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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono 

plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų 

apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos 

sekretoriate tvarkos 

3 priedas 

 

               PATVIRTINTA  

Utenos regiono plėtros tarybos  

2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-28 

(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos  

2011 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.51/7VL-9; 

tikslinta ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos   

            2011 m. spalio 25 d. sprendimu  Nr. 51/7S– 71; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu  Nr. 51/7S–109; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu  Nr. 51/7S– 127; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. vasario 5 d. sprendimu  Nr. 51/7S–14; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. kovo 15 d. sprendimu  Nr. 51/7S–20; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. gegužės 8 d. sprendimu  Nr. 51/7S – 33; 

            tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. birželio 28 d. sprendimu  Nr. 51/7S – 61; 

             tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. spalio 4 d. sprendimu  Nr. 51/7S – 81; 

             tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu  Nr. 51/7S – 94; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2014 m. kovo 18 d. sprendimu  Nr. 51/7S-7; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu  Nr. 51/7S-33) 
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Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  

4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę  

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai",  

sąrašas 2011-2013 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-92 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

1. Turizmo ir aktyvaus 

poilsio Visagino 

savivaldybėje  

galimybių studijos ir 

turizmo plėtros plano 

parengimas 

Visagino 

savivaldybės 

taryba 

 

Visagino 

savivaldybė

s 

administrac

ija 

Biudžetinė 

įstaiga 

86 599,39 

 

 

 

 

 

 

73 609,08 

 

 

 

 

 

 

  

12 990,31 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-01-03–  

2012-12-31 

24 iki 2010 m. 

rugsėjo 1 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą, 

gerinti Visagino savivaldybės plėtros planavimą. 

Veiklos: 

1.1.1.Parengti 1 (vieną) Visagino savivaldybės turizmo ir 

aktyvaus poilsio plėtros galimybių studiją, integruojant 

konkrečias priemones į Visagino savivaldybės 2010–2015 metų 

strateginį plėtros planą. 

1.1.2. Parengti strateginį turizmo 2011–2018 m. plėtros Visagino 

savivaldybėje planą, 1 vnt. 

1.Bus parengta 1 (viena) turizmo ir aktyvaus poilsio plėtros Visagino savivaldybėje galimybių studija, papildant 

Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginį plėtros planą parengtomis studijos alternatyvomis. 

2. Bus parengtas strateginis turizmo 2011–2018 m. plėtros Visagino savivaldybėje planas – 1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

2. Zarasų rajono savivaldybės 

transporto sektoriaus 

studijos parengimas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Zarasų 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

56 524,3 

 

 

 

 

48 045,14 

 

 

 

  

8479,16 

 

 

 

 

 2010/11 

2011/10 

12 2010 m. 

rugsėjo 24 

d. 
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savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – gerinti savivaldybės veiklos planavimą, rengiant 

prioritetinių sričių sektorines studijas. 

Veiklos: Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus 

studijos parengimas- 1 vnt. 

 

Priemonės produkto rodikliai: 

-Įgyvendintų projektų skaičius- 1 vnt. 

Įgyvendinamas projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių:  

 -parengta Zarasų rajono savivaldybės transporto sektoriaus studija - 1 vnt.  

 

Eil. 

Nr. 
 Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

3. Ignalinos miesto, Palūšės 

ir Strigailiškio kaimų 

kurorto statusui įgyti 

galimybių studija 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

41 956,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 660,88 

 

 

 

 

 

 

 

  

6295,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-01–  

2012-07 

 

19 

 

2011-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – atlikti galimybių studiją ir išnagrinėti galimybes, 

suformuoti tikslus, uždavinius ir priemones reikalingas įgyti 

kurorto statusą Ignalinos miestui, Palūšės ir Strigailiškio 

kaimams. 

Veiklos: 

1. Ignalinos miesto, Palūšės ir Strigailiškio kaimų kurorto 

statusui įgyti galimybių studijos parengimas (1 vnt.) 

