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6 priedas
UTENOS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ I KETVIRČIO APŽVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir
Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
pavadinimas
šaltinis (-iai)
3.1.5.2.Savivaldybių institucijų ir įstaigų
Molėtų rajono savivaldybės
Molėtų rajono
19720
ES
1.
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
administracijos darbuotojų
savivaldybės
3480
SB
administracinių gebėjimų
administracija
stiprinimas
Planuojami rezultatai: planuojama apmokyti Savivaldybės politikus ir darbuotojus streso ir spaudimo valdymo, komandinio darbo, tobulinti jų
administracinius gebėjimus, laiko valdymo, norminių teisės aktų rengimo.
3.1.5.2.Savivaldybių institucijų ir įstaigų
Ignalinos rajono savivaldybės
Ignalinos rajono
107897,65
ES
2.
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
darbuotojų kvalifikacijos ir
savivaldybės
19310,4
SB
administracinių gebėjimų
administracija
stiprinimas
Planuojami rezultatai: planuojama apmokyti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuototojus dirbančius pagal
darbo sutartį, savivaldybės politikus, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbuotojus. Įgyvendinant projektą bus lavinami darbuotojų gebėjimai valdant
stresą ir konfliktines situacijas, etikos srityje, įgyvendinant antikorupcines programas.
3.1.5.2.Savivaldybių institucijų ir įstaigų
Anykščių rajono savivaldybės
Anykščių rajono
135457,9
ES
3.
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
administracijos darbuotojų
savivaldybės
23904,34
SB
administracinių gebėjimų ir įgūdžių administracija
stiprinimas
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas – tobulinti savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus ir įgūdžius efektyvaus
vadovavimo, profesinės etikos, komunikavimo, teisinio raštingumo, investicijų pritraukimo srityse. Projekto uždavinys – suorganizuoti ir įvykdyti 4
modulių mokymus savivaldybės darbuotojams, siekiant stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus bei įgūdžius. Siektini projekto rezultatai yra
šie: mokymuose dalyvaus ne mažiau 105 asmenų; sėkmingai mokymus baigusių ir pažymėjimus gavusių asmenų skaičius sudarys ne mažiau 90%.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Molėtų rajono gyvenamųjų
Molėtų rajono
58624,5
ES
4.
vietovių teritorijų ribų ir
savivaldybės
10345,5
SB
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pavadinimų tvarkymo specialusis
administracija
planas
Planuojami rezultatai: planuojama parengti Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų nustatymo planą, kurio metu būtų
nustatytos kaimo gyvenamųjų vietovių, patikslintos seniūnijų ir pakeistos Molėtų miesto teritorijos ribos bei patikslinti gyvenamųjų vietovių
pavadinimai.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Molėtų rajono dviračių takų
Molėtų rajono
41174
ES
5.
infrastruktūros plėtros specialusis
savivaldybės
7266
SB
planas
administracija
Planuojami rezultatai: parengtas Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Visagino savivaldybės teritorijos
Visagino
183892,96
ES
6.
detaliųjų planų ir žemės sklypų
savivaldybės
32451,7
SB
planų, prilyginamų detaliojo
administracija
teritorijų planavimo dokumentui,
rengimas
Planuojami rezultatai: planuojama parengti 2 detaliuosius planus strategiškai svarbiems objektams ir 56 žemės sklypo planų, prilyginamų detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui, kurių tikslas suformuoti naudojamus žemės sklypus prie savivaldybei priklausančių objektų (esamiems statiniams ir
susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti).
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Molėtų miesto Turgaus gatvės
Molėtų rajono
616999,11
ES
7.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
rekonstrukcija
savivaldybės
76217,54
VB
administracija
32664,66
SB
Planuojami rezultatai: planuojama atlikti Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukciją, įdiegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones,
užtikrinančias eismo saugumą ir mažinančias autoavarijų tikimybę bei neigiamą transporto poveikį aplinkai minėtose gatvėse, taip pat pagerinti
privažiavimą prie miesto centre sutvarkytos poilsio zonos, gyvenamųjų namų, parko. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta lietaus nuotekų sistema,
įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės, šaligatviai, nauja asfalto danga, apšvietimas.
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Palangos gatvės dalies nuo K.
Utenos rajono
2602881,96
ES
8.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Donelaičio g. iki Kupiškio g.
savivaldybės
321532,48
VB
Utenoje rekonstravimas
administracija
137799,64
SB
Planuojami rezultatai: planuojama rekonstruoti Palangos gatvės Utenos mieste 0,662 km atkarpą nuo K. Donelaičio gatvės. Projekto įgyvendinimo
metus numatoma 7,00 m pločio asfalto danga, 1,5 m pločio pėsčiųjų takai abiejose gatvės pusėse ir vienoje gatvės pusėje- 2,5 m dviračių takas.
Numatoma įrengti naują gatvės apšvietimą, paviršinio vandens surinkimo tinklus. Šaligatviai ir perėjos bus suprojektuoti taip, kad nekeltų kliūčių negalią
turintiems žmonėms.
2.5.4.1.Esamų viešųjų pastatų kaimo
Molėtų rajono Giedraičių
Molėtų rajono
634999,24
ES
9.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
miestelio bendruomeninės
savivaldybės
56029,34
VB
bendruomenės poreikiams
infrastruktūros atnaujinimas
administracija
56029,35
SB
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Planuojami rezultatai: planuojama Giedraičiuose suremontuoti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams dalį mokyklos pastato, sutvarkyti aplinką, įrengti
privažiavimo kelią bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.
2.5.4.4. Viešosios infrastruktūros
Viešosios infrastruktūros
Utenos rajono
2123376,27
ES
10.
sutvarkymas seniūnijose.
sutvarkymas Utenos rajono
savivaldybės
187356,73
VB
Užpalių miestelyje
administracija
187356,73
SB
Planuojami rezultatai: planuojama kompleksiškai sutvarkyti Užpalių miestelio viešąją erdvę sudarant prielaidas spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai. Užpalių miestelyje numatoma sutvarkyti centrinėje miestelio dalyje esantį skverą, atnaujinti želdinius, sutvarkyti rekreacines zonas,
įrengti pėsčiųjų takus, suoliukus, šiukšliadėžes, viešąjį tualetą.
3.2.5.1. Universalių daugiafunkcinių
centrų kaimo vietovėse steigimas

