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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.153-31 

             (koreguota Utenos regiono plėtros tarybos 

                                                                                                                                                            2011 m. kovo 31 sprendimu  Nr. 51/7S – 11; 

                                                                                                                                                             koreguota Utenos regiono plėtros tarybos 

                                                                                                                                                             2011 m. birželio 28 sprendimu  Nr. 51/7S – 26; 

                                                                                                                                                                           tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos   
                                                                                                                                                             2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.51/7S – 53; 

                              tikslinta ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2011 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.51/7S – 72;                                                                                                                    

                                                                                                                                                             tikslinta    ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr.51/7S – 94;                                                                               

                                                                                                                                                             tikslinta    ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr.51/7S – 13; 

                                                                                                                                                             tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2012 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr.51/7S – 29 

                                                                                                                                                              tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2012 m. birželio 15 d. sprendimu Nr.51/7S-48; 

  tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                             2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr.51/7S-59; 

                                                                                                                                                              tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                              2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr.51/7S-87; 

                                                                                                                                                              tikslinta ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 
                                                                                                                                                              2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.51/7S-103; 

                                                                                                                                                              papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 

                                                                                                                                                              2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu 51/7S-126; 

                                                                                                                                                              tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   2013 m. vasario 5 d. sprendimu 51/7S-10; 
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                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. kovo 15 d. sprendimu 51/7S-22; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. gegužės 8 d. sprendimu 51/7S-35; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. birželio 14 d. sprendimu 51/7S-47; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. birželio 28 d. sprendimu 51/7S-60; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. liepos 4 d. sprendimu 51/7S-62; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. liepos 12 d. sprendimu 51/7S-64; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. spalio 4 d. sprendimu 51/7S-80; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      2013 m. lapkričio 5 d. sprendimu 51/7S-90; 

                                                                                                                                                                 tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos                                                                                                                                                                                                       
2013 m. lapkričio 29  d. sprendimu 51/7S- 91; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu 51/7S-99; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2014 m. kovo 18 d. sprendimu 51/7S-5; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2014 m. birželio 3 d. sprendimu 51/7S-14; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2014 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu 51/7S-24; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu 51/7S-34; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 
2014 m. spalio 22 d. sprendimu 51/7S-35) 

 

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 „Teritorijų planavimas", sąrašas 2011-2013 metų laikotarpiui Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-92 
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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 

įgyvendinančia

jai 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. Visagino savivaldybės 

teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas  

(II etapas) 

Visagino 

savivaldybės 

taryba 

 

Visagino 

savivaldybės 

administracija. 

Biudžetinė 

įstaiga 

286 702,15 

 

243 696,74  43 005,41 

 

 2010-12-01 

2012-06-01 

 

 

18 2010 m. spalio 

29 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą bei 

kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui 

Veiklos: 

1.1.1. Detaliųjų planų rengimas-12 vnt. 

1.1.2. Specialiųjų planų rengimas-2 vnt. 

 1. Planuojama parengti 2 specialiuosius planus atskiriems objektams. 

2. Planuojama parengti 12 detaliuosius planus atskiriems objektams. 

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 

įgyvendinančia

jai 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 miesto bendrojo 

plano parengimas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracija 

(savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga) 

281 722,12 239 463,80   42 258,32  2010/10 

2013/ 9 

36 2010-10-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Užtikrinti sistemingą teritorijų darnų vystymąsi bei 

racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius 

Veiklos: 

1.1.1  Zarasų miesto bendrojo plano parengimas- 1 vnt. 

Įgyvendinamas projektas prisidės prie šių stebėsenos rodiklių:  

 -parengtas Zarasų bendrasis planas- 1 vnt.  

produkto rodiklis:  

-parengtas Zarasų miesto bendrasis planas 1vnt. 

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 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

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 

3. Molėtų rajono 

rekreacinių teritorijų 

specialusis planas 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

37 510 31 883,50  5 626,5  2011 09 

2013 08 

24 2011 m. kovo 

30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono 

rekreacinių teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

 

Veiklos: 

1.1.1. Rekreacinių teritorijų specialiojo plano parengimas. (1 

planas). 

