Regionų plėtros planų rengimo
metodikos 6 priedas
UTENOS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ IV 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)
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Ignalinos rajono kultūros plėtros
Ignalinos rajono
31 074,32
ES
1.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
analizės parengimas
savivaldybės
5 483,71
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
administracija
36 558,03
Iš viso
plėtros planai
Planuojami rezultatai: parengta kultūros plėtros analizė, identifikuoti Ignalinos rajono kultūros prioritetai ir atnaujintas Ignalinos rajono savivaldybės
2011-2018 metų strateginis plėtros planas.
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Ignalinos rajono savivaldybės
Ignalinos rajono
31 085,15
ES
2.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
2015-2017 metų strateginio veiklos savivaldybės
5 485,62
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
plano parengimas ir Ignalinos
administracija
36 570,77
Iš viso
plėtros planai
rajono savivaldybės 2011-2018
metų strateginio plėtros plano
atnaujinimas
Planuojami rezultatai: parengtas Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas ir atnaujintas Ignalinos rajono savivaldybės
2011-2018 metų strateginis plėtros planas.
1.1.1.1. Regioninės plėtros tobulinimas,
Utenos miesto gatvių apšvietimo
Utenos rajono
62 311,41
ES
3.
regionų plėtros planai ir savivaldybių
sistemos modernizavimo studija
savivaldybės
10 996,14
SB
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
administracija
73 307,55
Iš viso
plėtros planai
Planuojami rezultatai: parengta Utenos miesto viešųjų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo tiriamoji studija ir atnaujintas Utenos rajono
savivaldybės strateginis plėtros planas.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Zarasų miesto istorinės dalies
Zarasų rajono
113 678,78
ES
4.
(unikalus kodas kultūros vertybių
savivaldybės
20 060,97
SB
registre 17126) nekilnojamojo
administracija
133 739,75
Iš viso
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kultūros paveldo apsaugos
specialusis planas
Planuojami rezultatai: parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas ir miesto ribų keitimo schema. Bus rengiami techniniai
darbų projektai, kas leis modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą. Specialiajame plane nustatytais sprendiniais bus siekiama užtikrinti Zarasų
miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17126) teritorijos išsaugojimą ir įteisinti taikomus paveldosaugos reikalavimus.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės
Ignalinos rajono
49 109,72
ES
5.
kurortinės vietovės bei gretimų
savivaldybės
8 666,43
SB
teritorijų turizmo ir rekreacijos
administracija
57 776,15
Iš viso
specialiojo plano parengimas
Planuojami rezultatai: parengtas Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas.
Šiuo projektu siekiama nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, o tai sudarytų prielaidą stiprinti Ignalinos
rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų. Tai leistų užtikrinti sistemingą ir darnų Ignalinos rajono kurortinių teritorijų
vystymąsi bei siekti racionalaus rekreacinių teritorijų, lėšų ir turizmo išteklių panaudojimo, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius.
1.1.1.2. Teritorijų planavimas
Visagino savivaldybės teritorijos
Visagino
103 382,4
ES
6.
atskirų objektų detaliųjų planų
savivaldybės
18 243,96
SB
rengimas
administracija
121 626,36
Iš viso
Planuojami rezultatai: parengti 2 detalieji planai ( Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) ir Žemės sklypo, skirto laisvalaikio ir aktyvaus poilsio ir
sporto centro įrengimui Visagine, Festivalio g.) ir 13 detaliųjų planų (žemės sklypų 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 Vasario 16-osios ir
Molėtų rajono
1 300 019,44
ES
7.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kalno gatvių rekonstrukcija
savivaldybės
160 590,64
VB
administracija
68 824,56
VB
1 529 434,64
Iš viso
Planuojami rezultatai: rekonstruotos Molėtų miesto Vasario 16-osios (465 m.) ir Kalno (209 m.) gatvės.
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Ignalinos miesto Ramybės gatvės
Ignalinos rajono
287 300
ES
8.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
rekonstravimas
savivaldybės
35 490
VB
administracija
15 210
SB
338 000
Iš viso
Planuojami rezultatai: rekonstruota Ignalinos miesto Ramybės gatvė. Pagerintos susisiekimo sąlygos su valstybinės reikšmės keliais ir priemiesčiu.
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Ignalinos miesto Lygumos gatvės Ignalinos rajono
33 919,9
ES
9.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
dalies ir Lygumos skersgatvio
savivaldybės
4 190,1
VB
rekonstravimo ir naujos statybos,
administracija
1 795,76
SB
Bokšto gatvės dalies
39 905,76
Iš viso
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rekonstravimo techninės
dokumentacijos parengimas
Planuojami rezultatai: parengta Ignalinos miesto Lygumos gatvės dalies ir Lygumos skersgatvio rekonstravimo ir naujos statybos, Bokšto gatvės dalies
rekonstravimo techninė dokumentacija.
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Visagino miesto pagalbinės gatvės Visagino
878 527,42
ES
10.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
gyvenamųjų namų Kosmoso,
savivaldybės
108 523,97
VB
Visagino, Partizanų gatvių
administracija
46 510,28
SB
kvartale rekonstrukcija
1 033 561,67
Iš viso
Planuojami rezultatai: rekonstruota Visagino miesto pagalbinė gatvė gyvenamųjų namų Kosmoso, Visagino, Partizanų gatvių kvartale.
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Utenos miesto Palangos gatvės
Utenos rajono
1 166 928,13
ES
11.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki
savivaldybės
144 149,94
VB
Kupiškio g. rekonstravimas
administracija
164 869,07
VB
1 475 947,14
Iš viso
Planuojami rezultatai: rekonstruota Utenos miesto Palangos gatvės dalis nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g (7,00 m pločio asfalto danga, 1,5 m
pločio pėsčiųjų takai ir 2,5 m dviračių takas, įrengtas naujas gatvės apšvietimas, įrengti paviršinio vandens surinkimo tinklai).
2.5.4.1. Esamų viešųjų pastatų kaimo
Vaikų darželio pastato, esančio
Molėtų rajono
1 362 288,66
ES
12.
vietovėse atnaujinimas, pritaikymas
Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių savivaldybės
120 201,95
VB
bendruomenės poreikiams
k., rekonstrukcija ir paskirties
administracija
159 602,67
SB
keitimas pritaikant patalpas vietos
1 642 093,28
Iš viso
bendruomenės poreikiams
Planuojami rezultatai: rekonstruotas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams nenaudojamas vaikų darželio pastatas, sutvarkyta aplinka, ir įrengtas
viešųjų erdvių apšvietimas, įrengta sporto ir kultūros infrastruktūra bei stovėjimo aikštelė, nupirkti baldai ir įranga.
Zarasų rajono
52 932,48
ES
13.
3.6.1.4. Elektroninės demokratijos regione E-demokratijos plėtra Zarasų
rajone
savivaldybės
9 341,03
VB
plėtra
administracija
62 273,51
Iš viso
Planuojami rezultatai: įdiegta tarybos narių posėdžių diskusinė ir balsavimo sistema su video sekimu.
1.1. 6.3. Renovuoti ir modernizuoti
Dusetų K.Būgos gimnazijos
Zarasų rajono
172 620,55
ES
14.
ikimokyklinio ugdymo įstaigas
patalpų dalies pritaikymas
savivaldybės
30 462,45
SB
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
administracija
203 083,00
Iš viso
ugdymo grupėms
Planuojami rezultatai: atnaujintos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtos patalpos, įsigyti baldai ir įranga, įrengtas metodinis kabinetas.

