Regionų plėtros planų rengimo
metodikos 6 priedas
UTENOS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ III 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 šaltinis
pavadinimas
(-iai)
3.1.5.4. Plėtoti viešojo administravimo
Viešojo administravimo
Zarasų rajono
72 130,69
ES
1.
gebėjimus, parengti specialistus galinčius
kompetencijų stiprinimas Zarasų
savivaldybės
12 728,95
SB
rengti ES projektus struktūrinių fondų
rajono savivaldybėje
administracija
paramai gauti.
Planuojami rezultatai: Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymai, keliant
kvalifikacijas ir kompetencijas, susijusias su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Anykščių rajono dviračių takų
Anykščių rajono
84 310
ES
2.
specialiojo plano parengimas
savivaldybės
14 879
SB
administracija
Planuojami rezultatai: parengtas Anykščių rajono dviračių takų specialusis planas. Dviračių takų specialiajame plane numatoma įvertinti gatvių ir kelių
tinkamumą dviračių trasoms, atlikti dviračių ir pėsčiųjų eismo saugumo analizę, atlikti dviratininkų srautų analizę, suplanuoti dviračių susisiekimo trasų
tinklą. Parengtas specialusis planas padės užtikrinti eismo saugą ir saugumą.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Zarasų rajono dviračių takų
Zarasų rajono
76 386,32
ES
3.
infrastruktūros plėtros specialusis
savivaldybės
13 479,94
SB
planas
administracija
Planuojami rezultatai: parengtas Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas. parengimas, kuris leis subalansuoti urbanistinę ir
poilsio paslaugų plėtrą bei kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Detaliųjų planų Zarasų rajone
Zarasų rajono
69 988,45
ES
4.
parengimas
savivaldybės
12 350,91
SB
administracija
Planuojami rezultatai: parengti Zarasų rajono detalieji planai. Bus sukurtas pagrindas žemės sklypuose fiziniams ir juridiniams asmenims plėtoti veiklą,
dėl ko bus skatinamos investicijos bei didinamas ekonomikos lygis rajone.
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1.2.3.12. Vykdyti Vyriausybės nutarimu
Bendro naudojimo teritorijų ir
Ignalinos rajono
1 005 994,59
ES
,,Dėl probleminių teritorijų plėtros
statinių Ignalinoje pagerinimas
savivaldybės
88 764,23
VB
programos patvirtinimo“ numatytas
administracija
88 764,23
SB
teritorijų sutvarkymo priemones Ignalinos
r. savivaldybėje.
Planuojami rezultatai: papildytos ir pagyvintos jau funkciškai sutvarkytos teritorijos. Tikslinės grupės – Ignalinos miesto ir aplinkinių kaimų
gyventojai, miesto svečiai, poilsiautojai. Įsigytos naujos plaukiojančios pontoninės aikštelės, įrengtos skulptūros, lauko treniruokliai, bus tinkami aplinkai.
Bus rekonstruoti bei įrengti būtini infrastruktūros objektai, tokiu būdu pagerintas susisiekimas su centru, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai,
išsaugota miesto poilsio ir žaliosios zonos, o taip pat padidintas rajono patrauklumas užsienio ir vidaus investicijoms plėtoti infrastruktūrą, skatinti
verslumą. Bus sudarytos palankesnės sąlygos verslo, turizmo plėtrai. Projekto įgyvendinimas teigiamai paveiks probleminės teritorijos plėtrą, bus
prisidėta mažinant skirtumus tarp atskirų miestų bei regionų.
1.3.2.3. Vandens telkinių būklės gerinimas Palaukinio ežero vakarinės dalies
Ignalinos rajono
1 011 092,97
ES
6.
sutvarkant ir suformuojant sporto,
valymas ir pakrančių
savivaldybės
112 343,66
SB
rekreacines ir poilsio zonas rajonuose
gamtosauginis tvarkymas
administracija
Planuojami rezultatai: iš 4,4 ha Palaukinio ežero ploto iškasta 45000 m3 dumblo, bei sutvarkytas 0,7 ha ežero pakrantės plotas.
1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
Ignalinos rajono savivaldybės
Ignalinos rajono
341 070,15
ES
7.
renovavimas
administracijos Kazitiškio
savivaldybės
60 188,85
VB
seniūnijos administracinio pastato
administracija
atnaujinimas
Planuojami rezultatai:atnaujintas visuomeninis pastatas, esantis Kazitiškio kaime, Ignalinos rajone. Sumažintos šilumos energijos sąnaudos, sutaupant
64,34 MWh/metus.
1.2.1.2.Gatvių, viadukų statyba
Ažušilės ir Ramybės gatvių
Ignalinos rajono
920 603,19
ES
8.
Ignalinoje ir kelio Girminiaisavivaldybės
113 721,57
VB
Žvirbliškė-Ažušilė-Vidiškės dalies administracija
48 737,82
SB
rekonstrukcija. Pirmas etapas Ažušilės gatvės Ignalinoje
rekonstrukcija
Planuojami rezultatai: pakeista važiuojamosios dalies asfalto danga, pakeista šaligatvių danga.
1.2.3.2. Dviračių takų, pėsčiųjų takų,
Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių Anykščių rajono
248 882
ES
9.
sveikatingumo trasų įrengimas
mieste ties "Anykščių šileliu"
savivaldybės
57 323
SB
įrengimas
administracija
Planuojami rezultatai: Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, šalia rekonstruojamų buvusių poilsio namų :Anykščių šilelis", planuojama įrengti 407 m ilgio
trinkelių dangos pėsčiųjų dviračių taką, apšvietimą, mažąją infrastruktūrą (suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovus).
3.2.5.1. Universalių daugiafunkcinių
Universalaus daugiafunkcinio
Zarasų rajono
770 772,05
ES
10.
5.
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centrų kaimo vietovėse steigimas

