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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. gegužės 7 d. sprendimu Nr.153-23
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr.153-55,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-1,
koreguota ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 01 d. sprendimu Nr.153-16,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.153-49,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.153-64
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 51/7VL-5,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S-3,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-17)

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“ gyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.2-VRM-01-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

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

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
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1.

Eil.
Nr.

2.

Eil.
Nr.

3.

Imbrado daugiafunkcinio
centro įkūrimas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

978 900
Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

832 066

lėšų suma
73 417

73 417

2009-05 –
2010-06

14

terminas
2009-07-28

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą
Projekto metu bus modernizuotas esamas viešasis iki šiol nenaudotas pastatas Imbrado kaime: pastatas
Uždavinys - Įkurti daugiafunkcinį centrą Imbrado seniūnijoje
pritaikytas bendruomenės poreikiams - kultūros ir kitoms viešosioms paslaugoms teikti.
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
Antalieptės
Zarasų rajono
Zarasų
1 959 335 1 665 435
146 950
146 950
2009-05 –
12
2009-08-04
daugiafunkcinio centro
savivaldybės
rajono
2010-04
įkūrimas
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą
Projekto metu bus modernizuotas esamas viešasis iki šiol nenaudotas pastatas kaimo vietovėje: pastatas
Uždavinys - Įkurti daugiafunkcinį centrą Antalieptėje
pritaikytas bendruomenės poreikiams- kultūros ir kitoms viešosioms paslaugoms teikti.
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
Salako miestelio
Zarasų rajono
Zarasų
800 000
680 000
60 000
60 000
2009-05 –
12
2009-08-11
Laisvosios aikštės
savivaldybės
rajono
2010-04
rekonstrukcija
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
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savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Skatinti viešosios erdvės plėtrą kaimo vietovėse
Uždavinys - Pagerinti kaimo vietovės bendruomeninę
infrastruktūrą ir gyvenamąja aplinką

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

4.

Dusetų kultūros namų
pastato rekonstrukcija

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projekto metu numatoma parengti aikštės rekonstrukcijos investicinį projektą ir galimybių studiją.
Rekonstravus miestelio aikštę bus pagerinta bendruomenės infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka:
- pakeista aikštės danga
- renovuota apšvietimo sistema
- atnaujinti inžineriniai tinklai
- suformuota mažoji architektūra
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
9 026 894 1 096 699
96 767
7 833 428
2010-01–
24
2011-12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-09-02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rekonstruotas vienas pastatas su aplinkos apie jį sutvarkymu (įrengta dailės galerija, scena, žiūrovų salė,
repeticijų salės, balkonai, kabinetai, pagalbinės patalpos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, atlikti aplinkos
tvarkymo darbai).

Eil.
Nr.

5.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti
sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti
bendruomeninę infrastruktūrą
Uždavinys - Sudaryti Dusetų seniūnijos bendruomenei tinkamas
sąlygas viešajai veiklai vykdyti
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Socialinių paslaugų centro
renovacijos užbaigimas
Balninkų bendruomenėje,
rekonstruojant vaikų

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
698 950
rajono
savivaldybės
administraci-

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
594 108
52 421
52 421

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-04 –
2011-10

19

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-11-30
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darželio pastatą.

Eil.
Nr.

6.

Eil.
Nr.

7.

ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Užtikrinti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą
Rekonstruotas 1 pastatas.
Balninkų bendruomenėje teikiant kokybiškas socialines,
psichologines paslaugas visiems Balninkų seniūnijos
bendruomenės gyventojams, kuriems reikalinga socialinė
pagalba.
Uždavinys - Rekonstruoti paslaugų centro pastatą, kuris atitiktų
socialinėms įstaigoms keliamus reikalavimus
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
Magūnų kadastrinės
Visagino
Visagino
799 242,65 677 958,39 59 819,85
61 464,41
2010-03 –
12
vietovės viešųjų objektų
savivaldybės
savivaldybės
2011-02
kompleksinis sutvarkymas. taryba
administracija,
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti Magūnų kadastrinės vietovės kaimų (Magūnų,
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
Kalviškių, Ažukalviškių) gyventojų gyvenimo kokybę
Bus sutvarkyta Magūnų kadastrinės vietovės viešoji aplinka – bus įgyvendintas 1 projektas.
Uždaviniai:
- Magūnų kaimo kompleksiškas sutvarkymas
- Ažukalviškių kaimo kompleksiškas sutvarkymas
- Kalviškių kaimo kultūros infrastruktūros išsaugojimas ir
plėtra
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
Viešosios infrastruktūros
Utenos rajono Utenos
1 944 830 1 653 105,50 145 862,25
145 862,25
2009-12 –
26
sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės
rajono
2012-01

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2009-11-30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-02-28
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Vyžuonų miestelyje

Eil.
Nr.