4

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.3.2.5. Plėtoti viešojo administravimo
„Visagino savivaldybės
Visagino
381 618,61
ES
1.
gebėjimus, parengti specialistus galinčius
administracijos veiklos valdymo
savivaldybės
67 502,98
SB
rengti ES projektus struktūrinių fondų
tobulinimas, diegiant kokybės
administracija
449 121,59
Iš viso
paramai gauti.
vadybos sistemą"
Planuojami rezultatai: Parengtas Visagino savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimo planas (Darbuotojams pristatytas Bendrojo
vertinimo modelis, parengtas Bendrojo vertinimo modelio diegimo grafikas, sudarytas komunikavimo planas, atlikta esamos situacijos analizė, jos
pagrindu sudaryta įsivertinimo anketa, parinkti atsakingi darbuotojai ir sudarytos įsivertinimo grupė, įsivertinimo grupės nariai apmokyti apie Bendrojo
vertinimo modelio diegimą, organizuotas įsivertinimas, organizuotas konsensuso seminaras, parengta konsensuso ataskaita, atrinkti veiklos tobulinimo
prioritetai).
2.1.1.8. Kūrybinių industrijų plėtojimas
Utenos verslo informacijos centro
Utenos rajono
8 000 000
ES
2.
Utenos regione
infrastruktūros plėtra, pritaikant
savivaldybės
1 968 686
SB
kino teatrą "Taurapilis" kūrybinių
administracija
9 968 686
Iš viso
industrijų ir verslo poreikiams
Planuojami rezultatai: įrengtas menų inkubatoriaus, patalpų plotas -1633,99 kv. m. (dirbtuvės, studijos, repeticijų salės ir kita).
Viešosios turizmo infrastruktūros
Molėtų rajono
2 152 423
ES
atnaujinimas ir plėtra Molėtų
savivaldybės
2 152 423
Iš viso
mieste (I etapas)
administracija
Planuojami rezultatai: sutvarkyta esamo skulptūrų parko teritorija ir Pastovio ežero pakrantė (įrengti pėsčiųjų takai 2725 kv.m., išretinti parko medžiai,
įrengta pavėsinė-apžvalgos aikštelė-1 vnt.., vaikų žaidimo aikštelė-1 vnt.; aptverta teritorija medine tvora-80 m., parinktos vietos naujų skulptūrų statybai,
įrengtas esamų ir naujų numatytų skulptūroms vietų ir viso parko teritorijos apšvietimas-1 komplektas, parko teritorijoje įrengti nauji suoliukai ir
šiukšliadėžės-1 komplektas, įrengtas lieptas-scena - 1 vnt., amfiteatras 1 vnt., įrengtos poilsio aikštelės-lieptai-22 vnt.).
1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Anykščių rajono
2 194 020
ES
4.
renovavimas.
pastato Anykščiuose, Liudiškių g.
savivaldybės
2 194 020
Iš viso
49, atnaujinimas (modernizavimas) administracija
Planuojami rezultatai: apšiltintos pastato lauko sienos ir cokolinė dalis, pakeistos lauko durys, apšiltinta dalis stogo ir dalis grindų, modernizuotos
inžinerinės sistemos (vidaus elektros instaliacijos, šildymo ir karšto vandens,vėdinimo).
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
UAB „Samsonas Motorsport"
UAB „Samsonas
130 678
ES
5.
didinimas ir plėtra.
konkurencingumo didinimas
Motorsport"
87 120
PL
užsienio šalyse, pristatant įmonės
Utenos r.
217 798
Iš viso
produkciją tarptautinėse parodose
Planuojami rezultatai: dalyvauti lenktynių sporto profesionalams skirtose 6-iose tarptautinėse parodose ir pristatyti įmonės UAB „Samsonas
Motorsport" produkciją- sportinių automobilių kumštelines ir sekvencines pavarų dėžes.
3.

