savivaldybės administracija parengs 2011 m. sausio mėn.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo

13
vertė

17.

Eil.
Nr.

18.

Ignalinos miesto vakarinės
dalies gatvių
rekonstravimas ir statyba

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
1 983
rajono
657,92
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

1 686
109,23

(bendrojo
finansav.) lėšų
suma
208 284,08

partnerių
lėšų
suma
89
264,61

šaltinių lėšų
suma

pradžia ir
pabaiga
2012-01 –
2012-12

institucijai
terminas
12

2011-10-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti Ignalinos miesto vakarinės dalies gatvių
Įgyvendinus projektą, bus pasiekti rezultatai:
transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir
pastatytas Aukštaičių gatvės tęsinys (apie 300 m.)
patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.
įrengta/pakeista apie 1000 m. kelio bortų, apie 2600 kv. m. šaligatvių Ligoninės, Vasario 16-osios, M. Petrausko
Uždavinys - atlikti numatytų gatvių rekonstravimo ir statybos
gatvėse.
darbus.
įrengtas viršutinis asfalto dangos sluoksnis apie 5120 kv.m Ligoninės, Vasario 16-osios, M. Petrausko gatvėse.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių
mo
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma šaltinių
lėšų suma
lėšų
suma
Zarasų miesto Smėlynės ir
Zarasų rajono
Zarasų
1355373,17
1.101.087,18
136.016,65 118.269,3
2012-02 –
13
2012-04-07
S.Nėries gatvių
savivaldybės
rajono
4
2013-02
rekonstrukcija
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti vietinės reikšmės gatvių transporto
Atlikta Smėlynės bei S.Nėries gatvių dalies Zarasų mieste rekonstrukcija pagal parengtą techninį projektą:
infrastruktūrą
- Rekonstruota gatvės (apie 1,2 km) danga
Uždavinys - Smėlynės bei S.Nėries gatvių dalies infrastruktūros - Rekonstruoti šaligatviai
techninių parametrų gerinimas
- Renovuotas gatvės apšvietimas
- Įrengta lietaus nuotekynė.
- Sutrumpėjusio važiavimo laiko rekonstruota gatve ir kiti būtini paskaičiavimai bus pateikti galimybių
studijoje, kurią Zarasų rajono savivaldybės administracija parengs 2009 m.

14
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

19.

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

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

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

783191,42

563241,42

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

Projekto pavadinimas

20.

Visagino miesto
Statybininkų gatvės
rekonstravimas ir
aplinkinės teritorijos
sutvarkymas (I etapas-nuo
Draugystės gatvės iki
Taikos pr.)

150373,11

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2012-03
2013-02

12

2012-04-09

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

69576,89

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

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

Bendra
projekto
vertė

1 983 794,25

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

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
biudžeto
lėšų suma
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
1 686
208 298,39 89 270,75
225,11

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2012-05
2013-10

18

2012-04-30

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

21.

Veiklos:
Statybininkų gatvės nuo Draugystės gatvės iki Taikos pr.
rekonstravimo darbai - 0,290 km
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė
Molėtų miesto Šilo ir
Alyvų gatvių
rekonstrukcija

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
360.407,13
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

22.

Molėtų miesto Vyšnių ir

Molėtų rajono

Molėtų

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2012-05-01 –
2014-11-01

30

2012-06-10

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atlikus Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukciją,
- pagerės gatvės dangos kokybė,
- pagerės transporto eismo sąlygos,
- sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams,
- sutvarkyta lietaus nuotekų tinklai,
- ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Pagerinta ir išplėsta transporto infrastruktūra sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sukurs kokybiškesnę
gyvenamąją aplinką, kelių tinklas bus pritaikytas augančiam pėsčiųjų ir automobilių eismui. Įgyvendinat projektą bus
sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims, bet
kokios rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios seksualinės orientacijos atstovams. Projekto
rezultatai prisidės prie rajono darnaus vystimosi.
Įgyvendinimo rezultatai:
- paklota 2300 m² asfalto dangos;
- sutvarkyta 300 m lietaus nuotekų tinklų;
- rekonstruota 350 m. gatvių;
- paklota 1000 m² šaligatvių.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
suma
1.214.621,95 1.032.428,6
127.535,31
54.657,99
2012-05-01 –
30
2012-06-10