8.

administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti Vyžuonų miestelio bendruomenės gyvenamąją
Priemonės stebėsenos rodikliai:
aplinką ir kokybę, didinti gyventojų užimtumą, sutvarkyti viešąją 1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo. skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
Uždaviniai:
- Kompleksiškai sutvarkyti viešąją infrastruktūrą verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Vyžuonų miestelyje;
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą.
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
Molėtų rajono Mindūnų
Molėtų rajono Molėtų
2 162 162 1 837 838
162 162
162 162
2010-08-01 –
16
2010-03-30
mokyklos pastatų ir viešųjų savivaldybės
rajono
2011-11-30
erdvių pritaikymas
administracijos savivaldybės
bendruomenės senųjų
direktorius
administracižvejybos amatų
ja,
edukacinei –kultūrinei
savivaldybės
veiklai
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Molėtų rajono Mindūnų gyvenvietės bendruomeninės
1. Renovuoti buvusios mokyklos pastatai ir pritaikyti bendruomenės reikmėms.
infrastruktūros gerinimas didinant sanglaudą tarp miesto ir
2. Buvusios mokyklos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms.
kaimo.
Uždaviniai:
- Mokyklos ir ežerų žvejybos sodybos pastatų
rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės
senųjų žvejybos amatų edukacinei – kultūrinei
veiklai.
- Viešųjų erdvių sutvarkymas edukacinei-kultūrinei
veiklai
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Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

9.

Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas Utenos rajono
Daugailių miestelyje

Eil.
Nr.

10.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
1 823 850
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 550 272,50 136 788,75
136 788,75

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-01 –
2012-02

26

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-03-31

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti Daugailių miestelio bendruomenės gyvenamąją
Priemonės stebėsenos rodikliai:
aplinką ir kokybę, didinti gyventojų užimtumą, sutvarkyti viešąją
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo. projektų skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros,
Uždaviniai:
- Kompleksiškai sutvarkyti viešąją infrastruktūrą
susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Daugailių miestelyje.
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą.
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
Rimšės buvusios mokyklos Ignalinos
Ignalinos
1 340 113
1 139 097
100 508
100 508
2010-10 –
16
2010-07-01
pastato pritaikymas
rajono
rajono
2012-01
bendruomenės poreikiams
savivaldybės
savivaldybės
ir aplinkos bei viešųjų
administracijos administracierdvių sutvarkymas
direktorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant
Numatomi projekto rezultatai – atlikta pastato rekonstrukcija (pakeisti langai (apie 50 vnt.), pakeista 14 durų
Rimšės mokyklos pastatą bendruomenės poreikiams ir
vnt., apšildytas pastatas, perdarytos vidaus pertvaros, sutvarkyti inžinieriniai, kanalizacijos tinklai, sanitarinės,
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Eil.
Nr.

11.

sutvarkant aplinką bei prieigas
higieninės patalpos ir pan.), sutvarkyta aplinka (apie 1 ha), atnaujinta krepšinio aikštelė su stadionu (500 kv.
Uždavinys - pritaikyti Rimšės mokyklos pastatą bendruomenės
m.), atnaujintos prieigos (pėstiesiems ir automobiliams apie 400 m.), įrengta apšvietimo linija (apie 400 m).
poreikiams ir sutvarkyti aplinką bei prieigas.
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
Strigailiškio
Ignalinos
Ignalinos
914 786
777 568
68 609
68 609
2010-08–
15
2010-07-01
rajono
2011-10
administracinio pastato
rajono
pritaikymas bendruomenės savivaldybės
savivaldybės
poreikiams ir aplinkos bei
administracijos administraciviešųjų erdvių sutvarkymas direktorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą, pritaikant Numatomi projekto rezultatai – įrengtos bendruomeninės patalpos (bendras plotas apie 375 kv. m.), atliktas
administracinį pastatą bendruomenės poreikiams ir sutvarkyti patalpų remontas (apie 300 kv. m.), apšiltinimas ir apdaila, sanitarinės, higieninės patalpos, pakeista 10
aplinką bei prieigas.
vnt.durų, 15 langų, pakeista stogo danga (apie 590 kv.m.), bei įrengtas lauko apšvietimas (apie 1000 m), įrengta
Uždavinys - pritaikyti pastatą bendruomenės poreikiams ir
šaligatvio danga (apie 950 kv.m.), sutvarkyta aplinka (apie 400 kv.m).
sutvarkyti aplinką bei prieigas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

12.

Andrioniškio miestelio
kompleksinė plėtra

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
800 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
680 000
60 000
60 000

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03 –
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Andrioniškio miestelio gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas projektas.
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Eil.
Nr.

13.

teritorijose.
Uždavinys - Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros
gerinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Ažuožerių kaimo
kompleksinė plėtra

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
1 300 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
- 1.1.1. Viešojo pastato 280 m2 rekonstrukcija, pritaikant
bendruomenės reikmėms.
- 1.1.2. A.Vienuolio-Žukausko sodybvietės ir šalia
esančio parko 3 500 m2 sutvarkymas.
- 1.1.3. Sporto aikštyno 380 m2 įrengimas.
- 1.1.4. Vienuolio gatvės 1 000 m2 rekonstravimas
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

14.

Kavarsko miesto
kompleksinė plėtra

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 105 000
97 500
97 500

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai - Ažuožerių kaimo gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Viešojo pastato 280 m2 rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės reikmėms, A.Vienuolio-Žukausko
sodybvietės ir šalia esančio parko 3 500 m2 sutvarkymas, sporto aikštyno 380 m2 įrengimas, Vienuolio gatvės 1
000 m2 rekonstravimas.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
700 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
595 000
52 500
52 500

Projekto aprašymas

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

9
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
- Šv.Jono šaltinio renovacija ir aplinkos sutvarkymas,
viešosios poilsio zonos sukūrimas, 3 500 m2.
- 1.1.2. Šaltinio gatvės dalies 1 100 m2 rekonstravimas
- 1.1.3. Šaltinio dalies ir pėsčiųjų tako iki šaltinio
apšvietimas, 100 m2
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

15.