2.4.3.5. Turizmo, rekreacijos ir poilsio
infrastruktūros bei paslaugų plėtojimas
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2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
didinimas ir plėtra.

UAB „Plasteka" eksporto
skatinimas

UAB „Plasteka"
Visaginas

2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
didinimas ir plėtra.

Sėkmingo verslo receptai
"InoVerslas" - Utenos regionas

10.

2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
didinimas ir plėtra.

„Aukštos kokybės viešųjų paslaugų
teikimas"

VĮ Marijampolės
VIC

12.

1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
modernizavimas.

Zarasų RK rekonstrukcija

AB „Panevėžio
energija"

149 712
ES
99 809
PL
249 521
Iš viso
Planuojami rezultatai: dalyvauti parodose pristatant UAB „Plasteka" produkciją - vandenruošos ir filtravimo įrenginių sistemas, reklamuojant
atliekamas paslaugas diegiant naujas technologijas atominėms ir šilumos elektrinėms, perdirbant radioaktyvias atliekas.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
AB "Utenos trikotažas" partnerių
AB "Utenos
107 199
ES
7.
didinimas ir plėtra.
paieška dalyvaujant tarptautinėse
trikotažas"
71 466
PL
parodose
178 665
Iš viso
Planuojami rezultatai: dalyvauti tarptautinėse parodose, siekiant didinti įmonės eksportą ir plačiau realizuoti esamą ir būsimą produkcijos asortimentą.
6.

Verslo centrų
999 997
ES
asociacija (Ateities
111 111
PL
g. 23, Ignalinos m.,
1 111 108
Iš viso
Ignalinos r. sav.)
Planuojami rezultatai: sukurti paskatas visuomenės verslumui ir naujų SVV subjektų steigimuisi bei plėtrai, teikti aukštos kokybės konsultacines
paslaugas, inicijuoti ir organizuoti informavimo renginius konkretiems naudos gavėjams, ypatingą dėmesį skiriant inovacijų bei žinių naudojimo svarbai
verslo plėtroje.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
Sėkmingo verslo ASISTENTAS
Asociacija
860 945
ES
9.
didinimas ir plėtra.
,,Teisėtvarka"
95 661
PL
956 606
Iš viso
Planuojami rezultatai: teikti konsultacijas, organizuoti informacinius renginius, siekiant padidinti verslumo lygį Marijampolės bei Utenos apskrityse
8.

726 276
ES
80 698
PL
806 974
Iš viso
Planuojami rezultatai: Utenos regione organizuoti specialius renginius, kuriuose bus pristatomos sėkmės istorijos, praktiniai verslo pradžios klausimai,
analizuojamos dažniausiai pasitaikančios klaidos. SVV subjektams teikti įvairiapusiškas konsultacijas rinkodaros, eksporto plėtros ir kitais klausimais.
Skatinti Utenos apskrities SVV subjektų bendradarbiavimą su kitų apskričių verslo SVV subjektais (technologijų parkais, slėniais, aukštojo mokslo
institucijomis ir verslo asociacijomis).
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
Verslumo skatinimas
VĮ Nacionalinė
759 741
ES
11.
didinimas ir plėtra.
probleminiuose Lietuvos
regionų plėtros
84 416
PL
regionuose
agentūra
844 157
Iš viso
Planuojami rezultatai: teikti aukštos kokybės,prieinamas konsultacijas,informacines paslaugas (ypač jaunimo ir moterų verslumui skatinti)..
2 329 109
2 329 110

ES
PL
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4 658 219

Iš viso

Planuojami rezultatai: rekonstruoti Zarasų RK įrengiant du naujus 1,5 ir 2,5 MW galios biokuro katilus ir ne mažesnės kaip 0,5 MW šilumos galios
degimo produktų kondensacinį ekonomaizerį
1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
Garo katilo su 10 MW našumo
UAB "Utenos
3 987 500
ES
13.
modernizavimas.
pakura, pritaikyta kūrenti biokurą,
šilumos tinklai"
3 987 500
PL
ir kondensacinio ekonomaizerio
7 975 000
Iš viso
įdiegimas Utenos RK
Planuojami rezultatai: Utenos miesto katilinėje sumontuoti 8 MW galios biokuro garo katilą su 2 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu.
Uždarosios akcinės bendrovės
UAB „Anykščių
3 141 872
ES
„Anykščių šiluma" 4 MW vandens šiluma"
3 141 873
PL
šildymo katilo, naudojančio
6 283 745
Iš viso
biokurą, ir 1 MW kondensacinio
ekonomaizerio, sumontavimas ir
prijungimas prie eksploatuojamų
šilumos tinklų
Planuojami rezultatai: esamoje įmonės bazės (UAB „Anykščių vynas") teritorijoje įrengti 4 MW vandens šildymo katilą, naudojantį biokurą (smulkintą
medieną, pjuvenas, miško kirtimo atliekas).
1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
VĮ "Visagino energija" šilumos
VĮ „Visagino
1 764 713
ES
15.
modernizavimas.
tiekimo tinklų modernizavimas
energija"
1 764 713
PL
3 529 426
Iš viso
Planuojami rezultatai:– atnaujinti šilumos tiekimo tinklus Visagino mieste.
14.