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

Eil.
Nr.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.) lėšų
suma
260.446,06 32.172,75
13.788,32
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Uogų gatvių rekonstrukcija

savivaldybės
rajono
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

5

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atlikus Molėtų miesto Vyšnių ir Uogų gatvių rekonstrukciją,
- pagerės gatvės dangos kokybė,
- pagerės transporto eismo sąlygos,
- sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams,
- sutvarkyta lietaus nuotekų tinklai,
- ženkliai pagerintas pėsčiųjų eismo saugumas.
Pagerinta ir išplėsta transporto infrastruktūra sumažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sukurs kokybiškesnę
gyvenamąją aplinką, kelių tinklas bus pritaikytas augančiam pėsčiųjų ir automobilių eismui. Įgyvendinat projektą bus
sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims, bet
kokios rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios seksualinės orientacijos atstovams. Projekto
rezultatai prisidės prie rajono darnaus vystimosi.
Įgyvendinimo rezultatai:
- paklota 4400 m² asfalto dangos;
- rekonstruota 675 m gatvių;
- sutvarkyta 572 m lietaus nuotekų tinklų;
- paklota 1426 m² šaligatvių.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėj Kitų
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
o ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
finansav.) lėšų lėšų
suma
suma
suma
182.982,25 155.534,91 19.213,14
8.234,2
2012-10-01 –
24
2012-07-01
2014-11-01

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

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

23.

Molėtų rajono Luokesos
seniūnijos Kanapelkos
kaimo pagrindinės Pušų
gatvės rekonstrukcija

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto

2014-11-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Produkto įgyvendinimo stebėsenos rodiklis :
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infrastruktūrą, gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis,
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, kurti verslui ir
turizmui palankią aplinką, rekonstruojant Molėtų savivaldybės
gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui.
Veiklos - Gatvių rekonstrukcijos darbai

Eil.
Nr.

24.

Eil.
Nr.

- paklota 258 m ilgio Kanapelkos kaimo pagrindinės gatvės asfalto danga;
Rezultato įgyvendinimo stebėsenos rodiklis:
Atlikus Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukciją,
- sutrumpės kelionės rekonstruota Kanapelkos gatve bus apskaičiuotas procentais ir pateiktas paruošus techninį
projektą;
- pagerės gatvės dangos kokybė,
- sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
Molėtų miesto Turgaus
Molėtų rajono Molėtų rajono 653.457,41 555.438,8
68.613,03 29.405,58
2012-09-05
25
2012-08-31
gatvės rekonstrukcija
savivaldybės
savivaldybės
2014-11-05
administracijos administracija.
direktorius
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Produkto stebėsenos įgyvendinimo rodikliai.:
Tikslas:
Gerinti ir plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą,
- paklota 240 m ilgio Turgaus gatvės asfalto danga;
gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, mažinti neigiamą
- sutvarkyti šaligatviai. Konkretūs kiekiai bus nurodyti teikiant projekto paraišką, atlikus techninį projektą
transporto poveikį aplinkai, kurti verslui ir turizmui palankią
- įrengta lietaus kanalizacija. Konkretūs kiekiai bus nurodyti teikiant projekto paraišką, atlikus techninį
aplinką, rekonstruojant Molėtų savivaldybės gatves, pritaikant
projektą
jas augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui.
- įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės - 2vnt.
Rezultato stebėsenos įgyvendinimo rodikliai:
Veiklos:
Gatvių rekonstrukcijos darbai
Atlikus Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukciją:
-paklota 241 m ilgio Turgaus gatvės asfalto danga;
- sutrumpės kelionės rekonstruota gatve laikas (proc.) . Tai bus įvertinta ir
-tvarkomi šaligatviai. Konkretūs kiekiai bus nurodyti teikiant
pateikta projekto paraiškoje , atlikus techninį projektą ;
projekto paraišką, atlikus techninį projektą
- pagerės gatvės dangos kokybė;
-įrengiama lietaus kanalizacija. Konkretūs kiekiai bus nurodyti
- pagerės transporto eismo sąlygos.
teikiant projekto paraišką, atlikus techninį projektą
- sumažės neigiamas triukšmo ir dulkių poveikis aplinkai bei gyventojams,
-įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės - 2vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
lėšų suma
mo
pabaiga
terminas
(bendrojo
šaltinių
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
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25.