Mačionių kaimo
kompleksinė plėtra

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
1 900 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
- 1.1.1. Mačionių kaimo klubo dalies pastato renovacija,
390 m2
- 1.1.2. 1 000 m2 sporto aikštyno įrengimas
- 1.1.3. Aplinkos aplink pastatą sutvarkymas, 900 m2.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

16.

Traupio miestelio
kompleksinė plėtra

Siektini rezultatai
Siektini rezultatai - Kavarsko miesto gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Šv.Jono šaltinio renovacija ir aplinkos sutvarkymas, viešosios poilsio zonos sukūrimas, 3 500 m2 ; .
Šaltinio gatvės dalies 1 100 m2 rekonstravimas; Šaltinio dalies ir pėsčiųjų tako iki šaltinio apšvietimas, 100 m2;

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės

Anykščių
rajono
savivaldybės

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 615 000
142 500
142 500

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai - Mačionių kaimo gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Mačionių kaimo klubo dalies pastato renovacija, 390 m2; 1 000 m2 sporto aikštyno įrengimas,
aplinkos aplink pastatą sutvarkymas, 900 m2.

Bendra
projekto
vertė

1 750 000

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 487 500
131 250
131 250

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

10
administracijos
direktorius

administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
- 1.1.1. Viešojo pastato modernizavimas, 480 m2
- 1.1.2. Teritorijos aplink pastatą sutvarkymas, 900 m2
- 1.1.3. 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelės ir
prieigų sutvarkymas.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

17.

Troškūnų miesto
kompleksinė plėtra

Eil.
Nr.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai – Traupio miestelio gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Viešojo pastato modernizavimas, 480 m2; Teritorijos aplink pastatą sutvarkymas, 900 m2; 10 vietų
automobilių stovėjimo aikštelės ir prieigų sutvarkymas.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
3 380 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
2 873 000
253 500
253 500

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose Siektini rezultatai - Troškūnų miesto gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
teritorijose
projektas. Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčios bernardinų vienuolyno nenaudojamo mokyklos pastato dalies 400
m 2 pritaikymas bendruomenės reikmėms, įkuriant multifunkcinį centrą; Miesto skvero aikštės sutvarkymas
Veiklos:
- 1.1.1. Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčios bernardinų 2000 m2; Miesto parko 5 000 m2 sutvarkymas.
vienuolyno nenaudojamo mokyklos pastato dalies 400
m 2 pritaikymas bendruomenės reikmėms, įkuriant
multifunkcinį centrą.
- 1.1.2. Miesto skvero aikštės sutvarkymas 2000 m2.
- 1.1.3. Miesto parko 5 000 m2 sutvarkymas
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

11

18.

Viešintų miestelio
kompleksinė plėtra

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
1 240 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
- 1.1.1. Kultūros pastato dalies renovacija, 500 m2
- 1.1.2. Aikštės prie pastato sutvarkymas, 1 800 m2
- 1.1.3. Miesto parko sutvarkymas, rekreacinių zonų
įrengimas, 3000 m2.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

19.

Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas Utenos
rajono Tauragnų
miestelyje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

1 054 000

finansav.)
lėšų suma
93 000

lėšų suma
93 000

pabaiga
2010-03
2012-08

30

institucijai
terminas
2010-08-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai – Viešintų miestelio gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Kultūros pastato dalies 500 m 2 rekonstrukcija; Aikštės prie pastato 1 800 m2 sutvarkymas; Miesto
parko 3 000 m2 sutvarkymas, rekreacinių zonų įrengimas.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
2 253 677,67 1 915 626,02 169 025,82
169 025,83
Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Gerinti Tauragnų miestelio bendruomenės gyvenamąją
aplinką ir kokybę, didinti gyventojų užimtumą, sutvarkyti viešąją
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
Uždaviniai:
1.1. Sutvarkyti gyvenamąją aplinką Tauragnų miestelyje.
- 1.1.1. Gatvių miestelyje asfaltavimas ir dangų
atnaujinimas. Gatvių plotis- iki 4,5 m. Atkarpos: Kranto
g. iki 368 m, Medžiotojų g. iki 110 m, Naujoji g. iki 385
m, Kaštonų g. iki 506 m, Stučių g. iki 100 m, Lauko g.

suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-06 –
2012-07

26

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-08-31

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės stebėsenos rodikliai:
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

12

Eil.
Nr.