1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
modernizavimas.

Garotiekio nuo Utenos RK iki UAB UAB „Utenos
1 169 028
ES
"ŠVYTURYS - UTENOS ALUS"
šilumos tinklai"
1 169 028
PL
Pramonės g. 12 ir šilumos tiekimo
2 338 056
Iš viso
tinklų ruožo link "Saulės"
gimnazija Ladygos g. 18
rekonstrukcija
Planuojami rezultatai: renovuoti 600 m (su kompensatoriais) esamų senų garotiekio trasų, nutiesiant vietoje jų 554 m naujų garotiekio trasų (DN300 –
168,00 m (paduodamas garo vamzdis), DN100 – 168,00 m (grįžtamas kondensato vamzdis); DN250 – 386,00 m (paduodamas garo vamzdis); DN100 –
386,00 m (grįžtamas kondensato vamzdis)) ir 193,66 m esamų senų šilumos tiekimo trasų, nutiesiant vietoje jų 185,53 m naujų šilumos tiekimo trasų
(DN125 – 185,53 m dvigubas vamzdis).
1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
VĮ "Visagino energija" šilumos
VĮ „Visagino
1 546 178
ES
17.
modernizavimas.
tinklų atnaujinimas
energija"
1 546 178
PL
16.

1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
modernizavimas.
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3 092 356

Iš viso

Planuojami rezultatai: atnaujinti du šilumos tiekimo vamzdynų ruožus Visagino mieste. Bendras renovuojamų trasų ilgis 1050,36 m (DN100 – 400).
Boilerinės Nr. 12 rajono kvartalinių UAB "Utenos
1 364 942
ES
šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
šilumos tinklai"
1 364 942
PL
tiekimo įvadų į gyvenamuosius
2 729 884
Iš viso
namus rekonstrukcija, bei šilumos
tiekimo atšakos link labiausiai
nutolusių vartotojų rekonstrukcija
Planuojami rezultatai: renovuoti 2109,7 m senų šilumos tiekimo trasų, pakeičiant vamzdžius naujais požeminiais bekanaliais (DN40-250 diametro).
18.

1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
modernizavimas.

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
3.4.2.1. Regioninių, tarptautinių ir Švietimo, sveikatos ir socialinio Anykščių rajono
355 102,9
ES
1.
bendruomeninių renginių organizavimo vystymo kaimyniniuose Latvijos, savivaldybės
35 510,29
SB
skatinimas, finansavimas ir propogavimas Lietuvos ir Baltarusijos regionuose administracija
390 613,19
Iš viso
stiprininimas. Projektas Nr. LLB 1-099 „Sveikata –Vertybė
Planuojami rezultatai: suorganizuota ir įvykdyta 14 tarptautinių krepšinio, tinklinio, futbolo, imtynių turnyrų. Anykščių mieste įrengti 2 lauko
treniruoklių aikšteles (po 14 skirtingų treniruoklių) bei Anykščių sporto centrui nupirkti įvairaus sporto inventoriaus.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas, kaimo plėtra (NMA)
2.5.4.3. ,,Gyvenamosios aplinkos
Kurklių miestelio viešosios
Anykščių rajono
615 395,00
ES
1.
gerinimas kaimiškose teritorijose“
infrastruktūros atnaujinimas ir
savivaldybės
129 232,00
VB
priemones.
plėtra bei pritaikymas vietos
administracija
153 849,00
SB
bendruomenės poreikiams
898 476,00
Iš viso
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti bei bendruomenės poreikiams pritaikyti Kultūros namų pastatą (pakeičiant
pastato stogą, nepakeistus langus, lauko ir vidaus duris, atlikti pastato apšiltinimo darbus, lauko ir vidaus apdailos darbus, elektros apšvietimo ir jėgos
tinklų atnaujinimą ir t.t.), atlikti aplinkos apie pastatą tvarkymo darbus (šaligatvio iš betoninių trinkelių įrengimas, gazonų įrengimas, bortelių įrengimas,
aplinkos planiravimas ir kt. darbai), taip pat sutvarkyti vietinės reikšmės Kranto gatvę.
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių Geriamojo vandens tiekimo,
Ignalinos rajono
646 946
ES
2.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei vandens gerinimo ir nuotekų
savivaldybės
135 776
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas tvarkymo sistemų įrengimas ir
administracija
195 680
SB
ir plėtra)
atnaujinimas Ignalinos rajono
978 402
Iš viso
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kaimo vietovėse
Planuojami rezultatai: planuojama įrengti buitinių nuotekų valymo įrenginius (20m3/parą ir 25m3/parą) – 2 vnt. N.Daugėliškio kaime ir vandens
nugeležinimo įrenginį (60m3/val )– 1 vnt. Ceikinių kaime.
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
Molėtų miesto bendro naudojimo
Molėtų rajono
32 397,75
ES
1.
želdynų, parkų ir kitų, skirtų
savivaldybės
5 717,25
SB
bendram naudojimui, teritorijų
administracija
38 115,00
Iš viso
specialusis planas
Rezultatai: parengtas Molėtų miesto bendro naudojimo želdynų, parkų ir kitų, skirtų bendram naudojimui, teritorijų specialusis planas.
Senųjų žydų kapinių, esančių
Molėtų rajono
18 019,55
ES
Molėtų mieste, sanitarinės
savivaldybės
3 180,45
SB
apsaugos zonos ribų nustatymo ir
administracija
21 200
Iš viso
gretimų teritorijų specialusis planas
Rezultatai: parengtas senųjų žydų kapinių sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ir gretimų teritorijų specialusis planas. Nustatytos teritorijos
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimas, kraštovaizdžio formavimo kryptys ir teritorijų tvarkymo priemonės.
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Zarasų miesto Dariaus ir Girėno
Zarasų rajono
865 032,27
ES
3.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
gatvės dalies nuo Vytauto g. iki
savivaldybės
106 856,93
VB
Pakalnės g. rekonstrukcija
administracija
45 795,82
SB
1 017 685,02
Iš viso
Rezultatai: rekonstruota Zarasų miesto Dariaus ir Girėno gatvės dalis nuo Vytauto g. iki Pakalnės g (gatvės dangą, šaligatviai, renovuotas gatvės
apšvietimas, įrengti lietaus nuotekų tinklai).
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Visagino miesto Statybininkų
Visagino
1 686 225,11
ES
4.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
gatvės rekonstravimas ir aplinkinės savivaldybės
208 298,39
VB
teritorijos sutvarkymas (I etapas administracija
89 270,75
SB
nuo Draugystės gatvės iki Taikos
1 983 794,25
Iš viso
pr.)
Rezultatai: rekonstruota Visagino miesto Statybininkų gatvė ir sutvarkyta aplinkinė teritorija
1.2.2.2.Savivaldos transporto
Palangos gatvės dalies nuo K.
Utenos rajono
2 565 982,41
ES
5.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Donelaičio g. iki Kupiškio g.
savivaldybės
316 974,3
VB
Utenoje rekonstravimas
administracija
135 846,14
SB
3 018 802,85
Iš viso
2.