Įgyvendinimo rezultatai: 

1. Parengti detalieji planai – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai 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 

4. Molėtų rajone esančių 

kapinių teritorijų 

plėtros detalieji planai 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

39 000 33 150  5 850  2011 09 

2013 08 

24 

 

2011 m. kovo 

30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą konkrečių Molėtų 

rajono teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius.  

Veiklos: 

1.1.1. Kapinių teritorijų plėtros detaliųjų planų parengimas. (4 

planai) 

Įgyvendinimo rezultatai: 

1. Parengti detalieji planai – 4 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 
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finansav.) 

lėšų suma 

5. Teritorijų planavimo 

dokumentų -

specialiųjų ir detaliųjų 

planų parengimas 

Anykščių rajone II 

etapas 

Anykščių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

259 397,94 

 

220 488,20 

 

 38 909,74  2010-09 

2011-12 

16 2011-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Subalansuoti urbanistinę ir kurortinės teritorijos 

paslaugų plėtrą, bei kurti aplinką,  palankią investicijoms ir 

verslui  

Veiklos: 

1.1.1. Specialiųjų planų parengimas  - 4 vnt. 

1.2.1. Detaliųjų planų parengimas – 1 vnt. 

Parengti savivaldybių specialieji planai – 4 vnt. 

Parengti savivaldybių detalieji planai – 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 

įgyvendinančia

jai 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 

6. Molėtų miesto 

Žvyrakalnio kvartalo 

detaliojo plano 

korektūra 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

24 000 20 400  3 600  2011 09 

2013 08 

24 2011 m. 

balandžio 30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų miesto 

Žvyrakalnio kvartalo teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų 

teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į 

teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius 

Veiklos: 

1.1.1. Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano koregavimas. (1 

planas) 

Įgyvendinimo rezultatai: 

1. Parengti detalieji planai – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai 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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7. Molėtų miesto bendro 

naudojimo želdinių, 

parkų ir kitų, skirtų 

bendram naudojimui, 

teritorijų specialusis 

planas 

 

 

 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

38 115 32 397,75  5 717,25  2011 10 

2013 09 

24 2011 m. 

balandžio 30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų miesto teritorijos 

darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Veiklos: 

1.1.1. Molėtų miesto želdynų detaliojo plano parengimas. (1 

planas) 

Įgyvendinimo rezultatai: 

1. Parengti detalieji planai – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai 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 

8. Vidiškių  kaimo  

detaliojo plano 

parengimas 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

100 922,55 85 783.53  15 139,02 

 

 2011-08-26 

2013-06-26 

22 2011-05-16 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Užtikrinti darnią Vidiškių kaimo urbanistinę,  

socialinę  ir  ekonominę  plėtrą. 
Veiklos:  
-  1. Vidiškių  kaimo detaliojo plano parengimas (1 vnt.)  

ir šio plano strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo  ataskaitos 

(1 vnt.)  parengimas 

 

Produkto stebėsenos rodiklis – parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai (parengtas 

Ignalinos rajono savivaldybės Vidiškių kaimo detalusis 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 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 
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finansav.) 

lėšų suma 

9. Dūkšto miesto ir 

priemiestinių 

Ažukarklinės bei 

Kaniūkų kaimų 

bendrojo plano 

parengimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

175 213 148 931,04  26 281,96  2011-08-26 

2013-08-26 

24 2011-05-16 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Užtikrinti darnią Dūkšto miesto ir aplinkinių 

Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų kaimo urbanistinę,  socialinę  ir  

ekonominę  plėtrą. 

 

Veiklos: 

1. Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų 

kaimų bendrojo plano parengimas (1 vnt.) ir šio plano strateginio  

pasekmių  aplinkai  vertinimo  ataskaitos (1 vnt.)  parengimas 

Produkto stebėsenos rodiklis – parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai (parengtas  Dūkšto miesto ir 

priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrasis  planas (1 vnt.)  ir  šio  plano  sprendinių  strateginio  

pasekmių  aplinkai  vertinimo  ataskaita (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 

įgyvendinančia

jai 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 

10. Molėtų rajono 

Giedraičių miestelio 

teritorijos bendrasis 

planas 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

89 000 75 650  13 350  2011 10 

2013 09 

24 2011 m. 

gegužės 30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Giedraičių miestelio 

teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų 

išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros ilgalaikius 

poreikius. 

