Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
6 priedas

Eil.
Nr.

UTENOS REGIONO PLĖTROS 2009 – 2016 M. PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ I KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
pavadinimas
šaltinis (-iai)
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Zarasų rajono savivaldybės
Zarasų rajono
65 584,9
ES
1.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
daugiabučių gyvenamųjų namų
savivaldybės
11 573,81
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
energijos efektyvumo didinimo
administracija
plėtros planai.
galimybių studijos parengimas
Planuojami rezultatai: Parengti Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studiją, atnaujinti
Zarasų rajono savivaldybės plėtros strateginį planą.
1.2.1.1. Aplinkkelių, viadukų, tiltų ir
gatvių rekonstrukcija ir statyba

Ignalinos miesto vakarinės dalies
gatvių rekonstravimas ir statyba

Ignalinos rajono
1 713 632,14
ES
savivaldybės
211 683,97
VB
administracija
Planuojami rezultatai: rekonstruoti Aukštaičių, Ligoninės, M. Petrausko ir Vasario 16-osios gatves. Pagerinti eismo sąlygas, padidinti miesto gatvių
tinklo pralaidumą, sutrumpinti kelionės laiką, sumažinti aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių neigiamą poveikį gyventojams bei gamtinei aplinkai,
supaprastinti gatvių priežiūrą, sumažinti kelio ir autotransporto priemonių eksploatacines išlaidas, sumažinti autoįvykių galimybes.
4.1.1.3. Aušros g. viešųjų erdvių
Aušros g. viešųjų erdvių
Utenos rajono
10 632 080,67
ES
3.
sutvarkymas, rekonstruojant kultūros
sutvarkymas, rekonstruojant
savivaldybės
938 124,77
VB
centro ir ,,Taurapilio” kino teatro patalpas, kultūros centro ir „Taurapilio" kino administracija
938 124,77
SB
sudarant palankias sąlygas kūrybinių
teatro patalpas, sudarant palankias
industrijų vystymuisi. Teritorijos, esančios sąlygas kūrybinių industrijų
prie kultūros centro, kompleksinis
vystimuisi. Teritorijos, esančios
sutvarkymas (takų įrengimas, apšvietimo
prie kultūros centro, kompleksinis
sutvarkymas, automobilių stovėjimo
sutvarkymas (takų įrengimas,
2.

aikštelių įrengimas).

apšvietimo sutvarkymas,
automobilių stovėjimo aikštelių
įrengimas), (santrumpa - "Aušros g.
viešųjų erdvių sutvarkymas")
Planuojami rezultatai: Sutvarkytos Aušros g. viešosios erdvės. Rekonstruotas kultūros centras ir ,,Taurapilio“ kino teatro patalpos.
1.1.6.7. Socialinio būsto plėtra ir jos
kokybės gerinimas.

Socialinio būsto kokybės gerinimas
Atgimimo g. 14, Ignalinoje

Ignalinos rajono
45 403,88
ES
savivaldybės
8012,46
SB
administracija
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus atnaujintas socialinis būstas (1 butas). Numatyta atnaujinti Ignalinos rajono savivaldybės socialinį
būstą, esantį Atgimimo g. 14 daugiabučio namo 8 bute, kurio plotas 64,52 kv.m.
4.

2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Kurklių II kaimo kompleksinė
Anykščių rajono
841 652,96
ES
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
plėtra
savivaldybės
74 263,5
VB
bendruomenės poreikiams
administracija
74 263,5
SB
Planuojami rezultatai: suremontuoti bibliotekos pastatą (apšiltinti pastato fasadą, suremontuoti stogą, pakeisti langus ir durys, modernizuoti inžinerines
sistemas, atlikti vidaus patalpų remontą), sutvarkyti teritoriją prie pastato ir įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Svėdasų miestelio kompleksinė
Anykščių rajono
875 758,93
ES
6.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
plėtra
savivaldybės
77 272,85
VB
bendruomenės poreikiams
administracija
77 272,85
SB
Planuojami rezultatai: numatoma sutvarkyti kultūros namų pastato dalį, sutvarkyti teritoriją aplink kultūros namų pastatą ir parką prie J. Tumo
Vaižganto paminklo.
3.2.5.1. Universalių daugiafunkcių centrų
Universalaus daugiafunkcio centro Utenos rajono
1 045 926
ES
7.
kaimo vietovėse steigimas
Sudeikiuose steigimas
savivaldybės
184 575,18
SB
administracija
Planuojami rezultatai: įsteigti universalų daugiafunkcį centrą ir sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugoms,
kultūrinei, meninei, sociokultūrinei ir sportinei veiklai.
Ignalinos miesto daugiabučio namo
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas
Ignalinos rajono
198 624,64
ES
8.
Aukštaičių g. 9 (statybos metai 1960)
savivaldybės
56 022,33
Privačios
atnaujinimas pirmiausia didinant jų
administracija
lėšos
5.

