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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. balandžio 7 d.
sprendimu Nr.153-18
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 „Viešosios turizmo infrastruktūros
ir paslaugų plėtra regionuose“, sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.3-ŪM-05-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų
plėtra Visagino
savivaldybėje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija,
biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
672 268,20 571 428
100 840,20
Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, kuriant aukštos
kokybės turizmo infrastruktūrą.
Uždavinys - Plėtoti turizmui tinkamą viešąją infrastruktūrą ir
sudaryti palankias sąlygas vietos bei užsienio turistams gauti jų
poreikius atitinkančias paslaugas.

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009/09 –
2011/05

21

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009 m.
liepos 15 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Teikiamo projekto tikslas yra plėtoti turizmui tinkamą viešąją infrastruktūrą Visagino savivaldybėje ir
sudaryti palankias sąlygas vietos bei užsienio turistams gauti jų poreikius atitinkančias paslaugas.
2009 metais bus:
1. Atlikti savivaldybės riboženklio projektavimo ir įrengimo darbai.
2. Parengta ir įdiegta miesto žemėlapio elektroninė versija integruota į Visagino internetinę svetainę
www.visaginas.lt.
2010 metais bus
1. Suremontuotos turizmo informacijos centro patalpos.
2. Įsigyta lankytojų aptarnavimui užtikrinti reikalinga įranga ir įrenginiai.
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3.
4.
5.
6.

Eil.
Nr.

2.

Eil.
Nr.

3.

Įrengtas turistinis informacinis terminalas.
Įrengta viešoji turizmo infrastruktūra mieste.
Parengtas miesto pagrindinių statinių ir akcentų apšvietimo techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė.
Parengtas Visagino g. žaliosios zonos su aplinkine teritorija sutvarkymo techninis projektas ir atlikta
ekspertizė.
Priemonės produkto rodikliai - sukurti nauji turistų traukos objektai-5
Priemonės rezultato rodikliai – sukurtos 2 naujos darbo vietos
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.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Tinkamos poilsiavietės,
Utenos rajono Utenos
672 268,24 571 428,00
100 840,24
2009-12-01 –
14
2009 m.
2011-01-31
aktyvaus poilsio bei
savivaldybės
rajono
rugsėjo 30
laisvalaikio praleidimo
administracijos savivaldybės
d.
formų sukūrimas Utenos
direktorius
administracirajono Tauragnų
ja,
savivaldybės
miestelyje, santrumpa –
biudžetinė
„Poilsiavietė Tauragnų
įstaiga
miestelyje“.
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą į Utenos
Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rodikliais:
1. Priemonės produkto rodikliai:
regioną, sukurti palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, tuo pačiu
1.1. Įgyvendintų projektų skaičius – 1vnt.
gerinant Utenos regioninę socialinę-ekonominę raidą.
1.2. Sutvarkytas esamas turistų traukos objektas – 1 vnt.
Uždaviniai:
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją.
2. Priemonės rezultato rodikliai:
- Sukurti infrastruktūrą poilsiavietės funkcionavimui.
2.1. Pritraukta privataus finansavimo lėšų – 100 000 Lt.
- Užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą.
2.2. Turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centruose per 2 metus po projekto įgyvendinimo,
padidėjimas – 6%.
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
Utenos apskrities
Utenos
Utenos
529 500
450 000
79 500
2010-02 –
19
2009-10-01
2011-09
piliakalnių sutvarkymas ir
apskrities
apskrities
pritaikymas turizmo
viršininko
viršininko
reikmėms
administracija administracija
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Valstybės
biudžetinė
įstaiga

Eil.
Nr.

4.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Skatinti kultūrinį turizmą Utenos apskrityje, sutvarkant Sutvarkyta ir lankymui pritaikyta 15 Utenos apskrities piliakalnių
Padidėjęs piliakalnių lankytojų skaičius
piliakalnius ir pritaikant juos turizmui
Uždaviniai:
- Sutvarkyti piliakalnių teritoriją;
- Pritaikyti piliakalnius turizmui
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
Apžvalgos aikštelės
Anykščių
Anykščių
672 268
571 428
100 840
2009-12 –
24
2009-12-01
2011-11
įrengimas Anykščių
savivaldybės
rajono
Šv.Mato bažnyčios bokšte
administracijos savivaldybės
administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Tikslas - Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą
Panoraminei aikštelei įrengti pasirinktas dešinysis bažnyčios bokštas. Apžvalgos aikštelė bus įrengta bokšto
Uždavinys - Viešojo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto
viršutiniame segmente, erdvėje su aukštomis langų vertikalėmis, 31,5 m aukštyje nuo bažnyčios grindų.
tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtą objektą pritaikyti
Patekimui į apžvalgos aikštelę bus įrengta laiptinė.
Panoraminės aikštelės įrengimas padidins atvykstančių turistų skaičių Anykščių savivaldybėje.
turizmui;
Sukurtas naujas turistų traukos objektas ir įgyvendintas projektas – 1 vnt.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

5.