Veiklos: 

1.1.1. Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano 

parengimas. 1 planas. 

 Įgyvendinimo rezultatai: 

1. Parengtas Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 1 vnt.    

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 
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(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

lėšų suma suma pabaiga terminas 

11. Utenos miesto ir rajono 

teritorijų planavimo 

dokumentų sudarymo II 

etapas 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

263 554,56 224 021,38 

 

 39 533,18 

 

 2011-09-01 

2012-08-31 

12 iki  2011 m. 

birželio 30 d. 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Užtikrinti sistemingą Utenos miesto ir rajono teritorijų 

darnų vystimąsi, atsižvelgiant į tų teritorijų plėtros ilgalaikius 

poreikius 

Veiklos: 

1.1.1. Utenos regiono teritorijų planų sudarymas- parengti 4 

specialieji planai ir 5 detalieji planai. 

 

Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama šiais stebėsenos rodikliais: 

1.   Parengti Utenos rajono savivaldybės teritorijų  specialieji planai- 4 vnt.; 

2.   Parengti Utenos rajono savivaldybės teritorijų detalieji planai-5 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 

įgyvendinančia

jai 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. Ignalinos rajono 

savivaldybės 

teritorijos turizmo ir 

rekreacijos specialiojo 

plano parengimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

68 500,06 58 225,05 

 

 10 275,01 

 

 2012-05-25 

2013-11-25 

18 2012-02-28 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Prisidėti prie Ignalinos rajono teritorijos darnaus 

vystymosi bei siekti racionalaus rekreacinių teritorijų, lėšų ir 

turizmo išteklių panaudojimo, atsižvelgiant į rajono plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Veiklos: 1.1.1 – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos 

turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas, 1 vnt. 

 

Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis 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 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 



 9 
lėšų suma 

13. Teritorijų planavimo 

dokumentų  

parengimas Anykščių 

rajone III etapas 

Anykščių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

176 292 149 848,20  26 443,80  2012-01 

2013-09 

21 2012-03-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir plėsti Anykščių kaip kurortinės vietovės 

miesto transporto infrastruktūrą, mažinant neigiamą transporto 

poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką, pritaikant 

transporto infrastruktūrą augančiam automobilių srautui 

Veiklos: 

1.1.1. Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialiojo plano 

parengimas  - 1 vnt. 

- Parengti savivaldybių specialieji planai – 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 

įgyvendinančia

jai 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 

savivaldybės 

teritorijos dviračių  

infrastruktūros  

plėtros specialiojo 

plano parengimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

55 314,23 47 017,06 

 

 8 297,17 

 

 2012-07 

2013-12 

 

 

18 2012-03-30 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Siekti Ignalinos rajono teritorijos darnaus vystymosi 

bei optimalaus dviračių infrastruktūros formavimo, atsižvelgiant 

į rajono plėtros prioritetus. 

Veiklos: 1.1.1 – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos 

dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas, 1 

vnt. 

 

Parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos dviračių infrastruktūros plėtros specialusis 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 

įgyvendinančia

jai 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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15. Utenos miesto ir rajono 

teritorijų planavimo 

dokumentų sudarymo 

III etapas. 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

479 574,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407637,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71936,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-07-19 

2015-08-31 

 37  2012-03-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Užtikrinti sistemingą Utenos miesto ir rajono teritorijų 

darnų vystymąsi, atsižvelgiant į tų teritorijų plėtros ilgalaikius 

poreikius 

Veiklos: 

1.1.1. Specialiųjų planų rengimas, 10 vnt., 

1.1.2. Detaliųjų planų rengimas, 5 vnt., 

1.1.3. Bendrojo plano rengimas, 1 vnt. 

 

 Parengti Utenos rajono savivaldybės specialieji planai – 10 vnt., detalieji planai – 5 vnt. ir bendrasis 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 

įgyvendinančia

jai 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 

16. Senųjų žydų kapinių, 

esančių Molėtų 

mieste, sanitarinės 

apsaugos zonos ribų 

nustatymo ir gretimų 

teritorijų specialusis 

planas. 