Ignalinos rajono
889731,8
ES
savivaldybės
157011,49
SB
administracija
Planuojami rezultatai: planuojama suremontuoti Naujojo Daugėliškio mokyklos patalpas, pritaikant jas universalaus daugiafunkcio centro (toliau –
UDC) veiklai. Įkūrus Naujajame Daugėliškyje UDC, šalia mokykloje vykdomo formaliojo ugdymo bus sudarytos sąlygos neformaliojo vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo paslaugoms teikti, kultūrinei, meninei, sociokultūrinei ir sportinei veiklai vykdyti.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas
Ignalinos miesto daugiabučio
Ignalinos rajono
166722,38
ES
12.
namo Ateities g.35 (statybos
savivaldybės
826077,27
PL
metai 1980) atnaujinimas
administracija
pirmiausia didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpaIgnalinos miesto daugiabučio
namo Ateities g. 35 atnaujinimas)
Planuojami rezultatai: modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Ateities g. 35, Ignalinoje. Pakeisti langai, balkonų durys, rekonstruotas
stogas, įstiklinti ir suremontuoti balkonai, apšiltintos sienos, pakeisti magistraliniai vamzdynai ( karšto ir šalto vandentiekio sistemos, šildymo sistemos,
nuotekų šalinimo sistemos), atnaujintos lietaus nuvedimo sistemos.
11.

Universalaus daugiafunkcio centro
Naujajame Daugėliškyje steigimas

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.5.3.2. Gyvenamosios aplinkos ir viešųjų Salako bendruomenės centro
Zarasų rajono
1278482,73
ES
1.
įstaigų pritaikymas žmonėms su fizine
stacionarių globos namų Zarasų
savivaldybės
225614,6
VB
negalia.
rajone infrastruktūros
administracija
modernizavimas
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas – gerinti stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą bei teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę
Zarasų rajone. Planuojama atnaujinti Salako bendruomenės centrą, esantį Zarasų r. sav. Salako sen. Salako mstl. Daugailių g. 10. Projekto metu bus
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suremontuoti, atnaujinti, modernizuoti gyventojų gyvenamieji kambariai, bei kitos jų poreikiams skirtos patalpos, įsigyta reikiama įranga bei inventorius.
Patalpos bus pritaikytos spec. poreikius turintiems gyventojams. Projekto tikslinė grupė - senyvo amžiaus asmenys. Papildomai bus įrengti 4 gyvenamieji
kambariai, pertvarkant 2 triviečius ir 1 keturvietį gyvenamąjį kambarį bei panaudojant kitas patalpas, bus įrengti atskyri 1-2 vietų gyvenamieji kambariai
su atskirais dušais ir tualetais. Įgyvendinus projektą Salako bendruomenės centre bus 16 gyvenamųjų kambarių.
1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
"Utenos Aukštakalnio pradinės
Utenos rajono
2422420
ES
2.
rtenovavimas
mokyklos pastato Utenoje,
savivaldybės
Aukštakalnio g. 20,
administracija
rekonstravimas"
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas- didinti energijos vartojimo efektyvumą pastate, kartu gerinant pastato būklę. Projekto įgyvendinimo metu
numatoma vykdyti darbus, kurie būtų atliekami siekiant įdiegti energijos taupymo priemones, kad būtų pagerintos pastato šiluminės charakteristikos.
Numatomos vykdyti šios su energijos taupymu susijusios veiklos: pastato išorės sienų rekonstravimo darbai jas apšiltinant, šildymo sistemos
rekonstravimas, cokolinės pastato dalies šiltinimo darbai, sutapdinto stogo apšiltinimas, pastogės perdangos šiltinimas ir kiti su energijos taupymu susiję
darbai. Po pastato rekonstrukcijos planuojama sutaupyti 253,24 MWh per metus šilumos energijos ir 7,05 MWh per metus elektros energijos.
2.3.1.2. Didinti gamybos įmonių
UAB "Gandras energoefektas"
UAB „Gandras
15240
ES
3.
galimybes konkuruoti vidaus ir užsienio
konkurencingumo didinimas
energoefektas"
15240
PL
rinkose
diegiant energijos vartojimo
valdymo sistemą
Planuojami rezultatai: planuojama UAB „Gandras energoefektas" įdiegti ir sertifikuoti energijos vartojimo vadybos sistemą, siekiant padidinti įmonės
eksportą. Numatoma, jog mažesni energijos kaštai leis sukurti net 5 proc. daugiau produkcijos kasmet, patiriant tas pačias išlaidas.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
3.5.4.2. Sveikatos priežiūros įstaigų
VšĮ Visagino ligoninės Intensyvios Visagino
9 281 957
VB
1.
modernizavimas, renovavimas, techninės
terapijos ir reanimacijos bei
savivaldybės
9 281 957
Iš viso
bazės atnaujinimas
chirurginių operacinių renovacija ir administracija, VšĮ
įrangos įsigijimas
Visagino ligoninė
Planuojami rezultatai: Bus rekonstruotos ir įrengtos šiuolaikinius statybos techninius bei gydymo įstaigų įrengimui keliamus higieninius reikalavimus
atitinkančios patalpos, reikalingos teikti chirurgijos bei reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas; bus išplėsta infrastruktūra, įsigyjant minėtų
paslaugų teikimui reikiamą įrangą; pagerės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
Planuojami rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Centralizuotai tiekiamo geriamojo
Ignalinos rajono
121 085,00
ES
1.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei vandens geležies šalinimo sistemos savivaldybės
25 428,00
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
įrengimas Ignalinos rajono
administracija
16 279,00
SB
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ir plėtra.
Dūkštelių kaime
Planuojami rezultatai: planuojama įrengti vandens nugeležinimo įrenginį, ne mažiau 4 m3/h.
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Ignalinos rajono Kaniūkų jaunimo
Ignalinos rajono
2.
rajono savivaldybės kaimus– gerinti
centro pastato rekonstrukcija
savivaldybės
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
administracija
infrastruktūrą.