energijos vartojimo efektyvumą
(santrumpa - Ignalinos miesto
daugiabučio namo Aukštaičių g. 9
atnaujinimas)
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruotas stogas, apšiltintas fasadas ir kt. modernizavimo darbai. Įgyvendinus projektą jame gyvenančioms šeimoms (asmenims)

ES paramos lėšomis bus pagerintos gyvenimo sąlygos, tikėtina, jog sumažės gyventojų išlaidos butų šildymui, bus taupomos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos
gyventojų šildymo išlaidų kompensavimui. Numatoma modernizuoti daugiabutį namą. Planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus - iki 26,83 MWh.

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.3.1.6. Plėtoti socialinių paslaugų,
Socialinių paslaugų plėtra psichikos Anykščių rajono
1.557.641,15
ES
1.
pritaikytų rajono gyventojų
negalią turintiems asmenims,
savivaldybės
274.877,85
VB
poreikiams, sistemą
įkuriant Burbiškio grupinio
administracija
gyvenimo namus
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatoma rekonstruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį Anykštos g. 2A, Burbiškio km.,
Anykščių raj. (bendras pastato plotas – apie 611 kv. m). Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimui bus pritaikyta apie 611 kv. m
patalpų, kuriose vienu metu galės gyventi 20 psichikos negalią turinčių suaugusių asmenų. Numatoma patalpas pritaikyti taip, kad šios būtų kiek
įmanoma artimesnės namų aplinkai. Pritaikant patalpas socialinės globos paslaugų teikimui, numatoma įsigyti būtinus baldus, kompiuterinę, vaizdo ir
buitinę techniką.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Planuojami rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
2.4.5.16. Aktyvaus turizmo pramogų parko „Turizmo vystymo tarp LatgalosAnykščių rajono
903 898,15
ES
1.
Anykščiuose prie Kalitos kalno
Utenos-Vitebsko regionų
savivaldybės
90 389,81
SB
kūrimas
skatinimas“ (BELLA DVINA 2)
administracija
Planuojami rezultatai: statomas Kalitos turizmo centro pastato cokolinis aukštas, bendras plotas 320,78 m2. Šiame aukšte bus turizmo centro lankytojų
salė, sanitariniai mazgai, kalno aptarnavimo inventoriaus sandėliavimo patalpa, techninės patalpos. Bendras projekto tikslas - skatinti tarpvalstybinio
turizmo plėtrą tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos regionų per bendrą požiūrį į turistinius produktus bei eksportą ir stiprinti turizmo sektoriaus
specialistų bendradarbiavimą. Projekto metu bus parengtos ir išleistos turistinės brošiūros su lankytinų objektų aprašymais, bendras turistinis žemėlapis ir
5 bendri turistiniai maršrutai.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
2.5.4.3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas ,,Rubikių k. Viešųjų erdvių
Anykščių rajono
178 669
ES
1.
kaimiškose teritorijose
sutvarkymas ir pritaikymas
savivaldybės
37 520
VB
turizmui“
administracija
21 062
SB
Planuojami rezultatai: Šiuo projektu siekiama sutvarkyti Rubikių kaimo viešąsias erdves, pritaikant jas turizmui. Įrengta kokybiška, šiuolaikinius
reikalavimus atitinkanti Rubikių kaimo viešosios infrastruktūra – geležinkelio stoties stoginė, pėsčiųjų takas, automobilių stovėjimo aikštelė, viešieji

tualetai.
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
1.1.2.2. Galimybių studijų, investicinių ir
Zarasų rajono savivaldybės
Zarasų rajono
48 045,14
ES
1.
techninių projektų numatytiems
transporto sektoriaus studijos
savivaldybės
8 413,29
SB
uždaviniams įgyvendinti paruošimas
parengimas
administracija
Rezultatai: parengta sektorinė Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studija. Įgyvendinus projektą atnaujintas Zarasų rajono savivaldybės
plėtros 2008-2013 m. strateginis planas.
1.1.1.2.Teritorijų planavimas

"Utenos miesto ir rajono teritorijų
planavimo dokumentų sudarymas"

1.2.2.2. Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Ignalinos miesto rytinės dalies
gatvių rekonstravimas

Utenos rajono
savivaldybės
administracija
Rezultatai: parengti 2 specialieji planai, 2 detalieji planai ir pakeistas Utenos miesto teritorijos bendrasis
planas
2.