Eil.
Nr.

26.

Palangos gatvės dalies nuo
K. Donelaičio g. iki
Kupiškio g. Utenoje
rekonstravimas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
3.018.802,85
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

2.565.982,41

316.974,30

135.846,14

2012-07
2014-06

24

2012-08-31

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Sukurti kokybiškas eismo sąlygas (reikiamo
Projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
pralaidumo ir tinkamo susisiekimo) Utenos rajono savivaldybėje
 Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 25-30 proc. vienai transporto
teritorijoje, plėtojant regioninės reikšmės transporto
priemonei.
infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas Utenos rajono
 Rekonstruotos Utenos miesto Palangos g. gatvės ilgis- 0,662 km nuo K. Donelaičio gatvės sankryžos
savivaldybės ekonominei plėtrai.
iki Kupiškio g.
Veiklos:
1. Įrengimo ir rekonstrukcijos darbų atlikimas ir saugumo
užtikrinimo priemonių kelyje įrengimas.
Numatomas rekonstruotos gatvės ilgis- 0,662 km.
2. Inžinerinių paslaugų vykdymas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto vertė
lėšų suma
valstybės
ir
finansavi įgyvendinimo
pradžia ir
institucijai
biudžeto
partnerių
mo
pabaiga
terminas
(bendrojo
lėšų suma šaltinių
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
Ignalinos miesto
881.257,22
748.804,29
92.499,35
39.953,58
2012-05
8
2012-09-27
Ignalinos rajono Ignalinos
Technikos skersgatvio
2012-12
savivaldybės
rajono
dalies, Girminių kaimo
administracijos
savivaldybės
kelio dalies ir kelio
direktorius
administraciGirminiai – Žvirbliškė –
savivaldybės
Ažušilė – Vidiškės dalies
biudžetinė
rekonstrukcija
įstaiga

Tikslas:
Eismo saugumo ir estetiniu požiūriu sutvarkyti Ignalinos miesto
Technikos skersgatvio dalį, Girminių kaimo kelio dalį, bei kelio
Girminiai – Žvirbliškė – Ažušilė – Vidiškės dalį, patenkinti šių
teritorijų gyventojų susisiekimo poreikius, gerinti transportavimo
galimybes

Atlikta Technikos skersgatvio dalies (apie 400 metrų atkarpa), Girminių kaimo kelio dalies (apie 330 metrų atkarpa)
ir kelio Girminiai – Žvirbliškė – Ažušilė – Vidiškės dalies (apie 570 metrų atkarpa) rekonstrukcija.
Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas (Kelionės laikas važiuojant rekonstruotu keliu
lyginamas su kelionės laiku važiuojant nerekonstruotu keliu) bus pateiktas galimybių studijoje, kurią Ignalinos rajono
savivaldybės administracija parengs ir pateiks kartu su paraiška.
Produkto rodiklis: Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – apie 1,3

19

Eil.
Nr.

27.

Eil.
Nr.