centro Turmanto miestelyje,
savivaldybės
136 018,60
SB
Zarasų rajone įkūrimas
administracija
906 790,65
Iš viso
Planuojami rezultatai: Įsteigtas universalus daugiafunkcinis centras – 1 vnt., kuriame per 6 mėn. po projekto pabaigos prognozuojama lankysis virš 300
įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.4.3.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio Anykščių rajono
1 250 000
ES
1.
ir sveikatingumo infrastruktūros
savivaldybės
30 399
SB
plėtra Šventosios upės kairiajame
administracija
krante, Anykščių mieste (II etapas,
trūkstama tako dalis)
Planuojami rezultatai:. įrengtas 1.4 km takas. Įgyvendinus šį projektą būtų sujungti šiuo metu esami ir artimiausiu metu planuojami įrengti pėsčiųjų
dviračių takai, todėl būtų užtikrinta 14,4 km vinetisa viešosios turizmo, aktyvaus poilsio, sveikatingumo infrastruktūros trasa nuo Puntuko akmens iki
Niūronių Arklio muziejaus, J.Biliūno sodybos, Arklio kelio ir daugelio kitų lankytinų objektų.
1.2.3.3. Viešosios turizmo, aktyvaus
Viešosios turizmo infrastruktūros
Zarasų rajono
1 590 322,00
ES
2.
poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros
Zaraso ežero Didžiojoje saloje
savivaldybės
280 645,00
SB
plėtra
sukūrimas
administracija
1 870 967,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Projekto lėšomis numatoma lankytojų centro pastato statyba, kuriame planuojama įrengti informacijos centrą, medicinos punktą,
kavinę, WC su dušais, (numatytos vietos žmonėms su negalia), turistinio ir poilsiui skirto inventoriaus nuomos punktas, patalpos gelbėtojams, įskaitant
aplinkos sutvarkymą.
1.2.3.3. Viešosios turizmo, aktyvaus
Aktyvaus poilsio turizmo
Zarasų rajono
3 928 000,00
ES
3.
poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros
infrastruktūros Zaraso ežero
savivaldybės
1 813 851,00
SB
plėtra
didžiojoje saloje sukūrimas
administracija
5 741 851,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Įrengti vandens turizmo centrą su būtina aktyviam poilsiui pritaikyta paplūdimio infrastruktūra, įrengti lynų trasa „cable way“,
įsigyti paplūdimio gultai.
3.3.1.6. Plėtoti socialinių paslaugų,
Salako bendruomenės centro
Zarasų rajono
1 504 097,33
ES
4.
pritaikytų rajono gyventojų poreikiams,
stacionarių globos namų Zarasų
savivaldybės
1 504 097,33
Iš viso:
sistemą
rajone infrastruktūros
administracija
modernizavimas
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus suremontuoti, atnaujinti, modernizuoti gyventojų gyvenamieji kambariai, bei kitos jų poreikiams skirtos
patalpos. Taip pat patalpos bus aprūpintos reikiama įranga bei inventoriumi. Patalpos bus pritaikytos specialius poreikius turintiems gyventojams.
Įgyvendinus projektą Salako bendruomenės centre bus 16 gyvenamųjų kambarių.
3.4.3.6. Įrengti ir atnaujinti
Daugiafunkcinės sporto aikštelės
Zarasų rajono
800 000,00
ES
5.
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daugiafunkcines sporto sales, aikštynus,
,,Ąžuolo“ gimnazijos aikštyne
stadionus ir jų statinius
įrengimas
Planuojami rezultatai: Įrengtas daugiafunkcinis sporto aikštynas – 1 vnt.