158 234,25
27 923,73

ES
SB

Ignalinos rajono
1 367 292,77
ES
savivaldybės
1 68 900,88
VB
administracija
72 386,08
SB
Rezultatai: rekonstruotos Vilkakalnio, Saulėtekio gatvės, dalis Lygumos, Vilniaus, Budrių gatvių, bei Girminių kaimo gatvės dalis. Pagerintos eismo
sąlygos, užtikrintas didesnis miesto gyventojų mobilumas; padidėjo miesto gatvių tinklo pralaidumas, sutrumpėjo kelionės laikas, sumažėjo aplinkos
tarša ir transporto keliamų dulkių neigiamas poveikis gyventojams bei gamtinei aplinkai, supaprastinta gatvių priežiūrą, sumažėjo kelio ir autotransporto
priemonių eksploatacinės išlaidos, sumažėjo autoįvykių rizika.
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Anykščių rajono savivaldybės
Anykščių rajono
4 118 956,86
ES
4.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
vietinės reikšmės transporto
savivaldybės
508 812,32
VB
infrastruktūros objektų
administracija
218 062,42
SB
rekonstrukcijos ketvirtasis etapas
Rezultatai: rekonstruota 8,36 km Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių ir kelių, įrengta asfaltbetonio danga, šaligatviai ir kelkraščiai,
lietaus vandens nuvedimas, gatvių apšvietimas, eismo reguliavimo priemonės.
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Ignalinos miesto vakarinės dalies
Ignalinos rajono
45 194,5
ES
5.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
gatvių rekonstravimo ir statybos
savivaldybės
5 582,85
VB
techninės dokumentacijos
administracija
2 392,65
SB
parengimas
Rezultatai: parengtas techninis projektas.
3.

4.2.1.2. Kompleksiškai sutvarkyti
Visagino miesto gyvenamųjų
Visagino
5 400 217,33
ES
Visagino miesto gyvenamųjų rajonų
rajonų viešųjų erdvių
savivaldybės
476 489,76
VB
viešąsias erdves, didinant jų investicinį ir kompleksiškas sutvarkymas,
administracija
476 489,78
SB
gyvenamosios aplinkos patrauklumą:
didinat jų investicinį ir
rekonstruoti Visagino miesto apšvietimo
gyvenamosios aplinkos
sistemą, apšviesti miesto pagrindinius
patrauklumą
statinius, įrengti vaizdo stebėjimo sistemą
ir duomenų perdavimo tinklus Visagino
miesto rizikos zonose, pakeisti šaligatvių
dangą, sutvarkyti viešosios paskirties
zonas, įrengti suoliukus ir gėlynus,
rekonstruoti dviračių takus ir įrengti
naujus, sutvarkyti viešąsias erdves
dviračių takų zonose, įrengti
privažiavimus ir automobilių stovėjimo
aikšteles prie gyvenamųjų namų,
rekonstruoti esamus privažiavimus ir
automobilių stovėjimo aikšteles,
rekonstruoti esamus ir įrengti naujas vaikų
žaidimo aikšteles.
Rezultatai: kompleksiškai sutvarkytos Visagino gyvenamųjų rajonų viešosios erdvės (praplatintos gatves ir sankryžos, įrengtos automobilių stovėjimo
aikštelės, atnaujintos vaikų žaidimo aikštelės, įrengti suoliukai, sutvarkyti gėlynai ir poilsio vietos).
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Aukštaičių gatvės Ignalinos mieste Ignalinos rajono
1 883 402,72
ES
7.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
kompleksinis renovavimas
savivaldybės
166 182,59
VB
administracija
166 182,6
SB
Rezultatai: rekonstruoti šaligatviai, įrengti kelio bortai, rekonstruota apšvietimo sistema, sutvarkyta rekreacinė zona, įrengti informaciniai stendai ir
įrengtos poilsio aikštelės, apželdinta teritorija, rekonstruotas apšvietimas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
1.1.6.2.Viešosios paskirties pastatų
Dusetų kultūros namų pastato
Zarasų rajono
1 026 710,63
ES
8.
renovavimas
rekonstrukcija
savivaldybės
90592,11
VB
administracija
7 333 526,72
SB
Rezultatai: įrengta dailės galerija, scena renginiams, žiūrovų salė, įrengtos repeticijų salės, balkonai, kabinetai, pagalbinės patalpos. Šalia rekonstruoto
pastato įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, sutvarkyta ir apželdinta aplinka.
2.5.4.1.Esamų viešųjų pastatų kaimo
Traupio miestelio kompleksinė
Anykščių rajono
1 455 993,86
ES
9.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
plėtra
savivaldybės
128 470,05
VB
6.