20.

iki 165 m, Aušros g. iki 170 m, Ežero g. 160 m, Ateities
sk. iki 100 m.;
- 1.1.2. Šaligatvių tiesimas. Šaligatvių plotis – iki 1,5 m.
Atkarpos: Nacionalinio parko g. iki 742 m, A.Musteikio
g. iki 1160 m.
- 1.1.3. Kultūros centro fasado dažymas, langų keitimas,
tvoros rekonstravimas. Kiekis: fasado dažymas – iki
860 m2, langų keitimas, pakeičiant vidaus ir išorės
palanges, sutvarkant angokraščius – iki 37 m2, tvoros
rekonstravimas- iki 450 m2.
- 1.1.4. Automobilių stovėjimo aikštelės ir laiptų šalia
kapinių įrengimas. Aikštelės dydis – iki 726 m2, laiptai
– iki 110 m2.
1.2. Sutvarkyti aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūrą
Tauragnų miestelyje.
- 1.2.1. Universalios mažojo futbolo, lauko teniso,
krepšinio, tinklinio aikštelės su priėjimo taku,
suoliukais, šiukšliadėžėmis, persirengimo patalpa,
aptvėrimu įrengimas. Kiekis – 1 kompl., aikštelės
matmenys iki 17x31 m.
- 1.2.2. Universalios mažojo futbolo, rankinio, lauko
teniso, tinklinio aikštelės su priėjimo taku, suoliukais,
šiukšliadėžėmis, persirengimo patalpa, aptvėrimu
įrengimas. Kiekis – 1 kompl., aikštelės matmenys iki
18x36 m.
- 1.2.3. Kompleksinės vaikų žaidimo aikštelės įrengimas,
kiekis – 1 vnt.
1.3. Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą.
- 1.3.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,
1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. veikloms įgyvendinti
paruošimas (projektavimo ir bendrosios ekspertizės
paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos,
kadastrinių matavimų, teisinės registracijos ir panašios
paslaugos).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Dūkšto buvusio buitinio ir

Ignalinos

Ignalinos

1 479 586

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 257 648
110 969
110 969

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-01–

16

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-09-01
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seniūnijos administracinio
pastatų pritaikymas
bendruomenės poreikiams
ir aplinkos bei viešųjų
erdvių sutvarkymas

rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

2012-04

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atliktas buitinio pastato remontas (apie 442 kv. m., apšiltinimas ir apdaila, vidinių pertvarų pertvarkymas,
sanitarinės, higieninės patalpos, pakeista apie 30 langų, 10durų, įrengtos bendruomenės patalpos (bendras
plotas apie 70 kv. m.)),
Atliktas administracinio pastato remontas (apie 281 kv.m., apšiltinimas ir apdaila, vidinių pertvarų
pertvarkymas, sanitarinės, higieninės patalpos, apie 6 vnt. langų pakeitimas),
Sutvarkyta aplinka, prieigos ir skveras (apie 120 kv.m.), įrengta sporto aikštelė ( 40x20m), įrengtas bėgimo
takas 100x1,5 m), atnaujintas pėčiųjų takas (apie 500 m.), tako apšvietimas (apie 600m), įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė (apie 240 kv.m.).
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
860 973
731 827
64 573
64 573
2011-01 –
16
2010-09-01
2012-04

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant buvusį
buitinio pastatą bendruomenės poreikiams ir sutvarkant aplinką
bei viešąsias erdves.
Uždavinys - pritaikyti buvusį buitinio pastatą bendruomenės
poreikiams ir sutvarkyti aplinką bei viešąsias erdves

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

21.

Linkmenų mokyklos
pastato nenaudojamos
dalies pritaikymas
bendruomenės poreikiams
ir aplinkos bei prieigų
sutvarkymas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Eil.
Nr.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant
Numatomi projekto rezultatai – rekonstruota mokyklos pastato senoji dalis (langų (46 vnt.), durų (23 vnt.)
Linkmenų mokyklos pastato nenaudojamą dalį bendruomenės
keitimas, 600 kv. m stogo perdengimas, inžinerinių tinklų keitimas, sanitarinių/higieninių patalpų įrengimas,
poreikiams ir sutvarkant aplinką bei prieigas
vidaus patalpų remonto darbai), įrengtas lauko apšvietimas (apie 200 m), sutvarkyta aplinka (1500 kv. m).
Uždavinys - pritaikyti Linkmenų mokyklos pastato
nenaudojamą dalį bendruomenės poreikiams ir sutvarkyti
aplinką bei prieigas
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
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vertė

22.

Eil.
Nr.

23.

Eil.

Mielagėnų mokyklos
pastato pritaikymas
bendruomenės poreikiams
ir aplinkos bei viešųjų
erdvių sutvarkymas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
903 892
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant
Mielagėnų mokyklos pastatą bendruomenės poreikiams ir
sutvarkant aplinką bei prieigas
Uždavinys - pritaikyti Mielagėnų mokyklos pastatą
bendruomenės poreikiams ir sutvarkyti aplinką bei prieigas
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

Burbiškio kaimo
kompleksinė plėtra

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

768 308

(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
67 792

partnerių
lėšų suma

šaltinių lėšų
suma

67 792

pradžia ir
pabaiga
2011-01 –
2012-04

16

čiajai
institucijai
terminas
2010-09-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Numatomi projekto rezultatai – atlikta pastato rekonstrukcija (pakeisti langai apie 460 kv. m, pakeistos durys
36 kv. m, apšildytas pastatas, perdarytos vidaus pertvaros, sutvarkyti inžineriniai tinklai ir pan.), atnaujinti
prieigų šaligatviai (600 kv. m), įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, atnaujintas stadionas (0,7 ha).