savivaldybės
administracija

393 000,00
1 193 000,00

SB
Iš viso:

Zarasų miesto energinio
efektyvumo didinimo
daugiabučiuose pastatuose
programos „Zarasų enervizija“
įgyvendinimas
Planuojami rezultatai: Renovuoti (atnaujinti) 46 daugiabučiai gyvenamieji namai.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

4 264 208,00
6 587 163,00
12 076 466,00
22 927 837,00

ES
VB
Kt.
Iš viso:

7.

2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Salako bendruomenės centro
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pastato energetinio efektyvumo
bendruomenės poreikiams.
didinimas
Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Salako bendruomenės centro pastatą.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

693 205,00
145 573,00
838 778,00

ES
VB
Iš viso:

3.2.4.1. Švietimo įstaigų modernizavimas, Turmanto mokyklos pastato
techninės bazės atnaujinimas ir veiklos
energetinio efektyvumo didinimas
tobulinimas
Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Turmanto mokyklos pastatą.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

621 559,00
130 527,00
752 086,00

ES
VB
Iš viso:

1 266 211,00
265 904,00
1 532 115,00

ES
VB
Iš viso:

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

542 514,00
113 928,00
656 442,00

ES
VB
Iš viso:

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

282 771,00
59 382,00
342 153,00

ES
VB
Iš viso:

Zarasų rajono
savivaldybės

163 649,00
34 366,00

ES
VB

6.

1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas

8.

3.5.4.6. Ligoninių ir poliklinikų, bei kitų
Zarasų pirminio sveikatos
Zarasų rajono
sveikatos įstaigų pastatų renovacija,
priežiūros centro pastato
savivaldybės
rekonstrukcija, šiluminės sistemos
energetinio efektyvumo didinimas
administracija
renovacija
Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Zarasų pirminio sveikatos priežiūros centro pastatą.
9.

Kultūros įstaigų rekonstrukcija ir
Salako kultūros centro pastato
modernizavimas pritaikant bendruomenių
energetinio efektyvumo didinimas
reikmėms
Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Salako kultūros centro pastatą.
10.

11.

1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
renovavimas

Turmanto seniūnijos pastato
energetinio efektyvumo didinimas

Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Turmanto seniūnijos pastatą.
12.

1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
renovavimas

Dusetų seniūnijos pastato
energetinio efektyvumo didinimas
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administracija

198 015,00

Iš viso:

