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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
4 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-32
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S – 9;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S – 11;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.51/7S – 53;
papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.51/7S –72;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr.51/7S – 94;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr.51/7S – 28;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr.51/7S – 87;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.51/7S – 102 )

UTENOS regiono rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas",
sąrašas 2011-2013 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-92R

2
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

,,Rekreacinių vandens
telkinių ir gretimų
teritorijų Molėtų mieste
detalusis planas“

Eil.
Nr.

2.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų rajono 30 425,25
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
25 861,46
4 563,79

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-09
2013-09

13

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2013-02-28

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas: 1. Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų miesto
1. Parengtas Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas – 1 vnt.
gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų,
2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 1 vnt.
lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros
ilgalaikius poreikius.
Veiklos: 1.1.1. Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų
Molėtų mieste detaliojo plano parengimas. 1 dokumentas.
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
,,Luokesos
Molėtų rajono
Molėtų rajono 50 000
42 500
7 500
2012-09
13
2013-02-28
archeologinio
savivaldybės
savivaldybės
2013-09
komplekso išvystymo ir administracijos administracija,
pritaikymo rekreacijai
direktorius
savivaldybės
bei pažintiniam
biudžetinė
turizmui specialusis
įstaiga
planas“
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas: 1. Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono
1. Parengtas Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui
gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų,
specialusis planas – 1 vnt.
lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros
2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 1 vnt.
ilgalaikius poreikius.
Veiklos: 1.1.1. Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir
pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialiojo plano
parengimas. 1 dokumentas.
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Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

3.

Ignalinos, Strigailiškio ir
Palūšės kurortinės
vietovės bei gretimų
teritorijų turizmo ir
rekreacijos specialiojo
plano parengimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Ignalinos rajono 61 993
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Nustatyti Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės
vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo
kryptis, prioritetus ir priemones
Veiklos:
1.1.1. Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei
gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano
parengimas (1 vnt.)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Ignalinos rajono miestų ir
kaimų vietovėse esančių
kapinių detaliųjų planų
parengimas

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-05
2013-10

18

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-02-10

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Parengtas ,Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos
specialusis planas (1 vnt.)

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėja
s

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
125 600
rajono
savivaldybė
s
administrac
i-ja,
savivaldybė
s biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Sudaryti prielaidas kapinių teritorinei plėtrai

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
52 694
9 299

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
106 760
18 840

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-11 –
2014-05

19

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-10-16

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
1. Produkto stebėsenos rodiklis – Parengti 4-5 kapinių užimamos teritorijos išplėtimo detalieji planai

4
Eil.
Nr.

5.

Eil.
Nr.

6.

Veiklos- Kapinių užimamų teritorijų išplėtimo detaliųjų planų
rengimas. (4- 5 vnt.)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėja Bendra
teikėjas
s
projekto
vertė
Molėtų rajono Balninkų
miestelio teritorijos
detalusis planas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
76 502,83
rajono
savivaldybė
s
administrac
i-ja,
savivaldybė
s biudžetinė
įstaiga

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
65 027,41
11 475,42

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-10 –
2013-09

12

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Balninkų miestelio
1. Parengtas Balninkų miestelio teritorijos detalusis planas, 1 vnt.
teritorijos darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų
2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius-1 vnt.
išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius.
Veiklos- 1.1.1. Balninkų miestelio teritorijos detaliojo plano
parengimas, 1 planas
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
Dusetų miesto
Zarasų rajono
Zarasų rajono
260 000
221 000
39000
2011/ 06
bendrojo plano
savivaldybės
savivaldybės
2013/ 12
parengimas
administracijo administracija
s direktorius
(savivaldybės
biudžetinė
įstaiga)
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultataix
Tikslas – Užtikrinti sistemingą teritorijų darnų vystymąsi bei Įgyvendinamas projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių:
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, -parengtas Dusetų bendrasis planas- 1 vnt.
atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius
produkto rodiklis:
-parengtas Dusetų miesto bendrasis planas 1 vnt.
Veiklos:

Projekto
trukmė,
mėn.

31

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-08-31

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2010-11-20

5
Eil.
Nr.

7.

Eil.
Nr.

8.

Eil.
Nr.

1.1.1 Dusetų miesto bendrojo plano parengimas -1 vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

Andrioniškio
miestelio viešojo
paplūdimio su
prieplauka detaliojo
plano parengimas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Bendra
projekto
vertė

Anykščių rajono 65 000
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
55 250
9 750

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas –Užtikrinti sistemingą ir racionalų teritorijos darnų Parengtas detalusis planas – 1 vnt
vystimąsi, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į
teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius
Veiklos:
1.1.1. Viešojo paplūdimio su prieplauka, Andrioniškio miestelyje
detaliojo plano parengimas, 1vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
Visagino savivaldybės
Visagino
Visagino
60 000
51 000
9 000
teritorijos atskirų
savivaldybės
savivaldybės
objektų detaliųjų planų
taryba
administracija.
rengimas
Biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą bei Projekto rezultatas –3 detalieji planai atskiriems objektams
kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui
Veiklos:
1.1.1. Detaliųjų planų rengimas-3 vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2012-01
2012-12

12

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-04-01
2012-04-01

12

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-11-30

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011 m.
balandžio29
d.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

6
9.

Molėtų rajono
perspektyvių
gyvenamųjų vietovių
įtakos arealų (įskaitant
įsiterpusius miškus)
specialusis planas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Molėtų rajono
200 000
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono
perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų darnų vystymąsi
bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Veiklos:
1.1.1. Perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų
specialiojo plano parengimas. (1 planas)

170 000

30 000

929 521,08

790 092,87

24

2012 m.
kovo 30 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinimo rezultatai:
1. Parengtas specialusis planas – 1 vnt.
2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 1 vnt.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma

Iš viso

2012 09
2014 08

0

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

139 428,21

__________________________________

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
2 006 892

1 845 108

3 852 000