145 950,00
30 650,00
16 217,00*

ES
VB
*įnašas
savanorišku
darbu

Planuojami rezultatai: planuojama rekonstruoti Kaniūkų jaunimo centro pastatą
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandens gerinimo (geležies
Ignalinos rajono
103 031,93
ES
3.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei šalinimo) sistemos įrengimas
savivaldybės
21 636,70
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
Ignalinos rajono Grikiapelės kaime administracija
13 852,70
SB
Planuojami rezultatai: planuojama įrengti vandens nugeležinimo įrenginį.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandens gerinimo ir tiekimo
Ignalinos rajono
135 509,65
ES
4.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei sistemų atnaujinimas Ignalinos
savivaldybės
28 457,03
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
rajono Navikų ir Dysnos kaimuose administracija
18 218,52
SB
Planuojami rezultatai:
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Ignalinos rajono Rimšės kaimo
Ignalinos rajono
130 505,43
ES
5.
rajono savivaldybės kaimus– gerinti
viešosios infrastruktūros
savivaldybės
27 406,15
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
kompleksinis sutvarkymas
administracija
17 545,73
SB
infrastruktūrą.
Planuojami rezultatai: planuojama papildomai užpilti paplūdimio pakrantės teritoriją smėliu; nutiesti takelį iki vandens telkinio (80 m);išvalyti įlanką
(meldus, nendrių žliūgus, ajerus projekto įgyvendinimo teritorijoje) ir iškloti įlankos dugną geotekstile;įrengti tiltelį su turėklais;įrengti 10
suoliukų;įrengti 10 šiukšliadėžių;įrengti medinę pavėsinę „Grybas“;įrengti 2 vietų lauko tualetą; įrengti persirengimo kabiną;įrengti informacinį
stendą;įrengti stovą dviračiams.
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Automobilių stovėjimo aikštelės
Ignalinos rajono
142 648,93
ES
6.
rajono savivaldybės kaimus– gerinti
įrengimas šalia bendruomenės
savivaldybės
29 956,27
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
centro Ignalinos rajono Linkmenų
administracija
15 849,88*
*įnašas
infrastruktūrą.
kaime
savanorišku
darbu
Planuojami rezultatai: planuojama įrengti 828 kv. m. trinkelėms klotą automobilių stovėjimo aikštelę; įrengti laiptus ir šaligatvį (48 m2) prie
automobilių stovėjimo aikštelės;įrengti betoninius bordiūrus (135 m) ant betoninio pagrindo projekto įgyvendinimo teritorijoje; atnaujinti veją, papildant
augalinio grunto sluoksniu;įrengti kelio ženklą.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandentiekio vamzdynų
Ignalinos rajono
135 273,42
ES
7.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei atnaujinimas Ignalinos rajono
savivaldybės
28 407,42
VB
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vandenvalos renovacija, modernizavimas
Navikų ir Dysnos kaimuose
administracija
18 186,76
SB
Planuojami rezultatai: planuojama pakloti vandentiekio vamzdynus (apie 1,7 km).
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Dvaro senųjų kapinių, esančių
Ignalinos rajono
34 856,00
ES
8.
rajono savivaldybės kaimus– gerinti
Dūkštelių kaime, Ignalinos rajone,
savivaldybės
7 319,76
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
tvarkybos darbai
administracija
4 686,20
SB
infrastruktūrą.
Planuojami rezultatai: planuojama atlikti archeologinius tyrimus, atlikti antropologinius tyrimus, sutvarkyti kapinėse esančių požemių antžeminę dalį,
uždengiant 3 angas.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandens gerinimo (geležies
Ignalinos rajono
114 420,42
ES
9.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei šalinimo) sistemos įrengimas
savivaldybės
24 028,29
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
Ignalinos rajono Antalksnės kaime administracija
12758,19*
*įnašas
savanorišku
darbu
Planuojami rezultatai: planuojama įrengti vandens nugeležinimo įrenginį
2.4.4.3. Vykdyti aktyvią regiono turizmo
Leidinio apie kultūros paveldo
Ignalinos rajono
34 284,99
ES
10.
produktų ir paslaugų rinkodarą Lietuvoje ir objektus Ignalinos rajone
savivaldybės
3 265,98
VB
užsienyje
parengimas ir išleidimas
administracija
9 387,74
SB
Planuojami rezultatai: planuojama surinkti medžiagą apie kultūros paveldo objektus ir amatininkus Ignalinos rajone, suredaguoti tekstą leidinio
išleidimui, pasirūpinti leidinio sklaida.
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Erdvės aplink Kazitiškio buvusio
Ignalinos rajono
34 613,87
ES
11.
rajono savivaldybės kaimus– gerinti
dvaro sodybos pastatą tvarkybos
savivaldybės
7 268,92
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
darbai
administracija
4 653,40
SB
infrastruktūrą.
Planuojami rezultatai:1. planuojama pakeisti asfalto dangą betoninėmis trinkelėmis (450 m2), pakeisti Parko gatvės, priklausančios vietinės reikšmės
keliui, bordiūrus (180 m.).
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimo dokumentų Anykščių rajono
220488,2
ES
1.
specialiųjų ir detaliųjų planų
savivaldybės
38909,74
SB
parengimas Anykščių rajone II
administracija
259397,94
Iš viso
etapas
Rezultatai: parengti 4 Anykščių rajono savivaldybės specialieji planai ir 1 Anykščių rajono savivaldybės detalusis planas (1.Anykščių rajono šilumos
ūkio specialusis planas; 2. Paviršutinių vandens telkinių, Anykščių miesto administracinėse ribose, apsaugos juostų ir zonų nustatymo specialusis planas;
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3. Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas; 4. Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio
organizavimo specialusis planas; 5. Teritorijos dalies, Tilto gatvėje Anykščių mieste, detalusis planas).
Utenos miesto ir rajono teritorijų
Utenos rajono
224021,38
ES
planavimo dokumentų sudarymo II savivaldybės
39533,18
SB
etapas
administracija
263554,56
Iš viso
Rezultatai parengti keturi specialieji planai ir penki detalieji planai.
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Kelio nuo UAB „Visagino linija"
Visagino
1813787,99
ES
3.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
žemės sklypo iki savivaldybės kelio savivaldybės
224056,16
VB
Nr.53 bei Vilties gatvės
administracija
141680,98
SB
rekonstravimas.
2179525,13
Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas kelias nuo UAB „Visagino linijos" žemės sklypo iki Visagino savivaldybės. kelio Nr. 53 (kelio ilgis - 399 m), rekonstruotas
Vilties g.kelias (kelio ilgis – 903 m, plotis – 6,0 m.).
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Ignalinos miesto centrinės dalies
Ignalinos rajono
720627,45
ES
4.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
gatvių (Aukštaičių, Laisvės,
savivaldybės
63584,84
VB
Atgimimo ir Bažnyčios)
administracija
63584,81
SB
sutvarkymas ir viešosios
847797,1
Iš viso
infrastruktūros atnaujinimas
Rezultatai: dalinai rekonstruotos Aukštaičių, Laisvės, Atgimimo ir Bažnyčios gatvės, pakeistos dangos prie Geležinkelio g. esančios tremties atminties
vietos ir Vasario 16-osios g./ Laisvės g. skvero, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės.
1.2.2.2. Savivaldos transporto
Ignalinos miesto urbanistinės
Ignalinos rajono
549979,83
ES
5.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
infrastruktūros kompleksiškas
savivaldybės
48527,63
VB
plėtojimas, II etapas
administracija
48527,66
SB
647035,12
Iš viso
Rezultatai: sutvarkyta Ignalinos miesto Budrių gatvės atkarpa nuo sankryžos su Sporto gatve iki gatvės galo (įrengti ir pakeisti kelio bortai, rekonstruoti
šaligatviai, atnaujinta kelio danga, įrengtas dviračių takas).
6.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas.
Daugiabučio namo Birvėtos g. 3,
Ignalinos rajono
330898,82
ES
Didžiasalis, Ignalinos raj.
savivaldybės
58393,91
PL
(statybos metai 1973) atnaujinimas administracija
389292,73
Iš viso
pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpa
- Daugiabučio namo Birvėtos g. 3,
Didžiasalis, atnaujinimas)
Rezultatai: modernizuotas daugiabutis namas, esantis Birvėtos g. 3, Didžiasalyje, Ignalinos raj. Pakeisti langai ir balkonų duris, įstiklinti balkonai,
2.