Parengta galimybių studija kurorto statuso pasiekimui Ignalinos miesto, Palūšės ir Strigailiškio gyvenviečių 

teritorijose - 1 vnt. 

Eil. 

Nr. 
 Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 
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4. Molėtų rajono kurortinių 

teritorijų nustatymo ir 

plėtros galimybių studija 

Molėtų  rajono  

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

30 855 

 

 

26 226,00  4629 

 

 2011-10–  

2013-09 

 

24 2011-05-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti 

Molėtų rajono kurortinių teritorijų plėtros planavimą. 

Veiklos: 

1.1.1 – Kurortinių teritorijų Molėtų rajone nustatymo ir plėtros 

galimybių studijos atlikimas. 1 dokumentas. 

Parengta 1 galimybių studija. 

 

 

Eil. 

Nr. 
 Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

5. Molėtų miesto ir aplinkinių 

teritorijų plėtros ir 

įvaizdžio formavimo 

studija 

Molėtų  rajono  

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

35 400 30 090  5 310  2011-11 

2013-10 

24 2011-06-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti 

Molėtų miesto ir aplinkinių teritorijų plėtros planavimą. 

Veiklos: 

1.1.1 – Ilgalaikės Molėtų miesto ir aplinkinių teritorijų plėtros ir 

įvaizdžio formavimo studijos parengimas. 1 dokumentas. 

 

Parengta ilgalaikės Molėtų miesto plėtros ir įvaizdžio formavimo strategija – 1.  

 

  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 
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lėšų suma terminas 

6. Viešojo transporto ir eismo 

organizavimo 

optimizavimas Utenos 

rajone 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius  

Utenos 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

64 891,04 

 

55 157.39  9 733,65 
 

 

 2011-11-15 

2012-11-15 

12 2011-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – parengti viešojo transporto ir eismo organizavimo 

optimizavimo Utenos rajone tiriamąsias studijas, siekiant 

pagerinti regioninės plėtros planavimą.  

Veiklos: 

1.1.1. Tiriamųjų studijų rengimas, kiekis-2 vnt. 

Parengta Viešojo  transporto organizavimo optimizavimo Utenos rajone tiriamoji studija, papildanti Utenos 

rajono plėtros  strateginį planą 2011-2017 metams, 1 vnt. 

Parengta Eismo organizavimo optimizavimo Utenos rajone tiriamoji studija, papildanti Utenos rajono plėtros  

strateginį planą 2011-2017 metams, 1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

7. Anykščių rajono plėtros 

strateginio plano 

atnaujinimas ir 

savivaldybės trumpalaikio 

strateginio veiklos plano 

parengimas 

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės

biudžetinė 

įstaiga 

142 923,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 485,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 438,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011/10–  

2013/04 

19 2011 10 01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – užtikrinti darnų Anykščių rajono plėtros planavimą, 

gerinant Savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį 

administravimą.  

Veiklos: 

1.1.1. Atnaujintas Anykščių rajono savivaldybės strateginis 

plėtros planas – 1 vnt 

1.2.1. Parengtas Savivaldybės strateginis veiklos planas, 1 vnt 

1. Atnaujintas Anykščių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas – 1 vnt. 

2. Parengtas Savivaldybės strateginis veiklos planas – 1 vnt. 

Eil. Projekto pavadinimas Projektinio Projekto Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma Projekto Paraiškos 
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Nr. pasiūlymo 

teikėjas 

pareiškėja

s 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėj

o ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

trukmė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

8 Zarasų rajono savivaldybės 

daugiabučių gyvenamųjų 

namų energijos 

efektyvumo didinimo  

galimybių studijos 

parengimas 

Zarasų 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Zarasų  

savivaldybė

s 

administrac

i-ja, 

savivaldybė

s biudžetinė 

įstaiga 

78 955, 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 112.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 843,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-01 –  

2012-11 

11 2011-11-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas –Gerinti savivaldybės plėtros planavimą rengiant 

prioritetinių sričių sektorines strategijas. 