Aktyvaus gamtą
tausojančio turizmo

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės

Molėtų
rajono

Bendra
projekto
vertė
672 268

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
571 428
100 840

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2010-03 –
2010-12

Projekto
trukmė,
mėn.

10

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-12-31

4
infrastruktūros plėtra
Molėtų mieste

administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Molėtų miesto gamtos išteklių efektyvesnis
panaudojimas turizmo poreikiams, skatinant naujų turizmo
produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą ir miestą
paverčiant pagrindine, vandens turizmo, dviračių, pėsčiųjų
Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų trasų,
prieiga.
Uždaviniai:
- Higienos normas atitinkančio paplūdimio ir šalia jo
esančios poilsio bei pramogų zonos įrengimas bei
sutvarkymas
- Projekto įgyvendinimui būtinos techninės ir kitos
dokumentacijos parengimas.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

6.

Zaraso ežero paplūdimio
Didžiojoje saloje
sutvarkymas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracja ,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
Zarasų mieste
Uždavinys - Gerinti paplūdimių infrastruktūrą

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Produkto kriterijai:
1. Įrengtas viešasis paplūdimys Molėtų mieste pagal higienos normos HN92:2007 reikalavimus.
2. Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė .
3. Įrengta vandens turizmui skirta prieplauka.
4. Atlikta esamo liepto rekonstrukcija (paplūdimio įranga).
5. Įrengta poilsio zona su pėsčiųjų taku.
6. Atliktas automobilių parkavimo aikštelės praplėtimas.
7. Paruošta techninė dokumentacija.
8. Paviešintos projekto veiklos.
Rezultato kriterijus:
1. Efektyviau Molėtų mieste naudojami gamtos ištekliai turizmo reikmėms.
2. Pilnai sutvarkyta viešoji turizmo infrastruktūra 1-oje rekreacinėje zonoje Molėtų mieste.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto
veiklų
trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
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
672 268
571 428
100 840
2010-02-01 –
9
2010-01-20
2010-11-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės produkto rodikliai:
- Sutvarkytas esamas turistų traukos objektas(4 ha)- įrengta Zaraso ežero paplūdimio Didžiojoje saloje viešoji
turizmo infrastruktūra.
Priemonės rezultato rodikliai:
- Padidėjęs turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centre, srautas.

5
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

7.

Utenos apskrities turizmo
rinkodaros plėtra

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos
apskrities
viršininko
administracija

Utenos
apskrities
viršininko
administracija, valstybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
141 176,47 120 000
21 176,47
Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Rinkodaros priemonėmis skatinti turizmo plėtrą
regione, kultūros bei gamtos paveldo puoselėjimą, didinti turistų
srautus.
Uždavinys - Kurti patrauklius turizmo rinkodaros produktus,
skatinančius darnią visumą su gamtiniu ir kultūriniu paveldu.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

8.

Bendro naudojimo
rekreacinės teritorijos prie
Mokyklos gatvės
Ignalinoje kompleksiškas
pertvarkymas ir
pritaikymas turizmui

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-04 –
2010-12

9

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-02-26

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Užtikrintas efektyvus turizmo sistemos funkcionavimas, pagrįstas bendradarbiavimu, kuriant
patrauklius turizmo rinkodaros produktus, efektyviai išnaudojant kultūrinius, istorinius bei gamtinius resursus,
taip adaptuojantis prie turizmo vartotojų poreikių ir Utenos apskrities gyventojų ekonominio ir kultūrinio
gyvenimo kokybės gerinimo. Siekiamas rezultatas:
- turistų skaičiaus didėjimas apskrities turizmo informacijos centruose, 39 500 žm.;
- įgyvendinta turizmo rinkodaros priemonių, 6 vnt.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
672 268
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą,
kompleksiškai pertvarkant ir įrengiant viešąją turizmo
infrastruktūrą teritorijoje prie Mokyklos gatvės
Uždaviniai:

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
571 428
100 840

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės produkto rodikliai:
Įgyvendintas projektas -1 vnt.
Sutvarkyta esama turistų traukos vietovė -1 vnt.
Priemonės rezultato rodikliai:

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-01 –
2011-12

12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-09-01

6
-

Iš viso
4 704 284,91

Pertvarkyti bendro naudojimo teritoriją prie Mokyklos
gatvės
Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją

Turistai, apsilankę turizmo informacijos centre per 2 metus po projekto įgyvendinimo.
Per projektiniu pasiūlymu teikiamo projekto įgyvendinimo laikotarpį:
rekonstruota pėsčiųjų alėją nuo Atgimimo gatvės iki tilto pėstiesiems per Paplavinio ežerą (apie 90 m.)
suremontuotas tiltas per Paplovinio ežerą
sutvarkyta ežero pakrantė
rekonstruotas esamas pėsčiųjų takas ir įrengti nauji (apie 300m)
pastatyta kietos dangos elektrifikuota vasaros estrada -aikštelė (10x 10) su tentu.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
79 500
626 216,91
3 998 568

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
4 000 000

3 000 000

7 000 000