1.1.1.2. Teritorijų planavimas
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pakeisti rūsio langai, lauko duris, apšiltintos išorės sienos, cokolinė pastato dalis, pakeista stogo danga, apšiltinta stogo perdanga, rekonstruotos šildymo ir
karšto vandentiekio sistemos, bendro naudojimo patalpose pakeista apšvietimo sistema ir elektros instaliacija, rekonstruota vandentiekio ir ūkio-buities
nuotekynė sistema. Planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus sieks iki 56,42 MWh.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas.
Ignalinos miesto daugiabučio
Ignalinos rajono
182415,06
ES
7.
namo Aukštaičių g. 9 (statybos
savivaldybės
51450,42
PL
metai 1960) atnaujinimas
administracija
233865,48
Iš viso
pirmiausia didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpa
- Ignalinos miesto daugiabučio
namo Aukštaičių g. 9
atnaujinimas)
Rezultatai: modernizuotas daugiabutis namas, esantis Aukštaičių g. 9, Ignalinoje. Rekonstruotas stogas, apšiltintas fasadas, palėpės perdanga, pakeisti
langai, durys, įstiklintos lodžijos, pakeisti karšto ir šalto vandentiekio, šildymo sistemos magistralinių vamzdynai, modernizuotos vėdinimo sistemos,
lietaus nuvedimo sistemos, pakeista elektros instaliacija, rekonstruotos nuotekų šalinimo sistemos. Planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus
- iki 26,83 MWh.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas.
Ignalinos miesto daugiabučio
Ignalinos rajono
478566,61
ES
8.
namo Atgimimo g. 27 (statybos
savivaldybės
91155,55
PL
metai 1980) atnaujinimas
administracija
569722,16
Iš viso
pirmiausia didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpa
- Ignalinos miesto daugiabučio
namo Atgimimo g. 27
atnaujinimas)
Rezultatai: modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Atgimimo g. 27, Ignalinoje. Modernizuotas stogas, apšiltintas fasadas, atlikti kiti
pastato būklę pagerinantys darbai.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas.
Ignalinos miesto daugiabučio
Ignalinos rajono
212386,44
ES
9.
namo Vasario 16-osios g. 46
savivaldybės
37480,64
PL
(statybos metai 1974) atnaujinimas administracija
249867,08
Iš viso
pirmiausia didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpa
- Ignalinos miesto daugiabučio
namo Vasario 16-osios g. 46
atnaujinimas)
Rezultatai: modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Vasario 16-osios g. 46, Ignalinoje.Planuojami šiluminės energijos sutaupymai per

