1
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. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.153-47
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.153-60;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-2;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.153-54;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S-1;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-24 )
UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę
„INVESTICIJOS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“ sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Visagino vaikų lopšelio –
darželio „Auksinis
raktelis“ modernizavimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
1 467 300
savivaldybės
administracija,
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
1 247 205
220 095

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2010-03 –
2010-12

10

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
iki 2009 m.
gruodžio
31 d.

2
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Numatomi šie stebėsenos rodikliai:
Produkto rodikliai:
1. Įgyvendinta projektų – 1 vnt.
2. Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 1vnt.
Rezultato rodiklis:
1. Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 262 asmenys.
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
1 467 300 1 247 205
220 095
2010-05 –
8
2010-12

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti geresnes mokymosi ir darbo
sąlygas bei saugesnę aplinką ugdytiniams ir darbuotojams
Uždavinys – Vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ patalpų
modernizavimas bei įrangos atnaujinimas
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

2.

Ugdymo sąlygų gerinimas
vaikų lopšelyje-darželyje
„Vyturėlis“

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Eil.
Nr.

3.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą teikiančio Modernizuotos ikimokyklinio ugdymo įstaigos – 1 įstaiga;
vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpas ir įrangą.
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 180 asmenų;
Parengtas ir įgyvendintas 1 projektas.
Uždaviniai:
- Atnaujinant vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpas.
- Atnaujinant įrangą ir baldus.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
Utenos lopšelio- darželio
Utenos rajono Utenos
1 467 300 1 247 205
220 095
2008-10 –
2012-04
„Voveraitė“ atnaujinimas
savivaldybės
rajono
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė

Projekto
trukmė,
mėn.

43

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-01-15

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010 m.
rugsėjo
30 d.

3
įstaiga

Eil.
Nr.

4.

Eil.
Nr.

5.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rodikliais:
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti geresnes mokymosi ir darbo Produkto rodikliai:
sąlygas bei saugesnę aplinką ugdytiniams ir darbuotojams.
1. Įgyvendinta projektų – 1 vnt.
2. Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 1vnt.
Uždaviniai:
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją,
Rezultato rodiklis:
- Atlikti pastato renovacijos darbus, atnaujinti įrangą.
1. Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 164 asmenys.
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
Anykščių vaikų lopšelio –
Anykščių
Anykščių
1 467 300 1 247 205
220 095
2010-08 –
24
2011-05-01
2012-07
darželio „Spindulėlis“
rajono
rajono
modernizavimas
savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą
Modernizuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga – 1 vnt.
Uždavinys – Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpų Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėn. po projekto pabaigos) – 120
ir įrangos būklę
asmenų.
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
Zarasų mokyklos-darželio
Zarasų rajono
Zarasų
1 467 300 1 247 205
220 095
2012/04 –
12
2011-11-10
„Lakštingala“ pastatų
savivaldybės
rajono
2013/08
rekonstravimas
administracijos savivaldybės
direktorius
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

4
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
- rekonstruotas Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ pastatas – atlikti vidaus apdailos darbai.
- rekonstruotas Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ padalinio Magučių ugdymo centro pastatas–
atlikti vidaus apdailos darbai.
- Įsigyta ugdymo procesui reikalinga įranga- 2 stacionarieji kompiuteriai su internetine prieiga, 2
nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvas, skeneris, kopijavimo aparatas, multimedija, interaktyvi
lenta, videokamera bei baldai: mobilusis 10-12 vietų stalas, minkšti baldai.
Tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą- ne mažiau kaip 100 asmenų.
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
1 467 300 1 247 205
220 095
2012-06 –
21
2012-03-01
2014-03

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Gerinti ikimokyklinio švietimo sistemos paslaugų
kokybę bei prieinamumą Zarasų rajone
Uždavinys – Atnaujinti Zarasų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas teikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų
patalpas ir įrangą

Eil.
Nr.

6.

Ignalinos mokyklos –
darželio „Šaltinėlis“
modernizavimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
mokykla –
darželis
„Šaltinėlis“,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas teikiančios mokyklos - darželio „Šaltinėlis“ patalpas
ir įrangą.
Uždavinys – Mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ patalpų ir įrangos
gerinimas

Iš viso
8 803 800

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Apytiksliai rezultato rodikliai:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurie naudojasi infrastruktūra tiesiogiai ugdymo proceso metu – 260 vaikų.
2. Pedagoginis personalas, švietimo pagalbos darbuotojai – 50 asmenų, kitas personalas – 70 asmenų.
3. Asmenys, kurie naudojasi teikiamomis paslaugomis - 520 tėvų.
Produkto rodikliai:
Įgyvendintas projektas pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R
Modernizuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiantis mokykla-darželis „Šaltinėlis“.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
1 320 570
7 483 230

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

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

5 070 777

2 412 623

7 483 400