1.1.1.2. Teritorijų planavimas
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Rezultatai: rekonstruota Palangos gatvės Utenos mieste 0,662 km atkarpa nuo K. Donelaičio gatvės (7,00 m pločio asfalto danga, 1,5 m pločio pėsčiųjų
takai abiejose gatvės pusėse ir vienoje gatvės pusėje- 2,5 m dviračių takas, įrengtas naujas gatvės apšvietimas, įrengti paviršinio vandens surinkimo
tinklai).
6.
4.2.1.1.Suformuoti miesto bendruomenės
"Visagino miesto Sedulinos alėjos Visagino
3 499 202,59
ES
traukos centrą rekonstravus Visagino
1 mikrorajone rekonstravimas bei
savivaldybės
308 753,17
VB
miesto Sedulinos alėją ir kompleksiškai
kompleksiškas jos aplinkos
administracija
308 753,17
SB
sutvarkius jos aplinką: pakeisti šaligatvių
sutvarkymas"
4 116 708,93
Iš viso
dangą, įrengti privažiavimus prie pėsčiųjų
alėjos bei automobilių stovėjimo aikštelių,
sutvarkyti viešosios paskirties zonas,
įrengti suoliukus, gėlynus, rekonstruoti
apšvietimo sistemą.
Rezultatai: rekonstruota Visagino miesto Sedulinos alėjos danga, įrengtas apšvietimas ir įrengtos poilsio zonos.
4.1.1.4. Utenio aikštės pastatų fasadų Utenio aikštės pastatų fasadų ir
Utenos rajono
846 339,24
ES
7.
rekonstrukcija, aikštės viešosios erdvės viešųjų erdvių sutvarkymas
savivaldybės
74 676,99
VB
kompleksinis sutvarkymas, sukuriant
administracija
74 676,99
SB
patrauklią aplinką, prekybos, biurų, bankų
995 693,22
Iš viso
verslui vystytis.
Rezultatai: atnaujinti Utenio aikštės pastatų fasadai, stogų dangos, įrengtas likusių neapšviestų pastatų apšvietimas, įrengtas fontanas su apšvietimu, šalia
Utenos rajono savivaldybės pastato įrengtas jaunavedžių skverelis, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, gėlynai.
1.1.6.6. Daugiabučių atnaujinimas
Ignalinos miesto daugiabučio
Ignalinos rajono
958 551,32
ES
8.
namo Ateities g. 29 (statybos
savivaldybės
169 156,12
PL
metai 1975) atnaujinimas
administracija
1 127 707,44
Iš viso
pirmiausia didinant jo energijos
vartojimo efektyvumą (santrumpa
- Ignalinos miesto daugiabučio
namo Ateities g. 29 atnaujinimas)
Rezultatai: rekonstruotas Ignalinos miesto daugiabučio namo pastatas Ateities g. 29
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Strigailiškio administracinio
Ignalinos rajono
800 309,49
ES
9.
rajono savivaldybės kaimus–gerinti
pastato pritaikymas bendruomenės savivaldybės
70 615,48
VB
socialinę ir fizinę vietovių infrastruktūrą
poreikiams ir aplinkos bei viešųjų administracija
70 615,61
SB
erdvių sutvarkymas
941 540,58
Iš viso
Rezultatai: rekonstruota Strigailiškio administracinio pastato dalis, sutvarkyta pastato aplinka, prieigos, įrengtas apšvietimas.
2.5.5.1. Molėtų rajono kaimiškų vietovių
Molėtų rajono Giedraičių,
Molėtų rajono
2 343 258,33
ES
10.
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infrastruktūros plėtra įvairiose seniūnijose