9

metus - iki 50,83 MWh.
1.1.6.7. Socialinio būsto plėtra ir jos
10.
kokybės gerinimas.

Socialinio būsto kokybės
Ignalinos rajono
67835,99
ES
gerinimas Vasario 16-osios g. 46,
savivaldybės
11971,08
SB
Ignalinoje
administracija
79807,07
Iš viso
Rezultatai rekonstruoti 2 socialiniai būstai, Vasario 16-osios g. 46, Ignalinoje. Atnaujinti šio namo butai Nr. 4 ir Nr. 8, kurių bendras plotas 91,94 kv.m.
2.5.4.1.Esamų viešųjų pastatų kaimo
Molėtų rajono Mindūnų mokyklos Molėtų rajono
1814129,6
ES
11.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pastatų ir viešųjų erdvių
savivaldybės
160069,97
VB
bendruomenės poreikiams
pritaikymas bendruomenės senųjų administracija
160070,56
SB
žvejybos amatų edukacinei –
2134270,13
Iš viso
kultūrinei veiklai
Rezultatai: rekonstruoti Mindūnų mokyklos, muziejaus ir mokomųjų dirbtuvių pastatai, sutvarkyta aplinka prie rekonstruotų pastatų, įrengta sporto
aikštelė, atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelės.
2.5.5.2.Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Rimšės buvusios mokyklos pastato Ignalinos rajono
1127426,67
ES
12.
rajono savivaldybės kaimus – gerinti
pritaikymas bendruomenės
savivaldybės
99478,82
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
poreikiams ir aplinkos bei viešųjų administracija
99478,83
SB
infrastruktūrą.
erdvių sutvarkymas
1326384,32
Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas mokyklos pastatas, įrengtas sporto aikštynas, sutvarkytos prieigos (pėstiesiems, automobiliams), įrengtas apšvietimas,
automobilių stovėjimo aikštelė bei sutvarkyta mokyklos aplinka.
2.5.4.1.Esamų viešųjų pastatų kaimo
Troškūnų miesto kompleksinė
Anykščių rajono
2683584,88
ES
13.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
plėtra
savivaldybės
236786,9
VB
bendruomenės poreikiams
administracija
236786,9
SB
3157158,68
Iš viso
Rezultatai: Troškūnų mieste rekonstruotas Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno nenaudojamas mokyklos pastatas. Pastatas pritaikytas
bendruomenės poreikiams. Sutvarkytas miesto parkas ir sutvarkyta miesto skvero aikštė.
2.4.3.5. Turizmo, rekreacijos ir poilsio
Apžvalgos aikštelės įrengimas
Anykščių rajono
421879,08
ES
14.
infrastruktūros bei paslaugų plėtojimas
Anykščių Šv. Mato bažnyčios
savivaldybės
74450,33
SB
bokšte
administracija
496329,41
Iš viso
Rezultatai: įrengta apžvalgos aikštelę (33,5 kv.m ploto).
2.4.3.5. Turizmo, rekreacijos ir poilsio
Aktyvaus gamtą tausojančio
Molėtų rajono
578437,82
ES
15.
infrastruktūros bei paslaugų plėtojimas
turizmo infrastruktūros plėtra
savivaldybės
350621,85
SB
Molėtų mieste. II etapas.
administracija
929059,67
Iš viso
Rezultatai: įrengta 1887 m pėsčiųjų takų su poilsio aikštelėmis, įrengtas apšvietimas.
3.2.4.2. Investicijos į ikimokyklinio
Visagino vaikų lopšelio-darželio
Visagino
962058,81
ES
16.
ugdymo įstaigas
"Auksinis raktelis"
savivaldybės
169775,08
SB
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modernizavimas
administracija
1131833,89
Iš viso
Rezultatai: suremontuota pastato vidaus apdailą, atlikti vidaus elektros darbai, vidaus elektros ryšių, gaisrinės signalizacijos, automatikos darbai, įrengta
vėdinimo sistema, rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtos ugdomajai aplinkai skirtos patalpos ir įsigyta bei atnaujinta būtina įranga ir baldai.
3.2.4.1. Švietimo įstaigų modernizavimas, Anykščių vaikų lopšelio - darželio Anykščių rajono
1220280,32
ES
17.
techninės bazės atnaujinimas ir veiklos
"Spindulėlis" modernizavimas
savivaldybės
215343,59
SB
tobulinimas
administracija
1435623,91
Iš viso
Rezultatai: pakeisti pastato langai ir lauko durys, atlikti vidaus apdailos darbai, įsigyti baldai, įrengta patalpa, skirta metodinei veiklai.
3.5.2.2. Socialinių paslaugų centrų
Dienos centras socialinės rizikos Utenos rajono
817110,17
ES
18.
renovacija, įrengimas
šeimoms ir jų vaikams
savivaldybės
144195,91
SB
administracija
961306,08
Iš viso
Rezultatai: įkurtas Dienos centras, apimantis tris padalinius: Psichosocialinės pagalbos centrą, Šeimos paramos centrą ir Vaikų dienos centrą.
Rekonstruotas pastatas, esantis adresu Lauko g. 19A, Utenoje, įsigyta kompiuterinė technika, baldai, įranga, transporto priemonė (pritaikytą neįgaliųjų
poreikiams)
3.5.1.4. Socialinių paslaugų plėtra
Zarasų socialinių paslaugų centro
Zarasų rajono
911900,93
ES
19.
laikinų gyvenimo namų įkūrimas
savivaldybės
