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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
2009 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.153-3
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-4
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.51/7S56)
UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę
„PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“ sąrašas 2007-2010 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Aukštaičių gatvės
Ignalinos mieste
kompleksinis renovavimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
2.215.767,
rajono
91
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1.883.402,7 166.182,59
166.182,6
2

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-04 –
2011-09

18

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-01-15

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įrengti (pakeisti) apie 2580 m. kelio bortų, apie 5850 kv.m. šaligatvių dangos ir pagrindo viršutinio sluoksnio,

2

Eil.
Nr.

2.

aplinką ir gyvenimo kokybę, kompleksiškai renovuojant apie 150 kv. m. apželdinti, apie 120 kv.m. auto aikštelė, apie 200m. apšvietimo, 1 informacinis stendas –
Aukštaičių gatvės kvartalą, užtikrinant tvarią, visavertę aplinką žemėlapis.
žmogui.
Uždaviniai:
- Atlikti keitimo, rekonstravimo, tvarkymo darbus Aukštaičių
gatvės kvartale.
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
atlikti viešinimą .
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.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Ignalinos miesto
Ignalinos
Ignalinos
1.348.397, 1.146.137,8 101.129,82
101.129,8
2010-04 –
18
2010- 01-15
urbanistinės infrastruktūros rajono
rajono
46
4
2011-09
kompleksiškas plėtojimas
savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas- gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją
Įrengti (pakeisti) apie 800 m. kelio bortų, apie 5 300 kv.m. šaligatvių dangos, 4 pėsčiųjų perėjos ir 4 greičio
aplinką ir gyvenimo kokybę, kompleksiškai atnaujinant ir
mažinimo kalneliai, 2 sustojimo- poilsio aikštelės, 2 informaciniai stendai-žemėlapiai, sutvarkyta apie 300 kv.
plėtojant Ignalinos miesto urbanistinę aplinką.
m. žaliųjų zonų.
Uždaviniai:
- Atlikti kompleksinius renovavimo ir atnaujinimo darbus
Vilniaus, Budrių, Švenčionių gatvėse.
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
atlikti viešinimą.

Iš viso
3.564.165,37

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
3.029.540,56
267.312,41
267.312,40

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
3 035 485

2 276 616

5 312 101