Bendra
projekto
vertė

Anykščių
1 160 000
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose
teritorijose
Veiklos:
1.1.1. Viešojo pastato 390 m2 rekonstrukcija, pritaikant
bendruomenės reikmėms.
1.1.2. Parko, poilsio zonų 3 900 m2 įrengimas.
1.1.3. 1 000 m2 Sporto aikštyno įrengimas.
1.1.4. Rubikių gatvės 1 000 m2 apšvietimas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
986 000
87 000
87 000

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03
2012-08

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-10-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai – Burbiškio kaimo gyvenamosios vietovės sutvarkyta viešoji aplinka – 1 įgyvendintas
projektas. Viešojo pastato 390 m2 rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės reikmėms; 1 000 m2 Sporto aikštyno
įrengimas; Rubikių gatvės 1 000 m2 apšvietimas.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)

Numatoma

Projekto

Paraiškos

15
Nr.

24.

Eil.
Nr.

25.

Bendruomeninės ir
sporto infrastruktūros
plėtra Salako, Antazavės,
Turmanto ir Antalieptės
kaimuose, Zarasų rajone

Bendra
projekto
vertė

pasiūlymo
teikėjas

pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono 980 000
savivaldybės
administracija
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)

ES fondų
lėšų suma

833 000

LR valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
73 500

Pareiškėjo
ir
partnerių
lėšų suma
73 500

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

trukmė,
mėn.

2011-02
2012-02

13

pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-12-16

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – prisidėti prie prielaidų diversifikuoti gyventojų veiklą Projektas prisidės prie šių priemonės stebėsenos rodiklių:
Salako, Antazavės, Turmanto ir Antalieptės kaimuose sudarymo
Rezultato: Įgyvendinamas 1 projektas, kurio metu sutvarkoma kaimo (Salako, Antazavės, Turmanto ir
Veiklos:
1.1.1 Daugiafunkcinių sporto aikštelių įrengimo galimybių Antalieptės kaimų) gyvenamosios vietovės viešoji aplinka.
studijos ir investicinio projekto rengimas bei techninių projektų Produkto: Kaimo integruotos bendruomenės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
rengimas (parengti 4 techniniai projektai, 1 galimybių studija ir 1 užimtumo didinimu projektų skaičius-1.
investicinis projektas).
1.1.2
Daugiafunkcinių sporto aikštelių įrengimas, vaikų
žaidimo aikštelių įrengimas:
- 3 krepšinio-tinklinio sporto aikštelės;
- 1 krepšinio- (mini)futbolo aikštelė;
- 4 vaikų žaidimo aikštelės.
1.1.3. Aplinkos infrastruktūros sutvarkymas:
- suoliukai;
- šiukšlių dėžės;
- įranga (krepšinio stovai, tinklinio stovai ir
futbolo vartai).
*detalios veiklų apimtys bus nurodytos parengus techninį
projektą, prieš pateikiant paraišką.
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
Stelmužės bažnyčios
Zarasų rajono
Zarasų
756 773
643 257
56 758
56 758
2010-07
18
2011-01-20
varpinės ir šalia esančio
savivaldybės
rajono
2011-12
parko sutvarkymas
administracijos
savivaldybės
direktorius
administracij

16
a
(savivaldybė
s biudžetinė
įstaiga)
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Skatinti viešosios erdvės plėtrą kaimo vietovėse
Veiklos:
- 1.1.1 Stelmužės bažnyčios varpinės ir parko sutvarkymas (1
galimybių studija, 1 investicinis projektas, 1 techninis projektas,
darbai pagal techninį projektą)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

26.

Dusetų bendruomenei
svarbių viešųjų erdvių
sutvarkymas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)

Rezultato stebėsenos rodiklis:
- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka -1 projektas
Produkto stebėsenos rodiklis:
- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų
užimtumo didinimu, plėtra- 1 projektas.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
1 290 234 1 096 698
96 768
96 768
2010-07
18
2011-12

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Skatinti viešosios erdvės plėtrą kaimo vietovėse
Veiklos:
- 1.1.1. Sutvarkyti bendruomenei svarbias viešąsias erdves
Dusetose (1 galimybių studija, 1 investicinis projektas, 3
techniniai projektai, darbai pagal parengtus techninius projektus)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

27.

Molėtų rajono
Giedraičių, Inturkės ir

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Molėtų rajono
savivaldybės

Projekto
pareiškėjas

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus pagerinta bendruomenės infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka:

gerinimu ir
Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-02-24

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus pagerinta bendruomenės infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka:
Rezultato stebėsenos rodiklis:
- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka -1 projektas
Produkto stebėsenos rodiklis:
- kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir
užimtumo didinimu, plėtra- 1 projektas.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
Molėtų rajono 3 310 038,65 2 813 532,85 248 252,90
248 252,9
savivaldybės
Bendra
projekto
vertė

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga
2011-03 –
2012-11

Projekto
trukmė,
mėn.

21

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-04-29

17
Joniškio seniūnijų
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas

Eil.
Nr.