160923,7
SB
administracija
1072824,63
Iš viso
Rezultatai: suremontuota 800 kv. m. patalpų, esančių adresu Malūno g. 2, Zarasai, įsigyta reikiama įranga ir baldai. VšĮ Zarasų rajono socialinių
paslaugų centre bus įsteigta laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams. Įsteigus naują įstaigą ir sukūrus 40 vietų paslaugų gavėjams bei vieną
naują darbo vietą socialiniam darbuotojui, bus sudarytos saugios namų aplinkos sąlygos socialinės rizikos šeimų mamoms ir jų vaikams esant krizinėje
situacijoje, bus teikiamos bendrosios ir specialiosios socialines paslaugos bei kita reikiama pagalba, siekiant mažinti vaikų, ypač mažamečių, atskyrimą
nuo šeimos.
3.1.4.5. Planavimo, personalo ir veiklos
Planavimo, personalo ir veiklos
Utenos rajono
831886,91
ES
20.
valdymo sistemos optimizavimas Utenos
valdymo sistemos optimizavimas
savivaldybės
146804,15
SB
rajono savivaldybėje
Utenos rajono savivaldybėje
administracija
978691,06
Viso
Rezultatai: Sukurti ir įdiegti veiklos planavimo ir finansų apskaitos valdymo moduliai (2 vnt.), sukurta irn įdiegta personalo valdymo sistema, apmokyti
85 darbuotojai naudotis naujai sukurtais veiklos planavimo, valdymo ir finansų apskaitos valdymo modeliais.
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Viešojo transporto ir eismo
Utenos rajono
55164,35
ES
21.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
organizavimo optimizavimas
savivaldybės
9734,88
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
Utenos rajone
administracija
64899,23
Viso
plėtros planai
Rezultatai: Parengtos dvi studijos - „Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos rajone“ ir „Viešojo eismo organizavimo
optimizavimas Utenos rajone“
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Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.1.6.1. Nuolatinis konsultavimas ir
Visagino savivaldybės
Visagino
1253851,21
ES
1.
informavimas stiprinant projektų valdymo administracijos vidaus
savivaldybės
221263,19
SB
ir rengimo gebėjimus
administravimo ir veiklos valdymo administracija
1475114,4
Iš viso
gerinimas
Rezultatai: 1.Įdiegta vieninga finansų apskaitos ir valdymo sistema; 2.Sukurta ir įdiegta strateginio planavimo ir programinio biudžeto bei priežiūros
sistema; 3. Sukurta, patobulinta ir įdiegta vieninga dokumentų apskaitos su integruotu projektų valdymo moduliu, sistema.
2.4.1.8. Kultūros paveldo objektų
Viešosios kultūrinio turizmo
Asvejos regioninio
3768045,36
ES
2.
pritaikymas kultūrai plėtoti
infrastruktūros pritaikymas
parko direkcija
3768045,36
Iš viso
kultūrinio turizmo plėtrai
Rezultatai: atliktas archeologinių tyrimų metu atidengtų pastatų pamatų muzeifikavimas ir eksponavimas, sukurta bei įrengta Dubingių piliavietės
teritorijoje archeologinių radinių ekspozicija.
2.4.3.6. Muziejų plėtra, rekonstrukcija
Ginučių vandens malūno
Aukštaitijos
589332,88
ES
3.
restauravimas ir jo aplinkos
nacionalinio parko ir
589332,88
Iš viso
sutvarkymas, pritaikant
Labanoro regioninio
kompleksinei turizmo veiklai
parko direkcija
Rezultatai: rekonstruotas malūnas, restauruoti malūno hidrotechniniai įrengimai, įrengta ekspozicija ir sutvarkyta teritorija.
3.5.4.2. Sveikatos priežiūros įstaigų
Palaikomojo gydymo ir slaugos
Viešoji įstaiga Šv.
664166,6
ES
4.
modernizavimas, renovavimas, techninės
paslaugų kokybės gerinimas
Klaros palaikomojo
117205,87
VB
bazės atnaujinimas
Utenos rajone
gydymo ir slaugos
781372,47
Iš viso
ligoninė
Rezultatai: atliktas kapitalinis Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės remontas, atliktas ligoninės fasado remontas ir įsigyta reikalinga
medicininė įranga.
3.5.4.2. Sveikatos priežiūros įstaigų
Antrinio lygio konsultacijų
VšĮ Zarasų ligoninė
349464,75
ES
5.
modernizavimas, renovavimas, techninės
poliklinikos infrastruktūros
61670,25
VB
bazės atnaujinimas
atnaujinimo plėtra Zarasų rajono
411135
Iš viso
savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninėje
Rezultatai: įsigytas naujas dviejų darbo vietų rentgeno aparatas su skaitmeninimo sistema.. Sukurtos palankios sąlygos Zarasų rajono gyventojams gauti
kokybiškas ir prieinamas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Zarasų ligoninėje.
3.2. 6.3. Verslo, švietimo bei mokymo
Profesinės reabilitacijos paslaugų
Utenos regioninis
5045262,46
ES
6.
įstaigų partnerystės vaidmens didinimas
plėtra Utenos regione „Eikime
profesinio mokymo
890340,44
VB