 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

21 200 

 

18 019,55 

 

 3 180,45 

 

 2012-07 

2014-06 

24 2012-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų miesto 

teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų 

išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros ilgalaikius 

poreikius. 

 

Veiklos: 

1.1.1. Teritorijos specialiojo plano parengimas, 1 planas 

 Parengtas specialusis planas – 1 vnt. 
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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 

įgyvendinančia

jai 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 

17. 

 

 

Molėtų rajono 

gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribų ir 

pavadinimų tvarkymo 

specialusis planas“ 

 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

68 970 58 624,50  10 345,50  2012-07 

2014-06 

24 2012-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono  

gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Veiklos: 

1.1.1.Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir 

pavadinimų nustatymo plano parengimas, 1 dokumentas 

1. Parengti ar pakeisti teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planai, 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 

įgyvendinančia

jai 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 

18. Molėtų rajono 

Suginčių ir Mindūnų 

miestelių teritorijų 

detalieji planai 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

158 100 134 384,9 

 

 23 715,1 

 

 2012-08 

2014-07 

24 2012-05-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Gerinti ir užtikrinti sistemingą Suginčių ir Mindūnų 

miestelių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų 

ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijos plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Veiklos: 

1.1.1. Suginčių miestelio teritorijos detaliojo plano 

parengimas, 1 planas. 

1.1.2. Mindūnų miestelio teritorijos detaliojo plano 

1. Parengti Suginčių ir Mindūnų miestelių teritorijų detalieji planai –2 vnt.; 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą skaičius-1 vnt. 
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parengimas, 1 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 

įgyvendinančia

jai 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 

19. ,,Molėtų rajono 

dviračių takų 

infrastruktūros plėtros 

specialusis planas“ 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

48 440 41 174  7 266  2012-09 

2013-09 

13 2012-07-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 1. Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono 

gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Veiklos:  1.1.1. Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano parengimas. 1 dokumentas. 

1. Parengtas Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai 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 

20 ,,Rekreacinių vandens 

telkinių ir gretimų 

teritorijų Molėtų mieste 

detalusis planas“ 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

24 000,00 20 400,00  3 600,00  2012-09 

2013-09 

13 2013-02-28 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 1. Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų miesto 

gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 
Veiklos:  1.1.1. Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų 

teritorijų Molėtų mieste detaliojo plano parengimas. 1 

dokumentas. 

1. Parengtas Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 1 vnt.      
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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 

įgyvendinančia

jai 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 

21 ,,Luokesos 

archeologinio 

komplekso išvystymo ir 

pritaikymo rekreacijai 

bei pažintiniam 

turizmui specialusis 

planas“ 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Molėtų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

49 697,12 42 242,55  7 454,57  2012-09 

2013-09 

13 2013-02-28 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 1. Gerinti ir užtikrinti sistemingą Molėtų rajono 

gyvenamųjų vietovių darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, 

lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į teritorijų plėtros 

ilgalaikius poreikius. 

Veiklos:  1.1.1. Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir 

pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialiojo plano 

parengimas. 1 dokumentas. 

1. Parengtas Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui 

specialusis planas – 1 vnt. 

2. Įgyvendintų projektų, gavusių finansavimą, skaičius – 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 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

22. ,,Visagino savivaldybės 

teritorijos specialiųjų, 

detaliųjų planų ir žemės 

sklypų planų, 

prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo 

dokumentui, rengimas“ 

Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Visagino 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

161 102,71 

 

136 937,3 

 

 24 165,41 

 

 2012-12-01 

2014-09-01 

21 2012-09-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 1. Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą 

bei kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui. 
Veiklos:  1.1.1. Detaliųjų planų rengimas-2 vnt.; 

1.1.2. Žemės sklypo planų prilyginamų detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentui, rengimas- 53 vnt.; 

1.1.3.Specialiųjų planų rengimas-3 vnt. 