bendruomenės poreikiams
administracija
128 470,04
SB
Rezultatai: rekonstruotas viešasis administracinis pastatas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir sutvarkyta teritorija prie pastato.
2.5.4.1.Esamų viešųjų pastatų kaimo
Mačionių kaimo kompleksinė
Anykščių rajono
1 589 905,48
ES
10.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
plėtra
savivaldybės
140 285,78
VB
bendruomenės poreikiams
administracija
140 285,77
SB
Rezultatai: rekonstruota Mačionių kaimo klubo pastato dalis ir pritaikyta kaimo bendruomenės poreikiams, sutvarkyta aplinką aplink pastatą ir įrengta
sporto aikštė.
1.1.6.2.Viešosios paskirties pastatų
Ignalinos rajono savivaldybės
Ignalinos rajono
701 642,64
ES
11.
renovavimas
administracijos pastato renovacija savivaldybės
123 819,29
VB
administracija
Rezultatai: renovuotas pastatas. Kasmet bus sutaupoma –123,9 MWh.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.1.4.4. Utenos rajono savivaldybės
Utenos rajono savivaldybės
Utenos rajono
668 315,46
ES
1.
administracijos kokybės vadybos sistemos administracijos kokybės vadybos
savivaldybės
117 938,02
SB
diegimas, siekiant optimizuoti
sistemos diegimas, siekiant
administracija
organizacijos darbą
optimizuoti organizacijos darbą
Rezultatai: sukurta nauja kokybės vadybos sistema konkrečiai orientuota Utenos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Sistemos
diegimo metu detaliai išanalizuoti savivaldybėje vykstantys procesai ir pasiūlytas visos veiklos ir elementų optimalus valdymas. Šios sistemos diegimas
ir rezultatų kontrolė padės geriau koordinuoti savivaldybėje vykstančius procesus, išvengti dubliavimosi ir optimizuoti darbuotojų darbą (pavedant jiems
vykdyti kitas užduotis). Tikslinė projekto grupė – savivaldybės administracijos darbuotojai. Netiesioginė tikslinė grupė – savivaldybės aptarnaujami
piliečiai, organizacijos.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Projektas 1
Rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
Rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.1.3.1. „Miestų, miestelių, gyvenviečių
,,Vandens gerinimo, geležies
Anykščių rajono
669 957, 81
ES
1.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei šalinimo sistemų įrengimas
savivaldybės
140 691,12
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas ir Anykščių rajone“
administracija
202 662,25
SB

plėtra”
Rezultatai: atlikta vandens gerinimo, geležies šalinimo įrenginių statyba Skiemonių mstl., Leliūnų, Janušavos, Mačionių, Surdegio ir Katlėrių kaimuose.
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Europos socialinio fondo agentūra 2012 m. vasario 2 d. išsiuntė pasiūlymus ES
struktūrinei paramai gauti pagal priemonę "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas" šiems pareiškėjams: Anykščių rajono savivaldybės
administracijai. Paraiška „Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių
įstaigų darbuotojų administracinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas“ pagal projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Utenos regiono projektų sąraše
nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m.
birželio 1 d.ir Zarasų rajono savivaldybės administracijai. Paraiška „Viešojo
administravimo kompetencijų stiprinimas savivaldoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatytus reikalavimus ir Utenos regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi
būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. kovo 29 d.
Europos socialinio fondo agentūra 2012 m. vasario 9 d. išsiuntė pasiūlymus teikti
paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Teritorijų planavimas“. Visagino
savivaldybės administracijai: Paraiška „Visagino savivaldybės teritorijos detaliųjų planų ir
žemės sklypų planų, priliginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas“
pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų
sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m.
rugsėjo 20 d. ir Zarasų rajono savivaldybės administracijai: Paraiška „Detaliųjų planų
Zarasų rajone parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos

Pobūdis (galimybė Pasiūlymai dėl grėsmės
/ grėsmė)
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros
tarybai pradėti plano keitimą)
Galimybė pateikti
Rengiamos paraiškos.
projektų paraiškas

Galimybė pateikti
projektų paraiškas

Rengiamos paraiškos.

socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. lapkričio 22 d.
Europos socialinio fondo agentūra 2011 m. gruodžio 22 d. Molėtų rajono savivaldybės
administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal
priemonę „Teritorijų planavimas“.

Galimybė pateikti
projektų paraiškas

Rengiamos paraiškos.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Paraiška „Molėtų rajono gyvenamųjų teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis
planas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės
projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki
2012 m. balandžio 30 d.
Paraiška „Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų miestelių teritorijų detalieji planai“ pagal
projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše
nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m.
gegužės 17 d.
Paraiška „Molėtų rajono Balninkų miestelio teritorijos detalusis planas“ pagal projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus
terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gegužės 30 d.
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. kovo 19 d. išsiuntė Utenos rajono
savivaldybės administracijai pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti,
vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų
plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2008 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.1V-345 bei Utenos regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 1 d.
sprendimu Nr. 153-19 patvirtintu ir 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-5
pakoreguotu 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“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę
„Regionų ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011-2013 m. laikotarpio sąrašu Nr. VP3-1.1-

VRM-01-R-92.
2012 m. kovo 5 d. Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Zarasų ligoninei išsiųstas
pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraiškas

Rengiamos paraiškos.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,
vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
VP3-2.1-SAM-10-V priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų
plėtra bei stacionaro optimizavimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR
sveikatos apsaugo ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1125, bei Valstybės
projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugų plėtra bei stacionaro optimizavimas” sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01,
papildytu LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-168.
2012 m. vasario 21 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas
teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ
Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.1-VRM-04-R
„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu,
patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.1V-177, bei
Utenos regiono plėtros tarybos sąrašu 2011-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-04-R92, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. . 51/7S-3.
2012 m. sausio 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti
paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.1V-

446, bei patikslintu Utenos regiono projektų sąrašu 2007-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.2VRM-01-R-91, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu
Nr.51/7S-45.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:
2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12) Pareiškėjas: Ignalinai rajono savivaldybės
administracija. Projektas: „Potencialaus taršos židinio Nr. 496 (pesticidų sandėlio Ožionių
kaime, Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Ignalinos rajone) likvidavimas“. Patvirtinto sąrašo
bendra projekto vertė, Lt: 420.000 Iš jų - ES fondų lėšų suma: 399.000 Lt. LR valstybės
biudžeto lėšų suma: 0 Lt. Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 21.000 Lt. Paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2012-04-27. Įgyvendinančioji institucija: LR
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:
2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12). Pareiškėjas: Utenos rajono savivaldybės
administracija. Projektas „Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje,
likvidavimas“. Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 99.805; Iš jų -ES fondų lėšų
suma: 94.814Lt; LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt. Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 4990
Lt. Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2012-04-29.
Įgyvendinančioji institucija: LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12). Pareiškėjas: Utenos rajono savivaldybės
administracija. Projektas „Vyžuonos parko rūsių, esančių Utenos mieste, likvidavimas“
Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 53000.Iš jų - ES fondų lėšų suma: 50350Lt; LR
valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt. Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 2650 Lt. Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2012-04-29. Įgyvendinančioji institucija:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:
2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12). Pareiškėjas: Anykščių rajono savivaldybės
administracija. Projektas „Praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentų
atstatymas Anykščių rajone (I etapas)“. Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt:
518.484. Iš jų -ES fondų lėšų suma: 492.560 Lt; LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt;
Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 25.924 Lt. Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
terminas: 2012-04-29. Įgyvendinančioji institucija: LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
projektų valdymo agentūra.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:
2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12). Pareiškėjas: Molėtų rajono savivaldybės
administracija. Projektas „Apleistų bešeimininkių statinių likvidavimas Molėtų rajone“
Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 132455. Iš jų - ES fondų lėšų suma: 125832
Lt; LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt; Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 6622 Lt. Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2012-04-29. Įgyvendinančioji institucija:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Pasiūlymas teikti paraišką projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Rengiama paraiška.

gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo data:
2012-02-07 (sprendimo Nr. 51/7S-12). Pareiškėjas: Zarasų rajono savivaldybės
administracija. Projektas „Aplinką žalojančių objektų likvidavimas Zarasų rajone“.
Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 105.263. Iš jų - ES fondų lėšų suma: 99.999;
LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt; Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 5263 Lt. Paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2012-04-27. Įgyvendinančioji institucija:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
Galimybė pateikti
projektų paraišką

Tikslinama paraiška.

Galimybė pateikti
projektų paraišką

Tikslinama paraiška.

Galimybė pateikti
2012 m. vasario 9 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektų paraišką
Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektui „Zarasų miesto Pakalnės gatvės dalies
(nuo Sėlių aikštės iki sankryžos su Dariaus ir Girėno gatve) rekonstrukcija“. Paraiška pagal
projektų finansavimo sąlygų apraše ir Utenos regiono projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-02-

Rengiama paraiška.

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91
Vadovaujantis 2012 m. vasario 7 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-6
„Dėl priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Utenos
regiono projektų sąrašo Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 tikslinimo“, pakeistas projekto
„Ignalinos miesto Technikos skersgatvio dalies, Girminių kaimo kelio dalies ir kelio
Girminiai – Žvirbliškė – Ažušilė – Vidiškės dalies kapitalinis remontas“ pavadinimas į
„Ignalinos miesto Technikos skersgatvio dalies, Girminių kaimo kelio dalies ir kelio
Girminai – Žvirbliškė – Ažušilė – Vidiškės dalies rekonstrukcija“ ir atidėtas projekto
paraiškos pateikimo TID terminas iki 2012 m. birželio 28 d.
Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91
Vadovaujantis 2012 m. vasario 7 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-6
„Dėl priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Utenos
regiono projektų sąrašo Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 tikslinimo“, atidėtas projekto „Palangos
gatvės dalies nuo K. Donelaičio g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimas“ paraiškos
pateikimo TID terminas iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