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kartu".
centras
5935602,9
Iš viso
Rezultatai: pastatytas naujas pastatas, nupirkta neįgaliųjų mokymams skirta įranga ir baldai, įdiegtos naujos mokymo programos, sukurtos 7 naujos darbo
vietos. Planuojama, kad per metus profesinės reabilitacijos paslaugos bus suteiktos 40 - 70 neįgaliųjų.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandens tiekimo ir nuotekų
Uždaroji akcinė
8448872,64
ES
7.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei tvarkymo sistemų renovavimas ir
bendrovė "Anykščių
993985,02
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
plėtra Anykščiuose
vandenys"
447981,14
SB
431936,06
PL
10322774,86
Iš viso
Rezultatai: Anykščių mieste ir šalia esančiame N.Elmininkų kaime pajungta 238 abonentai arba 547 gyv. (padidėjo 4,4%) prie nuotekų tinklų bei 264
abonentai arba 607 gyv. (4,9%) prie vandentiekio. Sumažėjo paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerėjo aplinkos būklė, užtikrintas nepertraukiamas
centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
3.3.1.8. Mažinti socialinę atskirti
Šeimos ir darbo įsipareigojimų
Visagino paramos
788593,87
ES
8.
derinimas Visagino miesto
vaikui centras
277073,39
VB
įmonėse ir įstaigose
1065667,26
Iš viso
Rezultatai: suteiktos vaikų (iki 10 metų) priežiūros paslaugos. Lopšeliuose – darželiuose suformuotos papildomos vakarinės ir savaitgalinės grupės,
paskirti auklėtojai, organizuotas vaikų maitinimas ir atlikti užsiėmimai, lavinantys vaikų fizinę būklę ir intelektą.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
UAB „Gandras Energoefektas"
UAB „Gandras
185592,49
ES
9.
didinimas ir plėtra
siūlomų kogeneracinių jėgainių
Energoefektas"
63208,3
PL
eksporto rinkų plėtra
248800,79
Iš viso
Rezultatai: Įgyvendintos rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemonės.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
UAB "DKD" informacinių ir
UAB "DKD"
220182,86
ES
10.
didinimas ir plėtra
komunikacijų technologijų
94364,1
PL
vystymas ir diegimas, siekiant
314546,93
Iš viso
išlaikyti ir padidinti paslaugos
vertę bei klientų skaičių
Rezultatai: Įgyvendintos rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemonės.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
UAB "Plasteka" eksporto
UAB "Plasteka"
516315,64
ES
11.
didinimas ir plėtra
skatinimas sertifikuojant naujus
221278
PL
gaminius
737593,91
Iš viso
Rezultatai: Įgyvendintos rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemonės, sertifikuoti nauji gaminiai.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
AB "Umega" eksporto plėtra
AB "Umega"
268054,34
ES
12.
didinimas ir plėtra
127072,97
PL
395127,31
Iš viso
Rezultatai: Įgyvendintos rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemonės
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1.1.5.1. Rajonų miestų ir miestelių,
AB ,,LESTO“ skirstomojo tinklo
AB ,,LESTO“
1448524,78
ES
gyvenviečių, kaimų bei juose esančių
plėtra
2172788
PL
turistinių objektų apšvietimo tinklų
3621312,43
Iš viso
modernizavimas ir plėtra
Rezultatai: patiestos 10 ir 0,4 kilo voltų orinės ir kabelinės elektros linijos, pastatytos ir įrengtos arba pertvarkytos reikalingos transformatorinės, įdiegti
būtini elektros apskaitos įrenginiai, sutvarkytas drenažas.
1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
Termofikacinės elektrinės statyba
UAB „Utenos
14962870
ES
14.
modernizavimas
Utenoje
šilumos tinklai"
14962870
PL
29925740
Iš viso
Rezultatai: pastatyta Utenos rajoninė termofikacinė katilinė. Jėgainė gamins 53,2 GWh šilumos ir 13,0 GWh elektros per metus. Naudojami vietiniai ir
atsinaujinantys energijos ištekliai (biokuras), gaunamos papildomos pajamos iš elektros pardavimo bei geriau išnaudojami kuro resursai energijs
gamyboje.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
2.4.3.9. Paplūdimių, poilsiaviečių, poilsio
Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio
Anykščių rajono
6537132,26
VB
1.
zonų pakrantėse kūrimas, plėtra ir
ir sveikatingumo infrastruktūros
savivaldybės
6537132,26
Iš viso
renovacija
plėtra Šventosios upės kairiajame
administracija
krante, Anykščių mieste
Rezultatai: įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas; atokvėpio, apžvalgos, sustojimo aikštelės; įrengtos prieplaukos; apžvalgos aikštelės; sutvarkyti seni ir
įrengti nauji paplūdimiai, poilsio parkas ir kt.
13.