28.

administracijos
direktorius

administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas - Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
Įgyvendinimo rezultatai:
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
1. Universalūs sporto aikštynai – 3 vnt.
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
2. Viešieji paplūdimiai – 3 vnt.
Uždavinys - Kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimas
3. Laisvalaikio ir poilsio zona Giedraičiuose – 1 vnt.
gerinant bendruomeninę infrastruktūrą, įrengiant universalias
4. Automobilių stovėjimo aikštelės – 3 vnt.
sporto laisvalaikio ir poilsio aikšteles, bei gyvenamąją aplinką,
5. Privažiuojamieji keliai – 4 vnt.
įrengiant mašinų stovėjimo aikšteles, privažiuojamuosius kelius, 6. Įrengta šaligatvių – 350 m
šaligatvius Giedraičių, Inturkės, Joniškio miesteliuose
Veiklos:
-Universalių sporto aikštynų įrengimas. 3 vnt.
- Poilsio, laisvalaikio zonų ir visuomeninių paplūdimių
įrengimas bei aplinkos sutvarkymas. 4 vnt.
- automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiuojamų kelių
įrengimas ir sutvarkymas. 7 vnt.
- Šaligatvių įrengimas. 350 m
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
teikėjas
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
vertė
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
Molėtų rajono
Molėtų rajono
Molėtų rajono
1 371 000
1 165 350
102 825
102 825
Dubingių gyvenvietės savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracija,
poilsio, turizmo bei
savivaldybės
viešųjų erdvių
direktorius
infrastruktūros
biudžetinė
įstaiga
rekonstrukcija ir
plėtra.
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
Įgyvendinimo rezultatai:
1. Įrengtas universalus sporto aikštynas – 1 vnt.,
aplinkos gerinimas Molėtų rajono Dubingių gyvenvietėje tuo
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
2. Įrengta valčių prieplauka – 1 vnt.,
3. Įrengta laisvalaikio ir poilsio zona – 1 vnt.,
Veiklos:
4. Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas – 1 vnt.,
- Universalaus sporto aikštyno įrengimas 1 vnt.

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-03
2012-11

21

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-04-29

18
Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas bei aplinkos 5. Sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė – 1 vnt.,
sutvarkymas 2 vnt.
6. Sutvarkytas privažiuojamasis kelias – 1 vnt.
- Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiuojamojo
kelio sutvarkymas 2 vnt.
- Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 1 vnt.
Tikslios veiklų apimtys bus numatytos rengiant paraišką
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
Administracinio pastato
Ignalinos rajono Ignalinos
863 581,94 734 044,64 64 768,65
64 768,65
2011/11–
23
2011-07-01
Tverečiuje pritaikymas
savivaldybės
rajono
2013/09
bendruomenės
administracijos
savivaldybės
poreikiams ir aplinkos
direktorius
administracibei prieigų sutvarkymas
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų sk. –
pastatus bendruomenės poreikiams ir sutvarkant aplinką bei 1
prieigas.
Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros plėtros projektų
skaičius – 1.
Veiklos:
- Administracinio
ir
kaimo
seklyčios
pastatų
modernizavimas
(2
vnt.)
ir
bendruomeninės
infrastruktūros bei gyvenamosios aplinkos gerinimas (1
kompl.).
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
Ceikinių senojo
Ignalinos rajono Ignalinos
1 008 400 857 140
75 630
75 630
2011/11–
23
2011-07-01
mokyklos pastato
savivaldybės
rajono
2013/09
pritaikymas
administracijos
savivaldybės
bendruomenės
direktorius
administraciporeikiams ir kultūros
ja,
-

Eil.
Nr.

29.

Eil.
Nr.

30.

19
infrastruktūros sukūrimas

savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: modernizuoti ir
pritaikyti senąjį Ceikinių mokyklos pastatą bendruomenės
poreikiams, sutvarkyti aplinką bei prieigas, įrengti vasaros lauko
estradą.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų sk. –
1
Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros plėtros projektų
skaičius – 1.

Veiklos:
- Senojo mokyklos pastato modernizavimas (1 vnt.) ir
bendruomeninės infrastruktūros bei gyvenamosios
aplinkos gerinimas (1 kompl.)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

31.

Administracinio pastato
Naujajame Daugėliškyje
modernizavimas,
pritaikant bendruomenės
poreikiams, ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 146 819,61 974 796,67 86 011,47
86 011,47

Bendra
projekto
vertė

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011/11–
2013/09

23

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-07-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: gerinti Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų sk. –
bendruomeninę Naujojo Daugėliškio infrastruktūrą, pritaikant 1
visuomeninius pastatus bendruomenės poreikiams ir sutvarkant Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros plėtros projektų
aplinką bei prieigas
skaičius – 1.
Veiklos:
- Administracinio ir kaimo seklyčios pastatų
modernizavimas (2 vnt.) ir bendruomeninės
infrastruktūros bei gyvenamosios aplinkos gerinimas (1
kompl.)

20
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

32.

Linkmenų mokyklos
pastato pritaikymas
bendruomenės
poreikiams ir aplinkos
bei prieigų sutvarkymas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 166 529,40 991 550
87 489,70
87 489,70

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, pritaikant
Linkmenų mokyklos pastatą bendruomenės poreikiams ir
sutvarkant aplinką bei prieigas.

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011/11–
2013/09

23

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-07-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų sk. –
1
Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros plėtros projektų
skaičius – 1.

Veiklos:
- Mokyklos pastato modernizavimas (1vnt.) ir
bendruomeninės infrastruktūros bei gyvenamosios
aplinkos gerinimas (1 kompl.)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

33.

Lėliūnų kaimo
kompleksinė plėtra

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių rajono 800 000
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
680 000
60 000
60 000

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Siektini rezultatai –

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-12–
2013-05

30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-08-01

21

Eil.
Nr.

34.

Eil.
Nr.