Planuojami rezultatai: Atnaujinti (modernizuoti) Dusetų seniūnijos pastatą.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Planuojami rezultatai:
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.2.3.3. Viešosios turizmo, aktyvaus
Aktyvaus poilsio ir pramogų Zarasų rajono
650 000,00
ES
1.
poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros
paplūdimio prie Zarasaičio ežero savivaldybės
74 500,00
SB
plėtra
įrengimas (BELLA DVINA 2)
administracija
724 500,00
Iš viso
Planuojami rezultatai: Įrengtas aktyvaus poilsio ir pramogų paplūdimys prie Zarasaičio ežero- 1 vnt.
3.1.5.3. Gerinti viešojo sektoriaus įstaigų
Experiential Learning in historical
Zarasų rajono
53 602,10
ES
2.
darbuotojų administracinius
sites and museums (pagal
savivaldybės
53 602,10
Iš viso
gebėjimus, kelti kvalifikaciją
mokymąsi visą gyvenimą
administracija
programa)
Planuojami rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
2.4.3.8. Etnografinių, kultūros paveldo
Dalinis Antalieptės bažnyčios
Zarasų rajono
35 000,00
ES
1.
objektų atstatymas, restauravimas
tvarkomieji paveldosaugos darbai
savivaldybės
7 350,00
VB
administracija
3 888,89
SB
46 238,89
Iš viso
Planuojami rezultatai: atlikti daliniai – 1/2 lubų konservavimo darbai
2.4.3.8. Etnografinių, kultūros paveldo
Dusetų Švenčiausios Trejybės
Zarasų rajono
35 000,00
ES
2.
objektų atstatymas, restauravimas
bažnyčios varpinės avarinės būklės savivaldybės
7 350,00
VB
šalinimas
administracija
3888,89
SB
46238,89
Iš viso
Planuojami rezultatai: pakeisti neautentišką pirmo aukšto perdangą, sutvarkyti laiptinę, restauruoti antro aukšto perdangą, sutvirtinti kryžiaus atramą.
2.4.3.14. Vandens turizmo plėtojimas
Prieplaukų Zaraso ežere statyba ir
Zarasų rajono
77 969,05
ES
3.
jų pritaikymas rekreacinės
savivaldybės
16 373,50
VB
žuvininkystės plėtrai
administracija
94 342,55
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Įrengtos 2 prieplaukos ties Didžiąja Zaraso ežero sala ir ties kempingu „Zarasai“.
1.3.3.1. Užtikrinti viešąjį saugumą
Vaizdo stebėjimo kamerų
Zarasų rajono
61 889,97
ES
4.
įrengimas Salake ir Dusetose
savivaldybės
14 441,00
VB
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administracija

6 876,57
83 207,64

SB
Iš viso:

Planuojami rezultatai: Įrengtos 6 vaizdo stebėjimo kameros ir 2 vaikų žaidimo aikštelės Salake ir Dusetose.
2.5.4.2. Bendruomeninės infrastruktūros
Vaikų žaidimo aukštelių įrengimas Zarasų rajono
68 809,76
ES
5.
gerinimas kaimo vietovėse
Biržūnų, Imbrado, Užtilžės,
savivaldybės
14 450,05
VB
Sadūnų, Samanių ir Šiauliai I
administracija
9251,09
SB
kaimuose
92 510,90
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Įrengtos 6 vaikų žaidimų aikštelės
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Zarasų P.Širvio progimnazijos
Zarasų rajono
90 000,00
ES
6.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
Suvieko pagrindinio ugdymo
savivaldybės
18 900,00
VB
bendruomenės poreikiams
skyriaus pastato dalies patalpų
administracija
12 100,00
SB
pritaikymas bendruomenės
121 000,00
Iš viso:
reikmėms daugiafunkciniam
naudojimui
Planuojami rezultatai: Atliktas dalies patalpų remontas, pritaikant Zarasų P.Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus pastato patalpų
dalį bibliotekai ir darželiui.
2.4.1.3. Kultūros paveldo objektų
Antazavės dvaro sodybos rūmų
Zarasų rajono
203 790,00
VB
7.
pritaikymas turizmo infrastruktūrai
cokolio tvarkytos ir statybos
savivaldybės
495 000,00
SB
plėtoti
tvarkomieji darbai
administracija
698 790,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Atlikti Antazavės dvaro sodybos rūmų cokolio tvarkytos ir statybos tvarkomieji darbai: pakeisti langai, durys, sutvarkytas
cokolio fasadas, atstatyti laiptai ir kiti darbai.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Samanių kaimo vandens gerinimo
Zarasų rajono
151 000,00
ES
8.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei įrenginių statyba (LEADER)
savivaldybės
31 710,00
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas
administracija
182 710,00
Iš viso:
ir plėtra
Planuojami rezultatai: Įrengtas vandens gerinimo įrenginys – 1 vnt.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Sadūnų kaimo vandens gerinimo
Zarasų rajono
151 000,00
ES
9.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
įrenginių statyba (LEADER)
savivaldybės
31 710,00
VB
bei vandenvalos renovacija,
administracija
182 710,00
Iš viso:
modernizavimas ir plėtra
Planuojami rezultatai: Įrengtas vandens gerinimo įrenginys – 1 vnt.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Vietos bendruomenei svarbaus
Zarasų rajono
188 643,00
ES
10.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pastato Samanių kaime
savivaldybės
43 857,00
VB
bendruomenės poreikiams
rekonstrukcija
administracija
20 200,00
SB
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252 700,00