Parengti 2 detalieji planai atskiriems objektams, 53 žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentui ir 3 specialieji planai. 
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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 

įgyvendinančia

jai 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 

23. ,,Anykščių rajono 

dviračių takų 

specialiojo plano 

parengimas“ 

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Anykščių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

99 189 84 310  14 879  2013-04/ 

2014-12 

21 2013-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 1. Gerinti ir plėsti Anykščių kaip kurortinės vietovės 

miesto transporto infrastruktūrą, mažinant neigiamą transporto 

poveikį aplinkai 

Veiklos:  1.1.1. Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano 

parengimas-1 vnt. 

Parengti savivaldybių specialieji planai-1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projek

to 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai 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 

24. Zarasų rajono dviračių 

takų infrastruktūros plėtros 

specialusis planas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

33 896,51 

 

 

 

 

 

 

28 812,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 084,48  2013-06 

2014-11 

18 2013-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Tikslas: Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą. 

Veiklos: 1.1.1. Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano parengimas, 1 vnt. 

Parengtas Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas–1 vnt. 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto biudžetas, Lt (su PVM) Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projek

to 

trukm

ė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 
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finansav.) 

lėšų suma 

25. Detaliųjų planų Zarasų 

rajone parengimas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

82 339,36 

 

 

 

 

 

 

69 988,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 350,91  2013-07 

2014-12 

18 2013-05-06 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Tikslas: Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą. 

Veiklos: 1.1.1.Detaliųjų planų Zarasų rajone parengimas, 3 vnt. 

Parengti detalieji planai atskiriems Zarasų rajono objektams–3 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 

įgyvendinančia

jai 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 

26. Visagino savivaldybės 

teritorijos atskirų 

objektų detaliųjų ir 

specialiųjų planų 

rengimas 

Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius  

Visagino 

savivaldybės 

administracija. 

Biudžetinė 

įstaiga 

105 167,01 

 

89 391,95 

 

 15 775,06 

 

 2013-08-01 

2014-08-30 

13 2013-07-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Subalansuoti urbanistinę ir poilsio paslaugų plėtrą bei 

kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui 

Veiklos: 

1.1.1. Detaliųjų planų rengimas- 1 vnt. 

1.1.2. Detaliųjų planų (žemės sklypų planų, prilyginamų 

detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) atkiriems 

objektams rengimas, 12 vnt. 

1.1.3. Specialiųjų planų rengimas-1 vnt. 

Projekto rezultatas-  1 detalusis planas, 12  žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo 

dokumentui, atskiriems objektams ir 1 specialusis 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 

įgyvendinančia

jai 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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27. Ignalinos, 

Strigailiškio ir Palūšės 

kurortinės vietovės 

bei gretimų teritorijų 

turizmo ir rekreacijos 

specialiojo plano 

parengimas 

 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Ignalinos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

57 776,15 49 109,72  8 666,43  2013-11 

2015-05 

 

19 2013-07-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas – Nustatyti Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės 

vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo 

kryptis, prioritetus ir priemones 

Veiklos: 

1.1.1. Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei 

gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano 

parengimas (1 vnt.) 

 Parengtas Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos 

specialusis 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 

įgyvendinančia

jai 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 

28. Zarasų miesto 

istorinės dalies 

(unikalus kodas 

kultūros vertybių 

registre 17126) 

nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos specialusis 

planas 

 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

133 739,75 113 678,78  20 060,97  2013-09 

2015-05 

21 2013-07-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas:  
Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės infrastruktūrą  

Veiklos:  
1.1.1 – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas 

kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialaus plano 

parengimas- 1 vnt.  

1.1.2 Miesto ribų keitimo schemos parengimas- 1 vnt.  
 

 Rezultato stebėsenos rodiklio:  

Įgyvendintų projektų skaičius 1 vnt.  

Produkto stebėsenos rodiklio:  

Parengtas Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - 1 vnt.  

Parengta miesto ribų keitimo schema - 1 vnt.  
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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 

3 418 435,32 2 905 667,95 0 512 767,37  2 006 892 1 845 108 3 852 000 

 

                                                                                                                             ______________________________________ 

 

     