35.

teritorijose
1. Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
Veiklos:
- 1.1.1. Kultūros pastato dalies rekonstrukcija, pritaikant
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
bendruomenės reikmėms – 350 m2
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
- 1.1.2. Šalia kultūros pastato esančios teritorijos 1 000
Kultūros pastato dalies rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės reikmėms – 350 m2; Šalia kultūros pastato
2
m sutvarkymas
esančios teritorijos 1 000 m2 sutvarkymas, sporto aikštyno 500 m2 įrengimas.
2
- 1.1.3. Sporto aikštyno 500 m įrengimas.
- 1.1.4.Techninės dokumentacijos 1.1.1; 1.1.2. ir 1.1.3.
veikloms įgyvendinti paruošimas
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
Kurklių II kaimo
Anykščių
Anykščių
990 179, 96 841 652,96 74 263,50
74 263,50
2010-1230
2011-08-01
kompleksinė plėtra
savivaldybės
rajono
2013-05
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose Siektini rezultatai –
teritorijose
1. Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
Veiklos:
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
- 1.1.1. Bibliotekos pastato rekonstrukcija, pritaikant
bendruomenės reikmėms – 130 m2
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
- 1.1.2. Šalia pastato esančios teritorijos 1 500 m2
Bibliotekos pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės reikmėms – 130 m2; šalia pastato esančios
sutvarkymas
teritorijos 1 500 m2 sutvarkymas, sporto aikštyno 500 m2 įrengimas.
2
- 1.1.3. Sporto aikštyno 500 m įrengimas
- 1.1.4.Techninės dokumentacijos 1.1.1; 1.1.2. ir 1.1.3.
veikloms įgyvendinti paruošimas
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
Bendruomenės
Zarasų rajono
Zarasų rajono 800 000
680 000
60 000
60 000
2011-08
24
2011-10-19
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infrastruktūros gerinimas
Avilių kaime Zarasų
rajone

Eil.
Nr.

savivaldybės
administracijos
direktorius

savivaldybės
administracija
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)

2013-07

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Projektas prisidės prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
Tikslas – Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą
Rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
Veiklos:
- 1.1.1. Sporto aikštelės rekonstrukcijos/ modernizavimo skaičius – 1.
techninio projekto parengimas, investicinis projektas, galimybių Produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
studija.
užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1
- 1.1.2. Sporto aikštelės rekonstrukcija/atnaujinimas:
futbolo aikštė;
krepšinio aikšte;
rankinio aikštelė;
1 bėgimo takas;
šuolių į tolį takas;
- 1.1.3. Aplinkos infrastruktūros sutvarkymas:
aptvarai;
apšvietimas;
suoliukai;
įranga (krepšinio stovai, rankinio ir futbolo vartai)
-1.2.1.Avilių
kaimo
viešojo
pastato
modernizavimo/rekonstrukcijos techninio projekto parengimas,,
galimybių studija, investicinis projektas.
- 1.2.2. Viešojo pastato modernizavimas/rekonstrukcija:
pakeiti stogo dangą;
pakeisti langus;
pakeisti duris;
atlikti bibliotekos patalpų vidaus apdailą;
įdiegti kokybišką elektros instaliaciją;
įrengti šiuolaikinę šildymo sistemą.
- 1.2.3. Aplinkos infrastruktūros sutvarkymas:
apšvietimas;
aptvarai;
*detalios veiklų apimtys bus nurodytos parengus techninį
projektą, prieš pateikiant paraišką.
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
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36.

Eil.
Nr.

37.

Svėdasų miestelio
kompleksinė plėtra

Anykščių
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
1142786.63
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

971368.63

finansav.)
lėšų suma
85709

lėšų suma
85709

suma

pabaiga
2011-12–
2013-05

18

institucijai
terminas
2011-11-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę kaimo gyvenamosiose Siektini rezultatai –
teritorijose
1. Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
Veiklos:
- 1.1.1. Kultūros pastato dalies 1 000 m 2 rekonstrukcija
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
- 1.1.2. Teritorijos prie pastato 1 500 m2 sutvarkymas
- 1.1.3. Aplinkos ir parko prie J. Tumo – Vaižganto Kultūros pastato dalies 1 000 m 2 rekonstrukcija; teritorijos prie pastato 1 500 m2 sutvarkymas Aplinkos ir parko
prie J. Tumo – Vaižganto paminklo sutvarkymas 1391 m2.
paminklo sutvarkymas 1391 m2
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
„Viešosios
Utenos
Utenos rajono
2 162
1 838
162 197,78
162
2011-10
27
2011-11-30
infrastruktūros
rajono
savivaldybės
637,19
241,61
197,80
2013-12
sutvarkymas Utenos
savivaldybės administracija,
rajono Saldutiškio
administracij savivaldybės
miestelyje“
os direktorius biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti Saldutiškio miestelio bendruomenės
Priemonės stebėsenos rodikliai:
gyvenamąją aplinką ir kokybę, didinti gyventojų užimtumą,
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sanglaudą
skaičius – 1.
tarp miesto ir kaimo.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Veiklos:
- 1.1.1. Išasfaltuoti gatves, kiekis- iki 8118m2, nutiesti
šaligatvius, kiekis- iki 2227,50m2.
- 1.1.2. Įrengti apšvietimą, kiekis – iki 1130 m, renovuoti
gatvių apšvietimo reguliavimą, kiekis- 1 apšvietimo
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reguliavimo taškas
1.1.3. Įrengti aktyvaus poilsio infrastruktūrą. Kiekis – 3
aikštelės: universali lauko teniso- tinklinio aikštelė,
universali rankinio- krepšinio aikštelė, vaikų žaidimo
aikštelė. Taip pat numatoma įrengti rekreacinę zoną (62m
x 57 m.) šalia kultūros centro. Įrengti viešąjį tualetą,
kiekis- 1 vnt.
- 1.1.4. Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles:
1. iki 200m2 (20x10m) aikštelė Nr.1 šalia Saldutiškio kapinių;
2. iki 645 m2 (15x43m) aikštelė Nr. 2 šalia Saldutiškio
kapinių;
3. iki 272 m2 (34x8) aikštelė Nr.3 centrinėje Saldutiškio
miestelio aikštėje
1.1.5. Įrengti kapinių tvorą, kiekis- iki 210 m, nudažyti
seniūnijos pastato sienas, kiekis – iki 487m2
1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4 ir
1.1.5. veikloms įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir
ekspertizės paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos,
teisinės registracijos ir panašios paslaugos)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė
-