Iš viso:

Planuojami rezultatai: Rekonstruotas pastatas (apšiltinta pastato išorė, pakeisti langai, stogas) pritaikant jį bendruomenės poreikiams – 1 vnt.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Šniukštų darželio – mokyklos
Zarasų rajono
97 958,79
ES
11.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pastato pritaikymas bendruomenės savivaldybės
22 041,21
VB
bendruomenės poreikiams.
poreikiams
administracija
7 000,00
SB
127 000,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Rekonstruotas pastatas pritaikant jį bendruomenės poreikiams – 1 vnt.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Smalvų kultūros namų pastato
Zarasų rajono
90 851,24
ES
12.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pritaikymas bendruomenės
savivaldybės
20 548,76
VB
bendruomenės poreikiams.
poreikiams, atliekant patalpų
administracija
7 000,00
SB
remontą
118 400,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Rekonstruotas pastatas pritaikant jį bendruomenės poreikiams – 1 vnt.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Samanių vaikų darželio pastato
Zarasų rajono
91 099,17
ES
13.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
pritaikymas kaimo bendruomenės
savivaldybės
20 600,83
VB
bendruomenės poreikiams.
poreikiams
administracija
7 000,00
SB
118 700,00
Iš viso:
Planuojami rezultatai: Remontuotos pastato vidaus patalpos pritaikant jį bendruomenės poreikiams – 1 vnt.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Geriamojo vandens tiekimo sistemos Ignalinos rajono
149999,46
ES
14.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų
įrengimas Ignalinos rajono Grybėnų savivaldybės
31480,99
VB
bei vandenvalos renovacija,
kaime. II etapas
administracija
20164,49
SB
modernizavimas ir plėtra.
Planuojami rezultatai: įrengti skirstomieji vandentiekio tinklai –apie 650 m.
Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos rajono
Ignalinos rajono savivaldybės
Ignalinos rajono
126971,86
ES
15.
savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir Šiūlėnų kaimo klubo remontas
savivaldybės
26643,09
VB
fizinę kaimo infrastruktūrą.
administracija
14107,98
SB
(nekilnojamuoju
turtu)
Planuojami rezultatai: Suremontuotas pastatas-klubas (pakeisti langai, lauko durys, sutvarkyti laiptai, įrengta stogo danga, suremontuotas fasadas)
Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
3.1.5.2. Savivaldybių institucijų ir įstaigų
Molėtų rajono savivaldybės
Molėtų rajono
19 720
ES
1.
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
administracijos darbuotojų
savivaldybės
3 480
SB
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administracinių gebėimų
administracija
23 200
Iš viso
stiprinimas
Rezultatai: apmokyti Molėtų savivaldybės politikai ir darbuotojai streso ir spaudimo valdymo, komandinio darbo temomis, patobulinti jų
administraciniai gebėjimai, laiko valdymo, norminių teisės aktų rengimo klausimais.
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
„Ignalinos miesto, Palūšės ir
Ignalinos rajono
35 660,88
ES
regionų plėtros planai ir savivaldybių
Strigailiškio kaimų kurorto statusui savivaldybės
6 295,73
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
įgyti galimybių studija"
administracija
41 956,61
Iš viso
plėtros planai
Rezultatai: parengta galimybiųs tudija, 1 vnt.
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Zarasų rajono savivaldybės
Zarasų rajono
67 112,54
ES
3.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
daugiabučių gyvenamųjų namų
savivaldybės
11 843,4
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
energijos efektyvumo didinimo
administracija
78 955,94
Iš viso
plėtros planai
galimybių studijos parengimas
Rezultatai: parengta galimybiųs tudija, 1 vnt. Atnaujinamas Zarasų rajono savivaldybės plėtros strateginis planas.
1.1.6.7. Socialinio būsto plėtra ir jos
Socialinio būsto kokybės gerinimas Ignalinos rajono
7 947,87
ES
4.
kokybės gerinimas
Ateities g. 29, Ignalinoje
savivaldybės
1 403,24
SB
administracija
9 351,11
Iš viso
Rezultatai: pagerintas savivaldybės socialinis būstas, esantis Ateities g. 29 daugiabučiame name.
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
„Mielagėnų mokyklos pastato
Ignalinos rajono
927 770,94
ES
5.
rajono savivaldybės kaimus – gerinti
pritaikymas bendruomenės
savivaldybės
81862,13
VB
socialinę ir fizinę kaimo vietovių
poreikiams ir aplinkos bei viešųjų
administracija
81862,16
SB
infrasytruktūrą.
erdvių sutvarkymas"
1 091 495,23
Iš viso
Rezultatai: rekonstruota Mielagėnų mokyklos pastato dalis. Pastatas pritaikytas bendruomenės poreikiams; aplink pastatą sutvarkyta aplinka (įrengianta:
apšvietimas, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, suremontuoti laiptai).
6.
2.5.4.3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas Molėtų rajono Dubingių
Molėtų rajono
836 759,73
ES
kaimiškose teritorijose
gyvenvietės poilsio, turizmo bei
savivaldybės
73831,75
VB
viešųjų erdvių infrastruktūros
administracija
73831,75
SB
rekonstrukcija ir plėtra
984 423,23
Iš viso
Rezultatai: įrengta krepšinio aikštelė su žiūrovų suolais ir vasaros tipo persirengimo patalpomis, sutvarkyta poilsio zoną prie seniūnijos, sutvarkytas
privažiavimo kelias ir įrengti šaligatviai iki seniūnijos, įrengta valčių prieplauką, įrengtas pažintinis pėsčiųjų takas su apšvietimu ir mažosios architektūros
elementais, įrengta automobilių stovėjimo aikštelę prie kapinių.
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo Svėdasų miestelio kompleksinė
Anykščių rajono
809 949,26
ES
7.
vietovėse
atnaujinimas,
pritaikymas plėtra
savivaldybės
71466,11
VB
2.
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bendruomenės poreikiams