Inturkės ir Joniškio seniūnijų
savivaldybės
206 758,09
VB
bendruomeninės infrastruktūros ir administracija
206758,09
SB
gyvenamosios aplinkos gerinimas
2 756 774,51
Iš viso
Rezultatai: atnaujintos/įrengtos Giedraičių, Inturkės ir Joniškio viešosios erdvės (sporto aikštynai, visuomeniniai paplūdimiai, teritorijos prie kapinių ir
kt.).
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Administracinio pastato
Ignalinos rajono
672 855,51
ES
11.
rajono savivaldybės kaimus–gerinti
Tverečiuje pritaikymas
savivaldybės
59 369,61
VB
socialinę ir fizinę vietovių infrastruktūrą
bendruomenės poreikiams ir
administracija
59 369,6
SB
aplinkos bei prieigų sutvarkymas
791 594,72
Iš viso
Rezultatai: rekonstruotas administracinis pastatas, kaimo seklyčia, įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, sutvarkyta šių pastatų
aplinka.
2.5.5.2. Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos
Ceikinių senojo mokyklos pastato Ignalinos rajono
769 021,17
ES
12.
rajono savivaldybės kaimus–gerinti
pritaikymas bendruomenės
savivaldybės
67 854,8
VB
socialinę ir fizinę vietovių infrastruktūrą
poreikiams ir kultūros
administracija
67 854,81
SB
infrastruktūros sukūrimas
904 730,78
Iš viso
Rezultatai::rekonstruotas Ceikinių senosios mokyklos pastatas ir pritaikytas bendruomeninei bei kultūrinei veiklai. Įrengti ir rekonstruoti pėsčiųjų takai,
atnaujinta esama asfalto danga.
1.3.1.2.Utilizuoti pavojingas atliekas
Potencialaus taršos židinio Nr. 496 Ignalinos rajono
361 736,84
ES
13.
(pasticidus) bei išvalyti ir atstatyti jų
(pesticidų sandėlio Ožionių kaime, savivaldybės
19 038,79
SB
sandėliavimo vietas
Naujojo Daugėliškio seniūnijoje,
administracija
380 775,63
Iš viso
Ignalinos rajone) likvidavimas
Rezultatai: sutvarkytos vietos, kur buvo saugomi seni pesticidai, atkurta pažeista aplinka (išvežtos ir utilizuotos statybinės atliekos, užterštas gruntas,
atvežtas ir paskleistas švarus gruntas, apželdinta teritorija).
1.1.6.2. Viešosios paskirties pastatų
Utenos mokyklos- darželio
Utenos rajono
293 040,74
ES
14.
renovavimas
"Saulutė" pastato išorinių atitvarų savivaldybės
51 713,07
VB
rekonstravimas pagerinant
administracija
98 292,01
SB
energetines charakteristikas,
443 045,82
Iš viso
santrumpa- Utenos mokyklosdarželio "Saulutė" rekonstravimas
Rezultatai:: rekonstruotos ir apšiltintos Utenos mokyklos-darželio "Saulutė" pastato išorės sienos, pakeistos durys, atlikti cokolinės pastato dalies
šiltinimo darbai, pakeisti rūsio langai.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.1.1.2. kvalifikacijos tobulinimo ir
Vidinių profesinio mokymo
Utenos regiono PMĮ
303 381,1
ES
1.
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perkvalifikavimo sistemos sukūrimas,
kokybės užtikrinimo sistemų
informacijos apie nuolatinio mokymosi
sukūrimas ir diegimas Utenos
naudą sklaida, suaugusiųjų neformaliojo
regiono profesinio mokymo
švietimo plėtra, tobulinant bendrąsias
įstaigose
kompetencijas.
Rezultatai: parengtas Vidinių profesinio mokymo kokybės (VPMK) sistemos gairių/reikalavimų sąvadas.
1.3.1.1. Regiono atliekų tvarkymo
Utenos regiono kompostavimo
UAB „Utenos
2.
sistemos diegimas ir tobulinimas
aikštelių įrengimas bei Anykščių ir regiono atliekų
Molėtų rajonų senų šiukšlynų
tvarkymo centras
uždarymas