R-91 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2012 m. balandžio 9 d. 12 val. Pasiūlymą
teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-268, 2012-03-30
Pakeitimas. Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 25 d.
įsakymas Nr. 1V-632 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ (Žin., 2009, Nr. 142-6272; 2011,
Nr. 130-6198). Patikslintas finansavimas Visagino savivaldybės administracijos projektui
„Visagino savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ (paraiškos kodas VP14.2-VRM-04-R-91-002) įgyvendinti – iki 128 518,32 lito (vieno šimto dvidešimt aštuonių
tūkstančių penkių šimtų aštuoniolikos litų 32 ct) iš Vidaus reikalų ministerijos programos
„Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo
užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) (Europos Sąjungos lėšos, finansavimo šaltinio kodas
1.3.2.3.1) pagal priemonę „Tobulinti viešojo administravimo struktūrą, gerinti veiklos
valdymą, geriau įgyvendinti viešąsias ir ES politikas“(priemonės kodas 01-01-05); “.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-269, 2012-03-30
Įsakymu skiriamas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, siekiant
sukurti miesto aktyvaus poilsio zoną ir pritaikyti miesto bendruomenės poreikiams“,
finansuojamam 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 VP3-1.1-VRM-01-R "Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtra". Iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) – iki
3 052 772,16 ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1) – iki
269 362,25 Lt.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-240, 2012-03-20
Įsakymu skiriamas finansavimas Visagino savivaldybės administracijos projektui „Visagino
kultūros centro „Banga“ pastato atnaujinimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“.
(paraiškos kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-92-009) įgyvendinti – iki 2 455 194,90 Lt)
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-236, 2012-03-20
Įsakymu skiriamas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 19 (statybos metai 1986) atnaujinimas

Galimybė
suplanuoti
sutaupytas lėšas
naujiems
projektams

Teikiami pasiūlymai dėl lėšų likučio
planavimo naujiems projektams.

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas rengiamas įgyvendinti

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas rengiamas įgyvendinti

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas rengiamas įgyvendinti

pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa – Ignalinos miesto
daugiabučio namo Atgimimo g. 19 atnaujinimas)“ (paraiškos kodas Nr. VP3-1.1-VRM-03R-92-005) įgyvendinti – iki 644 622,97 Lt).
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 "Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo" pakeitimo
Nutarimu pakeičiamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720; 2009, Nr. 682773; 2011, Nr. 89-4275).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 264, 2012-03-07 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3722; 2009, Nr.
36-1387; 2010, Nr. 43-2063; 2011, Nr. 49-2380, Nr. 89-4277).

Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos
pakeitimus.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-446, 2012-03-02 Aktuali Galimybė koreguoti
redakcija. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė paraiškas
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali
redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-345, 2012-03-01 Aktuali
redakcija. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų
plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-396, 2012-02-29 Aktuali
redakcija. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų

Savivaldybių administracijoms
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių

finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.

teritorijų plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 217, 2012-02-29 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Ekonomikos augimo veiksmų programos priedas, patvirtintas
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 „Dėl Ekonomikos
paraiškas, atsižvelgti į Ekonomikos
augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2009, Nr. 36augimo veiksmų programos
1389, Nr. 79-3280; 2010, Nr. 142-7294).
pakeitimus.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 063, 2012-02-21 Pakeitimas
Įsakymu pakeičiama Paraiškos asignavimų valdytojui forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 501868), ir išdėstoma nauja redakcija.
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-064, 2012-02-21 Pakeitimas
Įsakymu pakeičiamas Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų,
netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl
Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti
pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 763899), 3 priedas ir išdėstomas nauja redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-153, 2012-02-20
Įsakymu skiriamas finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui
„Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“.
(paraiškos kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-038) įgyvendinti – iki 1 599 410,55 Lt:
-iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) – iki 1 469 728,61 Lt;
-iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1) – iki 129 681,94 Lt).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-152, 2012-02-20
Pakeitimas Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Anykščių rajono savivaldybės
administracijos projektui „Kavarsko miesto kompleksinė plėtra“.(projekto kodas Nr. VP31.2-VRM-01-R-91-015) įgyvendinti – iki 79 115,25 Lt. Iš viso: iš Europos Sąjungos lėšų
(finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) – iki 667 700,50 Lt; iš bendrojo finansavimo lėšų
(finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1) – iki 58 914,75 Lt.

Galimybė tikslinti
paraiškas

Savivaldybių administracijos
informuotos apie pasikeitusią
Paraiškos asignavimų valdytojui
formą

Galimybė tikslinti
paraiškas

Savivaldybių administracijos
informuotos apie Projektų, bendrai
finansuojamų iš Europos Sąjungos
fondų lėšų, netinkamo finansuoti
pridėtinės vertės mokesčio
apmokėjimo tvarkos aprašo
pakeitimą.
Projektas rengiamas įgyvendinti

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Padidėjo galimybė
įgyvendinti
projekto veiklas.