administracija

71466,12
SB
952 881,49
Iš viso
Rezultatai: sutvarkyta kultūros namų pastato dalis, aplink kultūros namų pastatą ir parką prie J. Tumo Vaižganto paminklo sutvarkyti teritoriją.
1.3.2.3. Vandens telkinių būklės gerinimas "Visagino ežero valymas"
Visagino
787 571,21
ES
8.
sutvarkant ir suformuojant sporto,
savivaldybės
87 507,92
SB
rekreacines ir poilsio zonas rajonuose
administracija
875 079,13
Iš viso
Rezultatai: iš 3,9 ha šiaurės-šiaurės vakarų ežero dalies ploto išsiurbta apie 48700 m3 dumblo.
1.3.2.2. Praeityje pažeistų ir užterštų
Aplinką žalojančių objektų
Zarasų rajono
92 790,18
ES
9.
teritorijų tvarkymas
likvidavimas Zarasų rajone
savivaldybės
4883,69
SB
administracija
97673,87
Iš viso
Rezultatai: Zarasų mieste likviduoti 3 bešeimininkiai apleisti pastatai ir aplink buvusius pastatus sutvarkytos teritorijos.
3.5.4.7.Visuomenės sveikatos priežiūros
Utenos rajono savivaldybės
Utenos rajono
574990,91
ES
10.
paslaugų infrastruktūros savivaldybėse
visuomenės sveikatos biuro
savivaldybės
101468,98
VB
plėtra
modernizavimas
administracija
676459,89
Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas pastato, esančio Utenio a. 7, Utenoje, I aukštas ( Bendras plotas - apie 167,00 kv. m. pastato vidaus remontas), įrengta mokymų
salė, įsigyti kompiuteriai, programinė įranga, biuro baldai, įsigytas automobilis ir organizacinė technika.
1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
Visagino vaikų lopšelio-darželio
Visagino
571582,64
ES
11.
renovavimas
"Gintarėlis" pastato apšiltinimas
savivaldybės
100867,53
VB
administracija
300591,67
SB
973041,84
Iš viso
Rezultatai: Apšiltintas pastatas, 1 vnt.(pakeisti langai-395 m2 ir lauko durys, įskaitant tamburines duris – 93,4 m2, apšiltintos sienos – 3840,28 m2)
Apšiltintame pastate suataupytos energijos kiekis – 0,19 GWh.
1.2.1.2.Gatvių, viadukų statyba
Ignalinos miesto Technikos
Ignalinos rajono
748 804,29
ES
12.
skersgatvio dalies, Girminių kaimo savivaldybės
92 499,35
VB
kelio dalies ir kelio Girminiai administracija
39 953,58
SB
Žvirbliškė - Ažušilė - Vidiškės
881 257,22
Iš viso
dalies rekonstrukcija
Rezultatai: atnaujinta kelio danga Ignalinos miesto Technikos gatvės dalies, Girminių kaimo kelio dalies, bei kelio Girminiai – Žvirbliškė – Ažušilė –
Vidiškės dalies.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.5.4.2. Sveikatos priežiūros įstaigų
Antrinio lygio ambulatorinių,
Anykščių rajono
2 808 394,05
ES
1.
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modernizavimas, renovavimas, techninės
bazės atnaujinimas