42 830,27
10 707,56
356 918,93

VB
Kt
Iš viso

5 101 364,34
176 165,42
724 075,34
6 001 605,1

ES
VB
PL
Iš viso

Rezultatai: įrengtos 4 kompostavimo aikštelės Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje ir Zarasuose bei uždaryti 10 šiukšlynų Anykščių ir Molėtų rajonuose.
2.1.1.7. Įmonių konkurencingumo
Gyvenk ir dirbk naujai
Asociacija
4 806 542,49
ES
3.
didinimas ir plėtra.
"INFOBALT"
4 806 542,49
Iš viso
Rezultatai: 8 probleminėse teritorijose apmokyti 5300 asmenys, užsiimantys arba planuojantys užsiimti savo verslu, kaip ūkininkai, asmenys
vykdantiems ar planuojantys vykdyti invidualią veiklą bei valdantys ar siekiantys įsteigti juridinius verslo asmenis. Dalyviai įgijo kompiuterinių žinių ir
įgūdžių pagrindus, kas įgalins juos sėkmingiau prisitaikyti ir konkuruoti darbo ir verslo rinkose.
3.5.4.5.Išplėsti psichologinę pagalbą.
VšĮ Meikštų dvaras pacientų,
VšĮ Meikštų dvaras
3 523 055,96
ES
4.
sergančių priklausomybės nuo
3 523 055,96
Iš viso
psichoaktyvių medžiagų ligomis,
integracija į darbo rinką
Rezultatai: VšĮ Meikštų dvaro pacientams,sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis organizuotos konsultacijos ir profesiniai
mokymai, siekiant išvengti jų socialinės atskirties ir padėti integruotis į darbo rinką.
3.1.2.1. Parengti neuniversitetinio aukštojo Utenos kolegijos studijų programų VšĮ ,,Utenos
789 152,45
ES
5.
mokslo studijų plėtros programą.
„Dantų technologija" ir
kolegija“
83 557,32
VB
„Odontologinė priežiūra"
55 704,88
PL
atnaujinimas jas pritaikant dėstyti
928 414,65
Iš viso
užsieniečiams
Rezultatai: Atnaujintos Dantų technologijos ir Odontologinės priežiūros studijų programos, pritaikant jas dėstyti užsieniečiams anglų kalba.
3.1.2.1. Parengti neuniversitetinio aukštojo Utenos kolegijos Verslo ir
VšĮ ,,Utenos
717 390,59
ES
6.
mokslo studijų plėtros programą.
technologijų fakulteto
kolegija“
75 959,01
VB
technologinių studijų programų
50 639,33
PL
atnaujinimas pritaikant jas dėstyti
843 988,93
Iš viso
užsieniečiams
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Rezultatai: Atnaujintos Aplinkos apsaugos inžinerijos, Maisto produktų technologijos ir Informacinių sistemų technologijos studijų programos,
pritaikant jas dėstyti užsienio kalba.
1.1.4.1. Šilumos ūkio renovacija ir
Zarasų m. šilumos tiekimo
AB „Panevėžio
1 461 024
ES
7.
modernizavimas.
sistemos modernizavimas
energija"
1 461 024
PL
2 922 048
Iš viso
Rezultatai: Zarasų mieste modernizuota 794 m. šilumos tiekimo trasos vamzdyno, panaikintos 3 boilerinės, įrengti 130 šilumos punktai (sumažinti
šilumos nuostoliai-1157,46 MW/h per metus).
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)
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Centralizuotai tiekiamo geriamojo
Ignalinos rajono
110 331,00
ES
1.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei
vandens geležies šalinimo sistemos
savivaldybės
23 150,61
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas ir įrengimas Ignalinos rajono Dūkštelių administracija
15 678,29
SB
plėtra
kaime
149 159,90
Iš viso
Rezultatai: Dūkštelių kaime įrengta geležies pašalinimo iš vandens sistema
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Nuotekų tvarkymo sistemos
Ignalinos rajono
85 288,76
ES
2.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei
įrengimas Ignalinos rajono
savivaldybės
17 902,72
VB
vandenvalos renovacija, modernizavimas ir Kazokinės kaime
administracija
11 858,52
SB
plėtra
115 050,00
Iš viso
Rezultatai: Kazokinės kaime įrengta nuotekų tvarkymo sistema
1.1.3.1. Miestų, miestelių, gyvenviečių
Vandens gerinimo (geležies
3.
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei
šalinimo) sistemos įrengimas
vandenvalos renovacija, modernizavimas ir Ignalinos rajono Grikiapelės kaime
plėtra
Rezultatai: Grikiapelės kaime įrengta geležies pašalinimo iš vandens sistema