Eil.
Nr.

38.

Molėtų rajono
Kanapelkos kaimo
poilsio , kultūros ir
turizmo infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų rajono 1 903 520
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo..
Veiklos:
- 1.1.1.kultūrinių renginių tribūnos 1vnt., tiltelio per
Siesartis upelį 1vnt., sanitarinių patalpų įrengimas.1vnt.
- 1.1.2.mašinų stovėjimo aikštelių 2 vnt., privažiuojamųjų

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 617 992
142 764
142 764

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-04-01
2012-12-01

8

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-12-10

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės stebėsenos rodikliai:
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
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kelių 4 vnt., pėsčiųjų takų 3,5 km., dviračių tako 2 km.
bei apšvietimo įrengimas 3km
- 1.1.3.Techninės dokumentacijos 1.1.1. ir 1.1.2veikloms
įgyvendinti paruošimas
Detalios veiklų apimtys bus nurodytos parengus techninį
projektą, prieš pateikiant paraišką
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

39.

Molėtų rajono
Giedraičių mokyklos
pastato dalies
renovacija ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams

Eil.
Nr.

40.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

941 176,47

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
800 000
70 588,23
70 588,24

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-03-01
2012-12-31

10

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-01-25

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
Priemonės stebėsenos rodikliai:
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
Veiklos:
- 1.1.1. pastato rekonstrukcijos darbai (Detalios veiklų
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
apimtys bus nurodytos parengus techninį projektą, prieš
pateikiant paraišką)
- 1.1.2.Techninės dokumentacijos parengimas
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
Molėtų rajono
Molėtų rajono
Molėtų rajono 823 529,41 700 000
61 764,70
61 764,71
2012-03-01
12
2012-02-01
Giedraičių seniūnijos
savivaldybės
savivaldybės
2013-02-28
Bekupės kaimo
administracijos administracigyvenamosios aplinkos
direktorius
ja,
gerinimas
savivaldybės
biudžetinė
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įstaiga
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse tuo
didinant sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
Veiklos:
- 1.1.1. Sporto ir poilsio aikštyno 1 vnt,su
privažiuojamaisiais keliais 2vnt.ir pėsčiųjų takais
0,7km.bei apšvietimu.( Detalios veiklų apimtys bus
nurodytos parengus techninį projektą, prieš pateikiant
paraišką)
- 1.1.2.Techninės dokumentacijos1.1.1.veiklai įgyvendinti
paruošimas
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

41.

„Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas Utenos
rajono Užpalių
miestelyje“

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės stebėsenos rodikliai:
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

2 420
Utenos
700,00
rajono
savivaldybės
administracij
a,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti Užpalių miestelio bendruomenės gyvenamąją
aplinką ir kokybę, didinti gyventojų užimtumą, sutvarkyti viešąją
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo.
Veiklos:
1.1.1. Išasfaltuoti gatves. Kiekis- iki 4050 m2. Nutiesti
šaligatvius, įrengti pėsčiųjų takus. Kiekis – iki 7513 m2
1.1.2. Įrengti apšvietimą, atlikti reguliavimo renovaciją.
Kiekis – iki 610 m, 4 reguliavimo taškai.
1.1.3. Įrengti sporto (tinklinio ir krepšinio) aikšteles,
sutvarkyti aplinkinę teritoriją. Sporto aikštelių kiekis – 2
vnt. Viešasis tualetas – 1 vnt

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
2 057
181 552,50
181
595,00
552,50

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-11-01
2013-12-31
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Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-02-15

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Priemonės stebėsenos rodikliai:
1.Rezultato stebėsenos rodiklis – kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
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-

-

1.1.4. Įrengti skverą ir rekreacines zonas. Kiekis – 3 vnt.,
iki 15150m2.
1.1.5.Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę šalia kapinių.
Kiekis – iki 500m2.Nudažyti seniūnijos pastato sienas.
Kiekis – iki 420 m2.
1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4
ir 1.1.5. veikloms įgyvendinti paruošimas (projektavimo
paslaugos, projekto ekspertizės paslaugos, statybos
techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos
paslaugos)

Iš viso
64 055 097,58

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
47 869 275,77
4 223 758,10
11 962 063.71

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

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

27 353 872

20 515 404

47 869 276

