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PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 

PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO 

PLĖTRAI“ VP3-1.1-VRM-02-R PRIEMONĘ „PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR.51  
 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas Projekto aprašymas Preliminari 

projekto 

vertė: 

1. preliminari 

ES fondų lėšų 

suma 

2. preliminari 

LR valstybės 

biudžeto lėšų 

suma 

3. preliminari 

pareiškėjo ir / 

ar partnerio 

lėšų suma 

Preli-

minari 

projek-

to 

pradžia 

Preli-

mina-

rus 

projek-

to 

laiko-

tarpis 

Paraiš-

kos 

pateiki-

mo 

įgyven-

dinan-

čiajai 

instituci-

jai 

terminas 

Projekto 

parengtu-

mo lygis 

Išvada dėl 

administra-

cinės 

atitikties ir 

tinkamumo 

finansuoti 

vertinimo 

1. Pasvalio miesto centrinės 

Vytauto Didžiojo aikštės 

rekonstrukcija 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

Pasvalio miesto gyvenamąją 

aplinką ir gyvenimo kokybę. 

Siektini rezultatai: 

 atnaujinta aikštės ir 

šaligatvių danga; 

 įrengtas lietaus nuotakynas; 

sužymėtos eismo judėjimo 

juostos ir stovėjimo aikštelės; 

 įrengtos eismo saugumo 

salelės; 

3 740 489,96 Lt: 

1 . 3179416,48 Lt 

2.  280 536,74 Lt 

3.  280 536,74 Lt 

2009 m. 

rugpjūtis 

24 mėn. 2009 m. 

birželio 15 

d. 

Iki 2009 m. 

birželio 1 d. 

bus parengtas 

Pasvalio 

miesto 

centrinės dalies 

rekonstrukcijos 

techninis 

projektas ir 

gautas statybos 

leidimas. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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 sutvarkyta aplinka; 

 suremontuoti ir nudažyti 

pastatų fasadai. 

2. Pasvalio miesto Vyšnių 

ir Taikos gatvių kvartalo 

viešosios infrastruktūros 

tvarkymo darbai 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – gerinti 

Pasvalio miesto gyvenamąją 

aplinką ir gyvenimo kokybę. 

Siektini rezultatai: 

 atnaujinta gatvių ir 

šaligatvių danga; 

 įrengtas šaligatvių ir gatvių 

apšvietimas; 

 įrengtos mašinų stovėjimo 

aikštelės prie daugiabučių 

namų; 

 įrengta vaikų žaidimo 

aikštelė; 

 sutvarkyta mokyklos-

darželio „Liepaitė“ aplinka; 

 sutvarkyta ir išplėsta viešoji 

infrastruktūra. 

2 686 494,68 Lt: 

1. 2 283 520,20Lt 

2. 201 487,24 Lt 

3. 201 487,24 Lt 

 

 

2009 m. 

spalis 

15 mėn. 2009 m. 

liepos 15 

d. 

Rengiami 

projekte 

numatytų 

galimybių 

studijos ir 

techninio 

projekto 

parengimo 

viešojo 

pirkimo 

dokumentai. 

Dokumentai 

bus parengti 

iki 2009 kovo 

30 d. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 

3. Urbanistinės teritorijos 

Rokiškio mieste tarp 

Respublikos g. – Aušros 

g. – Parko g. – Taikos g. 

– Vilties g. – P. Širvio g. 

– Jaunystės g. 

sutvarkymas ir plėtra  

Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – didinti 

teritorinę socialinę sanglaudą, 

gerinti Rokiškio miesto, kaip 

probleminės teritorijos miesto, 

gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę. 

Siektini rezultatai: 

 įrengtos keturios 

automobilių stovėjimo 

aikštelės su 164 stovėjimo 

vietų Vilties, Taikos ir 

Jaunystės gatvėse; 

 įrengta apie 1,5 km pėsčiųjų 

takų; 

 nutiesta 900 kv.m 

pravažiavimo kelias prie 

socialinio būsto Vilties g.; 

 rekonstruotas apšvietimas 

Taikos g.; 

 renovuotas „Romuvos“ 

4 596 484,73 Lt: 

1. 3 907 012,02 Lt 

2. 344 736,36 Lt 

3. 344 736,35 Lt 

 

 

 

 

 

2009 m. 

lapkritis 

25 mėn. 2009 m. 

rugpjūčio 

31 d. 

2008 m. 

Taikos gatvės 

apšvietimo 

rekonstrukcijai 

atlikti 

parengiamieji 

darbai 

(projektavimo 

pirkimas, 

projektavimo 

darbai), 

atliktas 

rekonstrukcijos 

darbų 

pirkimas, 

rekonstrukcijos 

darbai, 

prijungta nauja 

galia. Veikla 

pilnai 

įgyvendinta. 

Projektinis 

pasiūlymas iš 

esmės pateiktas 

tinkamai. 

Projektiniame 

pasiūlyme 

pateiktas 

projektas iš 

esmės yra 

tinkamas 

finansuoti. 
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gimnazijos aikštynas. 2009 m. 

lapkričio mėn. 

numatoma 

atlikti 

techninės 

dokumentacijo

s ir 

projektavimo 

paslaugų 

pirkimą. Šiuo 

metu vyksta 

žemės 

nuosavybės 

įteisinimo 

procedūros. 

   Iš viso :  

projektų vertė – 11 023 469,37 Lt. 

ES fondų lėšų suma – 9 369 948,70 Lt. 

LR valstybės biudžeto lėšų suma – 826 760,34 Lt. 

pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 826 760,33 Lt. 
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