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija

95 440,76
20 113,66
13 628,38
129 182,80

ES
VB
SB
Iš viso
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IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (Faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė Pasiūlymai dėl grėsmės
/ grėsmė)
sumažinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros
tarybai pradėti plano keitimą)
2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V- Patikslintas skirtas
Patikslinti projektų sąrašą
1020 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo finansavimas
Nr. 1V-794 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP14.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ pakeitimo“ patikslintas Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos projekto „Ignalinos rajono kultūros plėtros analizės
parengimas“ (paraiškos kodas VP1-4.2-VRM-02-R-92-013) finansavimas (projektui
įgyvendinti buvo skirta– iki 31 074,33 Lt, patikslinta– iki 31 074,32 Lt).
2013 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V- Skirtas papildomas Įgyvendinamos papildomos
1019 ,,Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. finansavimas
projekto veiklos
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“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. balandžio
4 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, 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 VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pakeitimo‘‘skirtas papildomas finansavimas
Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektui „Stelmužės bažnyčios varpinės ir šalia
esančio parko sutvarkymas“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-025).
Projektas įgyvendinamas
2013 m. lapkričio 29 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo Galimybė
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-143 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal įgyvendinti projektą
ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „informacinė visuomenė visiems“
įgyvendinimo priemonę NR. VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“
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skirtas finansavimas Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektui „E. demokratijos
plėtra Zarasų rajone“ (paraiškos kodas VP2-3.1-IVPK-05-R-91-007).
2013 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V982 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo
NR. 1V-384 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, 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 VP3-1.2-VRM-01-R „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ pakeitimo“ skirtas finansavimas Zarasų rajono savivaldybės
administracijos projektui „Bendruomenės infrastruktūros gerinimas Avilių II kaime, Zarasų
rajone“ (projekto kodas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-042).
2013 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V962 ,,Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP14.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“,
ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymo nr. 1V-32
„Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ pakeitimo“
skirtas papildomas finansavimas projektui „Ignalinos rajono darbuotojų kvalifikacijos ir
administracinių gebėjimų stiprinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92-006) ir 2
padidintas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui „Ignalinos
rajono darbuotojų kvalifikacijos ir administracinių gebėjimų stiprinimas“ (projekto kodas
Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-92-006)
2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-581
,,Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ skirtas finansavimas
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos projektui ,,Ignalinos miesto Ramybės gatvės
rekonstravimas“ (projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91-030)
2013 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-572
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,, Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ skirtas finansavimas
Utenos rajono savivaldybės administracijos projektui ,,Utenos miesto Palangos gatvės dalies
nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“ (projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM02-R-91-033).
2013 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-881
,,Dėl finansavimo skyrimo projektui, 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 VP3-1.1VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ skirtas finansavimas Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos projektui „Socialinio būsto kokybės gerinimas Ateities
g. 35, Ignalinoje“ (paraiškos kodas Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-92-009).
2013 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-886
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymo nr. 1V430 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems 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“ pakeitimo“ sumažintas finansavimas Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos projektui „Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos
dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ (paraiškos kodas VP1-4.2VRM-04-R-92-015).
2013 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V977 ,,Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės „Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas“ projektui Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizavimas,
projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-91-007“ skirtas papildomas finansavimas Visagino
savivaldybės administracijos projektui „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“
modernizavimas“.
2013 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-881
,,Dėl finansavimo skyrimo projektui, 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-
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VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ skirtas finansavimas Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos projektui „Socialinio būsto kokybės gerinimas Ateities
g. 35, Ignalinoje“ (paraiškos kodas Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-92-009).
2013 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-522
,,Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ skirtas finansavimas
Visagino savivaldybės administracijos projektui ,,Visagino miesto pagalbinės gatvės
gyvenamųjų namų Kosmoso, Visagino, Partizanų gatvių kvartale rekonstrukcija“ (paraiškos
kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91-032) ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
projektui ,,Ignalinos miesto Lygumos gatvės dalies ir Lygumos skersgatvio rekonstravimo ir
naujos statybos, Bokšto gatvės dalies rekonstravimo techninės dokumentacijos parengimas“
(paraiškos kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91-031).
2013 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-871 ,,Dėl
finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę
paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ skirtas
finansavimas UAB ,,Anykščių šiluma“ projektui ,,Uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių
šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kandensacinio
ekonomaizerio sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų“; UAB
Utenos šilumos tinklai“ projektui ,,Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti
biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK“ ir AB ,,Panevėžio energija“
projektui ,,Zarasų RK rekonstrukcija“.
Utenos regiono plėtros taryba (posėdžiai: 2013-10-04; 2013-10-15; 2013-11-05; 201311-29; 2013-12-20; 2013-12-30) Patikslintų projektų sąrašų pagal savivaldybių institucijų
pateiktus projektinius pasiūlymus, teiktinų svarstyti regionų plėtros taryboms, skaičius – 16.
-Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ sąrašas Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91 (1);
-Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
sąrašai Nr.VP1-4.1-VRM-04-R-91 (2) ir Nr.VP1-4.1-VRM-04-R-92 (3);
-Priemonės „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ sąrašas Nr. VP3-1.1-VRM-04R-92 (4);
-Priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ sąrašas Nr.
VP3-2.2-ŠMM-04-R-91 (5);
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-Priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas, sąrašas Nr.VP3-1.4-AM-06-R-91 (6);
-Priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ sąrašas
Nr. VP2-4.4-SM-02-R-91 (7);
-Priemonės ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ sąrašas Nr.VP3-1.4-AM-04-R-91 (8);
-Priemonės ,,Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo
efektyvumą“ sąrašas Nr.VP3-1.1-VRM-03-R-92 (9);
-Priemonės „Teritorijų planavimas“ sąrašas: Nr. VP1-4.2-VRM-04-92 (10);
-Priemonės ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivalddybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ sąrašas Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-92
(11);
-Priemonės ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašas Nr.VP33.4-ŪM-04-R-91 (12);
- Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sąrašai: Nr.VP3-1.1-VRM-01R-91 (13) ir Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92 (14);
-Priemonės „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ sąrašas Nr.VP3-2.1-SAM-08R-91 (15);
-Priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" sąrašas Nr.
VP3-1.3-ŪM-05-R-91 (16).
STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

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

14,95

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
3,85

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
1,85

Pokytis, lyginant
su
atitinkamu
praėjusių
metų
laikotarpiu
-0,55

2001,5

86,82

51,6

115,9