ambulatorinės reabilitacijos
savivaldybės
495 598,95
VB
paslaugų, priėmimo-skubios
administracija
3 303 993
Iš viso
pagalbos, dienos chirurgijos skyrių
infrastruktūros atnaujinimas ir
palaikomojo gydymo ir slaugos
plėtra VšĮ Anykščių rajono
savivaldybės ligoninėje
Rezultatai: rekonstruotos skyrių patalpos, atnaujinta medicininė įrangą, med. baldai, nupirktas greitosios medicinos pagalbos automobilis.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
UAB "Gandras Energoefektas"
Visaginas
77 650,14
ES
2.
didinimas ir plėtra
verslo produktyvumo ir
UAB "Gandras
79 569,86
PL
konkurencingumo didinimas,
Energoefektas"
Iš viso
diegiant inovatyvius e-verslo
157 220
sprendimus
Rezultatai: įdiegti inovatyvus e-verslo sprendimai, kurie kompleksiškai ir integruotai, apjungia ir optimizuoja įmonės valdymo procesus.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
Elektroninio verslo sprendimo
Anykščiai
67218
ES
3.
didinimas ir plėtra
diegimas UAB "Anykščių ratas"
UAB "Anykščių
67218
PL
veiklai optimizuoti
ratas"
134436
Iš viso
Rezultatai: įdiegta ekspedijavimo programinė įranga, leidžianti modernizuoti įmonės vidinius (dokumentų, įmonės, žalų ir jų sprendimų, pirkimų
valdymas) ir išorinius (pardavimų/užsakymų valdymas) procesus. Sukurta el. savitarnos svetainė leidžia optimizuoti informacijos mainus su užsakovu,
didina teikiamos paslaugos kokybę ir greitį.
3.2.1.5.Užtikrinti pedagoginėsMažais žingsneliais į didelį pasaulį Molėtai
284473,74
ES
4.
psichologinės pagalbos prieinamumą
50201,23
VB
vaikams, tėvams bei mokytojams
334674,97
Iš viso
Rezultatai: suteikta papildomą kvalifikuotą švietimo pagalbą specialiųjų poreikių asmenims (95 specialiųjų poreikių vaikai) Projekto metu suteiktos
specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugos bei neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugos.
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)
1.
Rezultatai:
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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Rezultatai:
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d nutarimas. Nr. 784 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (priemonei ,,Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas“ papildomai skirta 558 100 Lt)

LR Švietimo ir mokslo ministerija 2013-08-14 įsakymas. Nr. V-766. Įsakymu
patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Molėtų rajono savivaldybės administracijos
projektui „Ugdymo salygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmu programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į
ikimokyklinio ugdymo istaigas“
LR Vidaus reikalų ministerija 2013-07-22 įsakymas. Nr. 1V-644
Įsakymu nustatyta dėl pažeidimo projekte „Ignalinos miesto daugiabučio namo Ateities g.
29 (statybos metai 1957) atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo
efektyvumą (santrumpa – Ignalinos miesto daugiabučio namo Ateities g. 29 atnaujinimas)“,
projekto Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-92-001, grąžintina lėšų suma.