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
Rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
1.
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-258
patvirtintas finansavimo skyrimas Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektui
„Universalaus daugiafunkcinio centro Turmanto miestelyje, Zarasų rajone įkūrimas“ pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R
priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013 m. kovo 21 d.įsakymu Nr. V-209
patvirtintas finansavimo skyrimas Anykščių rajono savivaldybės administracijos projektui
„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kavarsko mieste“ pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013 m. kovo 21 d.įsakymu Nr. V-208
patvirtintas finansavimo skyrimas Anykščių rajono savivaldybės administracijos projektui
„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viešintų miestelyje“ pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr 1V-182
pakeistas 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-925. Sumažintas Molėtų rajono
savivaldybės administracijos projekto „Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo specialusis planas“ (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-04-R-92-017)
biudžetas pagal patikslintas veiklas (VP1-4.2-VRM-04-R priemonė ,,Teritorijų
planavimas“).

Pobūdis (galimybė Pasiūlymai dėl grėsmės
/ grėsmė)
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros
tarybai pradėti plano keitimą)
Galimybė
Projektas įgyvendinamas
įgyvendinti
projektą.

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
efektyviai
panaudoti skirtas
lėšas

Projektas įgyvendinamas
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu 1V-143 Galimybė
skirtas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui „Viešosios įgyvendinti
infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Saldutiškio miestelyje“, finansuojamam pagal projektą.
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai"
įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas"

Projektas įgyvendinamas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu 1V-102
skirtas papildomas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Vidiškių kaimo detaliojo plano parengimas“, finansuojamam pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP14.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu 1V-104
skirtas papildomas finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui
„Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų miestelių teritorijų detalieji planai“, finansuojamam
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu 1V-106
sumažintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projekto „Ignalinos rajono
turizmo plėtros galimybių studijos parengimas“ (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-02-R-92010) biudžetas (VP1-4.2-VRM-02-R priemonė Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu 1V-88
skirtas papildomas finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui
„Molėtų rajono Dubingių gyvenvietės poilsio, turizmo bei viešųjų erdvių infrastruktūros
rekonstrukcija ir plėtra“ (priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“).

Galimybė
įgyvendinti visas
suplanuotas veiklas

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
įgyvendinti visas
suplanuotas veiklas

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
efektyviai
panaudoti skirtas
lėšas

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
įgyvendinti visas
suplanuotas veiklas

Projektas įgyvendinamas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymu 1V-55
skirtas papildomas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui
„Bendrabučio, esančio Technikos g. 10A, Ignalinoje, pastato rekontsravimas, pritaikant

Galimybė
įgyvendinti visas
suplanuotas veiklas

Projektas įgyvendinamas
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socialiniam būstui“, finansuojamam pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio
būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymu 1V-32
skirtas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui „Ignalinos
rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos ir administracinių gebėjimų stiprinimas“
(paraiškos kodas VP1-4.1-VRM-04-R-92-006) ir Anykščių rajono savivaldybės
administracijos projektui „Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
administracinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimas“ (paraiškos kodas VP1-4.1-VRM-04-R-92007).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymu 3-28 skirtas
finansavimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos projektui ,,Molėtų miesto Turgaus
gatvės rekonstrukcija“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui ,, Palangos
gatvės dalies nuo K. Donelaičio g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimas“,
finansuojamiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė
ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymu 1V-23
skirtas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui „Ignalinos
miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 19 (statybos metai 1986) atnaujinimas pirmiausia
didinant jo energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa – Ignalinos miesto daugiabučio
namo Atgimimo g. 19 atnaujinimas)“ (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-92-005),
finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymu 1V-12
sumažintas finansavimas Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui „Viešojo
transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos rajone“ (projekto kodas VP1-4.2VRM-02-R-92-007), finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai /

Galimybė
įgyvendinti
projektus

Projektai įgyvendinami

Galimybė
įgyvendinti
projektus

Projektai įgyvendinami

Galimybė
įgyvendinti
projektą.

Projektas įgyvendinamas

Galimybė
efektyviai
panaudoti skirtas
lėšas

Projektas įgyvendintas
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trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai.
Utenos regiono plėtros taryba (posėdžiai: 2013-02-05; 2013-03-15)
Patikslintų projektų sąrašų pagal savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus,
teiktinų svarstyti regionų plėtros taryboms, skaičius–19.
- „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašai
Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91 (1); VP3-1.2-VRM-01-R-91R (2);
- Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
sąrašai Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-91 (3) ir Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92 (4);
- Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
sąrašas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92R (5);
-Priemonės ,,Elektroninė demokratija“ sąrašas Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-91 (6);
- Priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ sąrašas
Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91(7);
-Priemonės ,,Probleminių teritorijų plėtra“ sąrašas Nr. VP3-1.1-VRM-02R-92R (8);
-Priemonės ,,Probleminių teritorijų plėtra“ sąrašas Nr. VP3-1.1-VRM-02R-92 (9);
-Priemonės ,,Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ sąrašas Nr. VP3-1.4-AM-06-R-91 (10);
- Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašas Nr. VP33.4-ŪM-04-R-91 (11);
-Priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašas
Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91 (12);
Priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ sąrašas
Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 (13);
- Priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ sąrašas Nr.VP3-2.2-ŠMM-06R-91 (14);
-Priemonės ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai planai“ sąrašai Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-92 (15) ir Nr.
VP1-4.2-VRM-02-R-92R (16);
- Priemonės „Teritorijų planavimas“ sąrašai: Nr. VP1-4.2-VRM-04-91 (17) ir Nr. VP14.2-VRM-04-92 (18);
-Priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas‘ sąrašas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91 (19).
Utenos regiono plėtros taryba.
2013-03-20 Nr. 51/7D-31 Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Utenos regiono
rezervinių projektų sąrašui 2007-2013 metų laikotarpiui papildyti pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo

Galimybė užtikrinti
projektų veiklų
įgyvendinimą ir
tinkama lėšų
panaudojimą.

Sutaupytos
lėšos
suplanuotos
naujoms veikloms arba naujiems
projektams.

Galimybė planuoti
naujus projektus

Naujų projektų planavimas.
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priemonę VP2-4.4-SM-02-R
modernizavimas ir plėtra“.

priemonę

„Savivaldos

transporto

infrastruktūros

STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2013 metų I
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2012 metų IV ketvirtį*

16,67

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
4,27

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
1,19

Pokytis, lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu
4,07

1925,6

-306,4

40

22,9