28.

km.
Veiklos:
Rekonstruojamų skersgatvio ir kelių dalių pagrindų įrengimas,
asfaltavimo darbai (atkarpų ilgis apie 1300 m)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Kelio Mačionys –
Kriokšlio k. – Rubikiai
rekonstrukcija. I etapas
Mačionys – Kriokšlio k. II
dalis 2,80 -3,90 km

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

692.111,94

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
511.377,8
63.170,2
117.563,9
4

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Rekonstruota vietinės reikšmės kelių - apie 1,1 km.
Tikslas:
Pagerinti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą ir gatvių
Skaičiuojamas sutaupytas kelionės laikas – iki 50 %
tinklą rekonstruojant, Anykščių rajono Vietinės reikšmės kelio
Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės – 1 vnt.
Mačionys- Kriokšlio k. - Rubikiai I- o darbų etapo dalį nuo pk
Pastatyti kelio ženklai - 12 vnt.
28 +00 iki pk 39 +00
Veiklos:
Vietinės reikšmės kelio rekonstrukcija (rekonstruotas kelias apie
1,1 km, įrengti kelio ženklai 12 vnt. įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė 28 transporto priemonėms. )
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
teikėjas
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
vertė
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
Ažušilės ir Ramybės gatvių Ignalinos
1.068.072,41 907.861,55
112.147,6
48.063,26
Ignalinos
Ignalinoje ir kelio
rajono
rajono
Girminiai–Žvirbliškėsavivaldybės savivaldybės
Ažušilė-Vidiškės dalies
administracij administracirekonstrukcija. Pirmas
os
savivaldybės
etapas – Ažušilės gatvės
direktorius
biudžetinė
Ignalinoje rekonstrukcija
įstaiga

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2013-04
2013-12

9

2012-12-31

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2013- 04
2014- 09

18

2013-02-05

20

Eil.
Nr.

29.

Eil.
Nr.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Rezultato rodiklis – sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas (Kelionės laikas važiuojant rekonstruotu keliu
Tikslas:
Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių lyginamas su kelionės laiku važiuojant nerekonstruotu keliu) bus pateiktas galimybių studijoje, kurią Ignalinos rajono
jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo savivaldybės administracija parengs ir pateiks kartu su paraiška.
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą
Produkto rodiklis: Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – apie 545
m.
Veiklos:
1.1.1. Gatvės rekonstravimo darbai (apie 545 m)
1.1.2. Gatvės rekonstravimo darbų techninė priežiūra (statybos
užbaigimo aktas – 1 vnt.)
1.1.3. Gatvės rekonstravimo darbų techninio projekto vykdymo
priežiūra (statybos užbaigimo aktas – 1 vnt.)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
finansavimo
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
terminas
(bendrojo
lėšų suma suma
finansav.)
lėšų suma
Molėtų miesto Vasario 16- Molėtų rajono Molėtų
1705905,23 1450019,44 179120,04
76765,75
2013-10-01
20
iki 2013-08-01
osios ir Kalno gatvių
savivaldybės
rajono
2015-05-31
rekonstrukcija.
administracijos savivaldybės
direktorius
administracij
a.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Produkto stebėsenos įgyvendinimo rodikliai:
Tikslas:
gerinti ir plėtoti gatvių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis
Rekonstruotos 2 gatvės Molėtų mieste.
bei mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai Molėtų mieste
- paklota 674 m. gatvės ilgio asfalto dangos;
rekonstruojant gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir
- sutvarkyti šaligatviai;
pėsčiųjų eismui.
- sutvarkyta lietaus vandens surinkimo sistema;
- rekonstruota betoninė sienelė.
Veiklos:
Gatvės rekonstrukcijos darbai –apie 655 m. (tikslios projekto Rezultato stebėsenos įgyvendinimo rodikliai:
veiklos apimtys bus nustatytos teikiant paraišką)
Sutrumpės kelionės rekonstruota gatve laikas 10 proc. (tiksli rodiklio reikšmė bus nustatyta paraiškoje dėl
projekto finansavimo);
Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto

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

Kitų
finansavim

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai

21
vertė

30.