Veiklos- 1.1.1.Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 m. 

strateginio plano papildymas, parengiant Zarasų rajono 

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos 

efektyvumo didinimo galimybių studiją-1 vnt. 

1. Produkto rodiklis-Atnaujintas Zarasų rajono savivaldybės plėtros strateginis planas, papildant parengta 

Zarasų rajono savivaldybės plėtros daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo 

galimybių studuja, 1 vnt.; 

2. Rezultato rodiklis- Savivaldybių skaičius, gavusių paramą strateginiams plėtros planams atnaujinti  -1 

vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėja

s 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

9 Molėtų rajono 

savivaldybės strateginio 

veiklos plano 2013-2015 

metams parengimas 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų 

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija, 

savivaldybė

s biudžetinė 

įstaiga 

24 705,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 999,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 705,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-04 –  

2012-10 

7 2012-02-01 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti 

Molėtų rajono plėtros planavimą 

Veiklos – 1.1.1  Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos 

plano 2013-2015 metams parengimas, 1vnt. 

1.Produkto rodiklis-Parengtas Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2013-2015 metams, 1 vnt. 

2. Rezultato rodiklis- Savivaldybių skaičius, gavusių paramą strateginiams plėtros planams parengti  -1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

10. Ignalinos rajono turizmo 

plėtros galimybių studijos 

parengimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

22 583,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 195,99 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 387,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-05 – 

2013-02 

10 2012-02-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas - Teritorinės socialinės sanglaudos 

didinimas Ignalinos rajone 

Veiklos:1.1.1. Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių 

studijos parengimas (1vnt). 

Projekto metu bus parengta Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių studija (1 Vnt.). Atsižvelgiant į šios 

studijos pasiūlymus, bus pakoreguotas Ignalinos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

11. Visagino savivaldybės 

įvaizdžio formavimo ir 

investicijų pritraukimo 

galimybių studijos 
parengimas 

Visagino 

savivaldybės 

taryba 

 

Visagino 

savivaldybė

s 

administrac

ija 

24385,92 

 

 

 

 

20 728,02 

 

 

 

  

3 657,9 

 

 

 

 

 2012-06-01–  

2014-05-01 

24 iki 2012 m. 

kovo 1 d. 
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Biudžetinė 

įstaiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Formuoti savitą savivaldybės įvaizdį, atsižvelgiant į 

gyventojų ir svečių poreikius. 

– formuoti palankų, savitą savivaldybės įvaizdį, siekiant darnaus 

vystimosi ir didesnio viešojo administravimo efektyvumo. 
Veiklos: 

1. Parengta 1 (viena) savivaldybės įvaizdžio strategija ir 

priemonių planas. 

 

1.1.1 Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų 

pritraukimo galimybių studijos   parengimas (1 Vnt.) ir jos 

integravimas į Visagino savivaldybės 2010–2015 metų 

strateginį plėtros planą. 

 
 

 

Parengta savivaldybės įvaizdžio strategija ir priemonių planas, 1 vnt. 

 

Parengta Visagino savivaldybės įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studija (1 Vnt.) ir 

integruota  į Visagino savivaldybės 2010–2015 metų strateginį plėtros planą. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

12 „Kryptingo 

investavimo į turizmo 

plėtrą Rytų Aukštaitijos 

regione (Utenos 

apskrities teritorijoje) 

iki 2020 metų 

galimybių studija“ 
 
 

Regioninės 

plėtros 

departamento 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

direktorė 

Regioninės 

plėtros 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

66 297,85 

 

56 353,17 9 944,68   2012-09 

2013-09 

12 2012-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: Siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti 

Utenos apskrities investavimo į turizmo plėtrą galimybes  

Tikslo bus siekiama įgyvendinant 2 uždavinius  – Parengti 

Kryptingo investavimo į turizmo plėtrą Rytų Aukštaitijos 

Parengta  „Kryptingo investavimo į turizmo plėtrą Rytų Aukštaitijos regione (Utenos apskrities teritorijoje) iki 

2020 metų galimybių studija“- 1 vnt.; 

1.Produkto rodiklis -Parengtas „Utenos regiono plėtros 2014-2020 metams planas“, atsižvelgiant į parengtą  

„Kryptingo investavimo į turizmo plėtrą Rytų Aukštaitijos regione (Utenos apskrities teritorijoje) iki 2020 metų 
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regione (Utenos apskrities teritorijoje) iki 2020 metų galimybių 

studiją ir parengti Utenos regiono plėtros 2014-2020 metams 

planą. 