Pobūdis (galimybė Pasiūlymai dėl grėsmės
/ grėsmė)
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros
tarybai pradėti plano keitimą)
Pagal priemonę
Papipildytas projektas „Praeityje
,,Praeityje užterštų
ūkinės veiklos pažeisto
teritorijų
kraštovaizdžio komponentų
tvarkymas“
atstatymas Anykščių rajone (I
galimybė
etapas)“ nauja veikla ir padidintas
įgyvendinti
biudžetas.
papildomas veiklas
Patikslinantos projekto „Apleistų
bešeimininkių statinių likvidavimas
Molėtų rajone“ veiklos, produkto
rodikliai ir padidintas biudžetas.
Galimybė
Projektas įgyvendinamas
įgyvendinti
visas
planuotas veiklas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija
neatliko dalies
darbų, numatytų
2011 m. kovo 9 d.
rangos darbų
sutartyje Nr. R4-60

Ignalinos rajono savivaldybės
administracija pakeitė esmines
Sutarties sąlygas, dėl kurių buvo
pažeistos Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4102) 18 str. 8 d. nuostatos
Patvirtintą netinkamų finansuoti
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išlaidų sumą – 4 119,91 Lt
Išskaičiuotina iš Agentūrai teikiamų
mokėjimo prašymų Projekto
vykdytojui išmokėta Europos
Sąjungos lėšų dalis – 3 501,92 Lt
LR Vidaus reikalų ministerija 2013-07-19 įsakymas. Nr. 1V-632
Sumažintas skirtas finansavimas projektui „Zarasų miesto bendrojo plano parengimas“
(projekto kodas VP1-4.2-VRM-04-R-92-001) įgyvendinti – iki 193 839,54 Lt (buvo iki 307
518,32 Lt)

Realus lėšų poreikis Projektas įgyvendinamas
pagal VP rezultatus

LR Vidaus reikalų ministerija 2013-07-19 įsakymas. Nr. 1V-627
Įsakymu skirtas finansavimas (iki 1 094 758,82 Lt) Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos projektui „Bendro naudojimo teritorijų ir statinių Ignalinoje pagerinimas“
(paraiškos kodas Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-92-003).
LR Vidaus reikalų ministerija 2013-07-16 įsakymas. Nr. 1V-604
Skirtas finansavimas Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektui „Detaliųjų planų
Zarasų rajone parengimas“ (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-04-R-92-025) įgyvendinti ( iki
69 988,45 Lt)
Utenos regiono plėtros taryba (posėdžiai: 2013-07-04; 2013-07-12; 2013-08-27)
Patikslintų projektų sąrašų pagal savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus,
teiktinų svarstyti regionų plėtros taryboms, skaičius – 8.
-Priemonės „Teritorijų planavimas“ sąrašas: Nr. VP1-4.2-VRM-04-92 (1);
-Priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas, sąrašas Nr.VP3-1.4-AM-06-R-91 (2);
-Priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ sąrašas
Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 (3);
-Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ sąrašas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91 (4);
-Priemonės „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse
plėtra“ sąrašas Nr.VP3-2.1-SAM-11-R-91 (5);
-Priemonės „Nestacionarių socialių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-2.4SADM-01-R-91 (6);
- Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sąrašai: VP3-1.1-VRM-01-R91 (7) ir VP3-1.1-VRM-01-R-92 (8);

Galimybė
Projektas įgyvendinamas
įgyvendinti projektą
Galimybė
Projektas įgyvendinamas
įgyvendinti projektą
Galimybė užtikrinti
projektų veiklų
įgyvendinimą ir
tinkama lėšų
panaudojimą.

Patikslinti projektų biudžetai pagal
realų lėšų poreikį. Sutaupytos lėšos
suplanuotos naujoms projektų
veikloms.
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Galimybė planuoti
Utenos regiono plėtros taryba. Kvietimai-1
2013-07-05 Nr. 51/7D-111 Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Utenos regiono naujus projektus
projektų sąrašui 2011-2013 metų laikotarpiui papildyti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R
„Teritorijų planavimas“.

Projektų sąrašas papildytas nauju
projektu „Zarasų miesto istorinės
dalies (unikalus kodas kultūros
vertybių registre 17126)
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialusis planas“.

STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2013 metų III
ketvirčio pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 metų IIketvirtį

13,1

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
3,2

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
-0,6

Pokytis, lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu
0,2

1 949,9

86,55

14,1

83,7