Projektas įgyvendinamas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-142, 2012-02-15
Įsakymu skiriamas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Socialinio būsto kokybės gerinimas Atgimimo g. 14, Ignalinoje“(paraiškos kodas Nr. VP31.1-VRM-04-R-92-006) įgyvendinti – iki 45 403,88 Lt.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-141, 2012-02-15
Įsakymu skiriamas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Saldutiškio miestelyje“ (paraiškos
kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-037) įgyvendinti – iki 2 000 439,40 Lt: iš Europos
Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) – iki 1 838 241,61 Lt; iš bendrojo
finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1) – iki 162 197,79 Lt.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-130, 2012-02-14 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3-331
„Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Galimybė
įgyvendinti projektą

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
įgyvendinti projektą

Projektas įgyvendinamas

Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos
transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimus.
Projektai įgyvendinami.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-139, 2012-02-14 Padidėjo galimybė
Pakeitimas
įgyvendinti
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Anykščių rajono savivaldybės administracijos projektų veiklas.
projektams
projektui „Viešintų miestelio kompleksinė plėtra“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R91-018) įgyvendinti – iki 26 070,20 Lt;
projektui „Ažuožerių kaimo kompleksinė plėtra“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R91-017) įgyvendinti – iki 89 492,82 Lt;
projektui „Burbiškio kaimo kompleksinė plėtra“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91022) įgyvendinti – iki 239 781,27 Lt.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-123, 2012-02-08
Pakeitimas. Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos projektui „Ignalinos miesto daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46
(statybos metai 1974) atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą
(santrumpa – Ignalinos miesto daugiabučio namo Vasario 16-osios g. 46 atnaujinimas)“
(projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-92-003) įgyvendinti – iki 43 205,31 Lt.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-124, 2012-02-08
Pakeitimas
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
projektui „Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 18A (statybos metai 1976)
atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa – Ignalinos
miesto daugiabučio namo Smėlio g. 18A atnaujinimas)“
(projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-92-004) įgyvendinti – iki 38 998,55 Lt.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 77, 2012-01-25 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720; 2009, Nr. 682773).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-209, 2012-01-18 Aktuali
redakcija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo
priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-177, 2012-01-18
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo
priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 56, 2012-01-18 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas
projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Vykdomų pagal
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties

Padidėjo galimybė
įgyvendinti
projekto veiklas.

Projektas įgyvendinamas

Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių
namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio
būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo pakeitimus.
Galimybė tinkamai Savivaldybių administracijos
parengti paraiškas
informuotos apie projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties
taisyklių pakeitimus.

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 117-4789; 2009, Nr. 76-3115), priedas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 40, 2012-01-18 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Ekonomikos augimo veiksmų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 „Dėl Ekonomikos
augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2010, Nr. 1427294).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-50, 2012-01-18
Pakeitimas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-04-R "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-51, 2012-01-18
Pakeitimas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas
pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" projektų finansavimo sąlygų
aprašas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-58, 2012-01-16 Aktuali
redakcija
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-36, 2012-01-16
Pakeitimas
Įsakymu pakeistas priemonės VP1-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į Ekonomikos
augimo veiksmų programos
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-04-R "Socialinio
būsto plėtra ir jo kokybės
gerinimas" projektų finansavimo
sąlygų pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių
namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą" projektų finansavimo
sąlygų pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimus.
Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į priemonės
VP1-4.1-VRM-04-R "Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų

kvalifikacijos tobulinimas" projektų
finansavimo sąlygų pakeitimus.
Savivaldybių administracijos
informuotos apie ,,Projektų
administravimo ir finansavimo
taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimus.

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-009, 2012-01-13 Pakeitimas
Įsakymu pakeičiamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d.
įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“
(Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868; 2009, Nr. 39-1498; 2011, Nr. 6-243).