Veiklos: 1.1.1 – Parengta Kryptingo investavimo į turizmo 

plėtrą Rytų Aukštaitijos regione (Utenos apskrities teritorijoje) 

iki 2020 metų galimybių studija. 1 dokumentas. 

1.2.1 Parengtas Utenos regiono plėtros 2014-2020 metams 

planas. 1 dokumentas  

galimybių studija“ - 1 vnt. 

2. Rezultato rodiklis- Regionų skaičius, gavusių paramą strateginiams plėtros planams parengti  -1 vnt.  

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėja

s 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

13. Ignalinos rajono 

savivaldybės 2015-2017 

metų strateginio veiklos 

plano parengimas ir 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 2011-2018 

metų strateginio plėtros 

plano atnaujinimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija, 

savivaldybė

s biudžetinė 

įstaiga 

24 706,44 21 000,47  3 705,97  2013-11 

2014-12 

14 2013-07-19 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – 1. Didinti teritorinę sanglaudą ir gerinti regioninės 

plėtros planavimą Ignalinos rajone. 

Veiklos- 1.1.1 Parengti Ignalinos rajono savivaldybės veiklos 

planą 2015-2017 metams ir atnaujinti Ignalinos rajono 

savivaldybės 2011-2018 metų strateginį plėtros planą – 1 vnt. 

Projekto rezultatas. Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2015-2017 metams ir 

atnaujintas Ignalinos rajono savivaldybės 2011-2018 metų strateginis plėtros planas – 1. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėja

s 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

14. Ignalinos rajono kultūros 

plėtros analizės 

parengimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija, 

36 558,03 31 074,33 

 

 5 483,7 

 

 2013-11 

2014-12 

14 2013-07-19 
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savivaldybė

s biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – 1. Pagerinti Ignalinos rajono kultūros veiklos 

planavimą  

Veiklos – 1.1.1 Parengti Ignalinos rajono kultūros plėtros 

analizę, 1 vnt. 

 

 Projekto rezultatas. Parengta Ignalinos rajono kultūros plėtros analizė, pagal kurią  atnaujintas Ignalinos rajono 

savivaldybės 2011-2018 metų strateginis plėtros planas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėja

s 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

15. Utenos miesto gatvių 

apšvietimo sistemos 

modernizavimo studija 

Utenos rajono  

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Utenos 

rajono 

savivaldyb

ės 

administra

cija, 

Savivaldyb

ės 

biudžetinė 

įstaiga 

73 307,55 62 311,41 

 

 10 996,14  2013-08-01 

2014-07-31 

12 2013-07-31 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – 1. Parengti viešųjų gatvių apšvietimo sistemos 

modernizavimo Utenos mieste tiriamąją studiją, siekiant 

pagerinti regioninės plėtros planavimą. 

Veiklos – 1.1.1. Tiriamosios studijos parengimas,  1 vnt. 

Projekto rezultatas. Parengta 1 tyrimo studija ir atnaujintas Utenos rajono plėtros strateginis 2011-2017 metų planas, 

1 vnt.  

 

 

Bendra  lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM) ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt: 

Iš viso 

ES fondų lėšų suma LR valstybės 

biudžeto (bendrojo 

finansav.) lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerių lėšų suma 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma 

2007-2010 m. 2011-2013 m.  iš viso 

810 651,16 

 

 

689 049,49 

 

 

9 944,68 

 

 

111 656,99 

 

 

 557 470 507 267 1 064 737 

_________________ 
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