PATVIRTINTA
Panevėžio regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. R 2-116
(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2014 m.
rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 51/4S- 33
redakcija)
PANEVĖŽIO 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“ PRIEMONĘ VP3-1.1-VRM-02-R „PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR. 52

Eil.
Nr.

1.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas

Preliminari
projekto
vertė:
1. preliminari
ES fondų lėšų
suma
2. preliminari
LR valstybės
biudžeto lėšų
suma
3. preliminari
pareiškėjo ir /
ar partnerio
lėšų suma

Preliminari
projekto
pradžia

Preliminarus
projekto
laikotarpis

ParaišProjekto
kos
parengtupateiki- mo lygis
mo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Urbanistinės teritorijos
Rokiškio mieste tarp
Respublikos-AušrosParko-Taikos-Vilties-P.
Širvio-JaunystėsPanevėžio-PerkūnoKauno-J. BasanavičiausĄžuolų-TyzenhauzųPievų-Juodupės-Laisvės
gatvių sutvarkymas ir
plėtra

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti
teritorinę socialinę sanglaudą,
gerinti Rokiškio miesto, kaip
probleminės teritorijos miesto,
gyvenamąją aplinką ir
gyvenimo kokybę.
Projekto veiklos:
 automobilių stovėjimo
aikštelių Vilties g., ties
daugiabučiu gyvenamuoju
namu Taikos g. 3 ir prie
skvero, esančio teritorijoje
tarp Respublikos g. ir Taikos
g., įrengimas;

7 247 383,50 Lt:
1. 6 160 275,98 Lt
2. 543 553,75 Lt
3. 543 553,77 Lt

2011 m.
gruodžio
mėn.

24 mėn.

2011 m.
spalio 1 d.

Visi privalomi
darbai bus
atlikti iki
paraiškos
agentūrai
pateikimo
dienos.

Išvada dėl
administracinės
atitikties ir
tinkamumo
finansuoti
vertinimo

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

2
 pėsčiųjų ir dviračių takų
J.Basanavičiaus, Laisvės,
Taikos gatvėse ir skvere,
esančiame teritorijoje tarp
Respublikos g. ir Taikos g.
įrengimas ir atnaujinimas;
 apšvietimo Vilties g.
rekonstravimas;
 apšvietimo skvere,
esančiame teritorijoje tarp
Respublikos g. ir Taikos g.
įrengimas;
 J. Tumo Vaižganto ledo
aikštės ir dalies sporto
aikštyno renovavimas;
 dviejų vaikų žaidimų
aikštelių įrengimas;
 aikštės prie kultūros centro
sutvarkymas;
 13 komunalinių ir antrinių
atliekų aikštelių daugiabučių
namų kvartaluose įrengimas;
 šaligatvio dalies šalia
Rokiškio kultūros centro nuo
Respublikos g. atnaujinimas;
 įvažiavimo nuo
Respublikos g. į Gruodžio g.
su automobilių stovėjimo
aikštele tarp pašto ir Gruodžio
g. atnaujinimas;
 Rokiškio savivaldybės
administracijai priklausančio
sklype (aikštėje) esančio
asfalto dangos, įskaitant
atramines sienutes ir žaliąsias
zonas, atnaujinimas;
 automobilių stovėjimo
aikštelės tarp Rokiškio
kultūros rūmų ir Gruodžio g.
atnaujinimas.
Siektini rezultatai:
Probleminių teritorijų
kompleksinių plėtros projektų

3
2.

Pasvalio miesto viešosios
infrastruktūros plėtra

Pasvalio
rajono
savivaldybės
administracija

skaičius – 1.
Projekto tikslas – gerinti
Pasvalio miesto gyvenamąją
aplinką ir gyvenimo kokybę.
Projekto veiklos:
 gatvių ir automobilių
stovėjimo aikštelių dangų
atnaujinimas;
 šaligatvių atnaujinimas ir
įrengimas;
 lietaus nuotakyno
įrengimas;
 eismo judėjimo juostų ir
stovėjimo aikštelių
sužymėjimas;
 eismo saugumo salelių
įrengimas;
 miesto skverų aplinkos
sutvarkymas;
 500 metų miesto
jubiliejaus paminklo aplinkos
sutvarkymas.
Siektini rezultatai:
Probleminių teritorijų
kompleksinių plėtros projektų
skaičius – 1.

3 438 706,26 Lt:
1. 2 922900,32 Lt
2. 257 902,97 Lt
3. 257 902,97 Lt

2013 m.
birželio
mėn.

24 mėn.

Iš viso :
projektų vertė – 10 686 089,76 Lt.
ES fondų lėšų suma – 9 083 176,30 Lt.
LR valstybės biudžeto lėšų suma – 801 456,72 Lt.
pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 801 456,74 Lt.
_______________________

2013 m.
kovo 29 d.

Visi privalomi
darbai bus
atlikti iki
paraiškos
agentūrai
pateikimo
dienos.

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