Galimybė tinkamai
parengti paraiškas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 2, 2012-01-11 Pakeitimas
Nutarimu pakeičiamas Ekonomikos augimo veiksmų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 „Dėl Ekonomikos
augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2011, Nr. 1416633).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-28, 2012-01-09
Įsakymu patvirtintas finansavimo skyrimas Utenos rajono savivaldybės administracijos
projektui „Universalaus daugiafunkcio centro Sudeikiuose steigimas“ pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-04-R91-002) igyvendinti – iki 1 045 926,00 Lt.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-22, 2012-01-05
Įsakymu skiriamas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas, rekonstruojant kultūros centro ir „Taurapilio“ kino
teatro patalpas, sudarant palankias sąlygas kūrybinių industrijų vystymuisi. Teritorijos,
esančios prie kultūros centro, kompleksinis sutvarkymas (takų įrengimas, apšvietimo
sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas)" įgyvendinti – iki 11 570 205,44
Lt (paraiškos kodas Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92-008).
2012 m. kovo 12 d. Utenos regiono plėtros taryba patikslino projektų sąrašus: 1) 20072013 m. laikotarpio VP3-1.2-VRM-01-R-91 (patikslinti 3 projektai); 2) 2007-2013 m.
laikotarpio VP3-1.1-VRM-04-R-92 (patikslintas 1 projektas); 3) 2007-2013 m. laikotarpio
VP3-1.3-ŪM-05-R-91 (patikslintas 1 projektas); 4) 2007-2010 m. laikotarpio VP3-1.4-AM06-R-91 (patikslintas 1 projektas); 5) 2007-2013 m. laikotarpio VP3-3.4-ŪM-04-R-91
(patikslintas 1 projektas); 6) 2011-2013 m. laikotarpio VP3-1.1-VRM-01-R-92 (patikslintas
1 projektas).
2012 m. vasario 7 d. Utenos regiono plėtros taryba patikslino projektų sąrašus: 1)

Galimybė koreguoti Savivaldybių administracijoms
paraiškas
pasiūlyta, rengiant ir teikiant
paraiškas, atsižvelgti į Ekonomikos
augimo veiksmų programos
pakeitimus.
Galimybė
Projektas įgyvendinamas
įgyvendinti projektą

Galimybė
įgyvendinti projektą

Projektas įgyvendinamas

Galimybė užtikrinti
projektų veiklų
įgyvendinimą ir
tinkama lėšų
panaudojimą.

Sutaupytos
lėšos
suplanuotos
naujoms veikloms arba naujiems
projektams.

Galimybė užtikrinti

Sutaupytos

lėšos

suplanuotos

2007-2013 m. laikotarpio VP3-1.2-VRM-01-R-91 (patikslinti 4 projektai); 2) 201-2013 m.
laikotarpio VP3-1.1-VRM-04-R-92 ir 2011-2013 m. laikotarpio VP3-1.1-VRM-04-R-92R
(perkeltas 1 projektas į rezervinį projektų sąrašą); 3) 2011-2013 m. laikotarpio VP3-1.1VRM-03-R-92 (patikslintas 1 projektas); 4) 2007-2010 m. laikotarpio VP3-1.1-VRM-01-R91 (patikslintas 1 projektas), 2011-2013 m. laikotarpio VP3-1.1-VRM-01-R-92R
(patikslintas 1 projektas), 2011-2013 m. laikotarpio VP3-1.1-VRM-01-R-92 (patikslinti 2
projektai ir 1 projektu papildytas iš rezervinių projektų sąrašo); 5) 2007-2013 m. laikotarpio
VP2-4.4-SM-02-R-91 (patikslinti 4 projektai); 1) 2007-2013 m. laikotarpio VP3-2.2-ŠMM06-R-91 (išbrauktas 1 projektas); 7) 2007-2013 m. laikotarpio VP3-1.3-ŪM-05-R-91
(patikslintas 1 projektas); 8) 2007-2010 m. laikotarpio VP3-1.4-AM-06-R-91 (patikslintas 1
projektas, išbrauktas-1 projektas, papildytas 5 naujais projektais); 9) 2007-2010 m.
laikotarpio VP3-1.4-AM-06-R-91R (papildytas 3 naujais projektais); 10) 2007-2010 m.
laikotarpio VP1-4.2-VRM-04-R-91 (patikslintas 1 projektas), 2011-2013 m. laikotarpio
VP1-4.2-VRM-04-R-92 (patikslinti 2 projektai), 11) 2007-2013 m. laikotarpio VP3-2.2ŠMM-04-R-91 (patikslintas 1 projektas).
2012 m. vasario 7 d. papildomi kvietimai: 1) VP3-1.2-VRM-01-R-91R priemonės
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" rezervinių
projektų sąrašui papildyti; 2) VP3-2.2-ŠMM-06-R-91R priemonės „Investicijos į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas" rezervinių projektų sąrašui papildyti.

projektų veiklų
įgyvendinimą ir
tinkama lėšų
panaudojimą.

naujoms veikloms arba naujiems
projektams.

Galimybė planuoti
naujus projektus

Naujų projektų planavimas.

* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos valstybinės
programos ar jų lėšų sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar
priemonės gali būti neįgyvendintos.

STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2012 metų I ketvirčio*
pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 metų IV ketvirtį*
Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį (plane numatyti
rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys skelbiami kas
ketvirtį ar dažniau)*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai

14,9
1 902,7

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
3,1
87,48

Pokytis,
Pokytis, lyginant su
lyginant su atitinkamu
praėjusiu
praėjusių
metų
ketvirčiu
laikotarpiu
0,5
- 0,99
25,8

20,7
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