Ignalinos miesto Ramybės
gatvės rekonstravimas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracij
a

Tikslas

31.

Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių
jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą
Veiklos
1.1.1. Gatvės rekonstravimo darbai (apie 245 m)
1.1.2. Gatvės rekonstravimo darbų techninė priežiūra (statybos
užbaigimo aktas – 1 vnt.)
1.1.3. Gatvės rekonstravimo darbų techninio projekto vykdymo
priežiūra (statybos užbaigimo aktas – 1 vnt.)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Ignalinos miesto Lygumos
gatvės dalies ir Lygumos
skersgatvio rekonstravimo
ir naujos statybos, Bokšto
gatvės dalies
rekonstravimo techninės
dokumentacijos
parengimas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

287300

partnerių
lėšų suma

o šaltinių
lėšų suma

15210

pradžia ir
pabaiga

2013-09
2014-08

institucijai
terminas

12

2013-08-30

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato rodiklis – sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas (Kelionės laikas važiuojant rekonstruotu keliu
lyginamas su kelionės laiku važiuojant nerekonstruotu keliu) bus pateiktas kartu su paraiška ir galimybių studijoje
nurodytų duomenų.
Produkto rodiklis: Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – apie 245
m.

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Eil.
Nr.

338.000

biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
35490

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracij
a

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas

Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių
jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo

39905,76

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
33.919,90
4.190,10
1.795,76

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Produkto rodiklis - 2 techniniai projektai

Kitų
finansavim
o šaltinių
lėšų suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2013-09
2014-07

11

2013-08-30

22

Eil.
Nr.

32.

Eil.
Nr.

33.

pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą,
parengiant Ignalinos miesto gatvių rekonstravimo techninę
dokumentaciją
Veiklos
1.1.1 – Galimybių studijos (statinio statybos pagrindimas)
rengimas (1 vnt.)
1.1.2 – Techninių projektų rengimas (2 vnt.)
1.1.3 – Techninių projektų ekspertizės (2 vnt.)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

Visagino miesto
pagalbinės gatvės
gyvenamųjų namų
Kosmoso, Visagino,
Partizanų gatvių kvartale
rekonstrukcija

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracij
a
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1.153.561, 971.518,95 120.011,16
62.031,56
67
Bendra
projekto
vertė

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2013-05
2014-10

18

iki 2013-09-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Plėtoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių
Produktų rodikliai (nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės); (Km)
jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo –rekonstruoto kelio bei gatvės ilgis 0,425 km;
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių,
Rezultato rodikliai (Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotu automobilių keliu laikas (procentais)) bus apskaičiuotas
pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklą
galimybių studijoje.
Veiklos - 1.1. Visagino miesto pagalbinės gatvės gyvenamųjų
namų Kosmoso, Visagino, Partizanų gatvių kvartale
rekonstrukcija - 0,425 km
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinančiajai
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
finansavim
pradžia ir
institucijai
vertė
biudžeto
partnerių
o šaltinių
pabaiga
terminas
(bendrojo
lėšų suma lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
Utenos miesto Palangos
1.372.856,62 1.166.928,1 144.149,94
61.778,55
2013-09
10
Iki 2013-09-30
Utenos
Utenos
gatvės dalies nuo J.
3
2014-06
rajono
rajono
Basanavičiaus g. iki
savivaldybės savivaldybės
Kupiškio g. rekonstravimas administracij administracios
savivaldybės

23
direktorius

biudžetinė
įstaiga

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

Iš viso
38.177.675.87

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato rodiklis - Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - 25-30 proc. vienai
transporto priemonei.
Produkto rodiklis - Rekonstruota gatvė, 0,315 km.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
31.977.577,00
3.950.156,93
2.249.941,94

____________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

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

14 539 235

17 438 342

31 977 577

