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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. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.153-71 

(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos 

2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-25; 

tikslinta ir papildyta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 51/7S-8; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-56; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2014 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-26; 

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos 

2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr51/7S-42) 

 

Utenos  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“ įgyvendinimo priemonę  

„PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“ sąrašas 2011-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.1-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. Ignalinos miesto 

centrinės dalies gatvių 

(Aukštaičių, Laisvės, 

Atgimimo ir Bažnyčios) 

sutvarkymas ir viešosios 

infrastruktūros 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

savivaldybės 

biudžetinė 

847 797,1 720 627,45 63 584,84 63 584,81  2011/08 

2012/ 09 

14 2011-06-01   
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atnaujinimas įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 
Gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę, kompleksiškai renovuojant Aukštaičių g. 

kvartalą, užtikrinant tvarią, visavertę aplinką žmogui 

Veiklos: 
1.1.1.  Kompleksiniai  Ignalinos miesto Aukštaičių gatvės 

kvartalo gerinimo ir atnaujinimo darbai, 1 kompl. (asfalto danga 

apie 11 000 kv. m, 1 skveras, 1 atmintina vieta). 
 

Projektas prisideda prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo: 
 rezultato stebėsenos rodiklio: atnaujintų probleminės teritorijos miesto viešųjų erdvių projektų skaičius – 1;  

produkto stebėsenos rodiklio: probleminės teritorijos kompleksinių plėtros projektų skaičius – 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 

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, Ignalinos miesto  

urbanistinės 

infrastruktūros 

kompleksiškas 

plėtojimas, II etapas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

savivaldybės 

biudžetinė 
įstaiga 

 647 

035,12 

549 979,83 48 527,63 48 527,66  2011/08 

2012/ 09 

14 2011 – 06- 

01   

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 
Gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę,  kompleksiškai atnaujinant ir plėtojant 

Ignalinos miesto urbanistinę aplinką 

Veiklos: 
1.1.1. Kompleksinis Budrių gatvės renovavimas ir atnaujinimas, 

1 kompl. (asfalto danga (apie 4500 kv.m), šaligatviai (apie 2400 

kv.m),  kelio bortai (apie 1300 m)),  dviračių takas apie 600m., 

inform. stendas – 1 vnt.) 

Projektas prisideda prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo: 
 rezultato stebėsenos rodiklio: atnaujintų probleminės teritorijos miesto viešųjų erdvių projektų skaičius – 1;  

produkto stebėsenos rodiklio: probleminės teritorijos kompleksinių plėtros projektų skaičius – 1. 

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 

įgyvendinan

čiajai 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

LR 

valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir 

partnerių 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 
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(bendrojo 

finansav.) 

lėšų suma 

lėšų suma lėšų suma pabaiga institucijai 

terminas 

3. Bendro naudojimo 

teritorijų ir statinių 

Ignalinoje pagerinimas 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

1 190 533,13 1 011 953,16 89 289,98 89 289,99  2013/05 

2014/10 

18 2013-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos Siektini rezultatai 

Tikslas: 
Gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir 

gyvenimo kokybę, tvarkant ir plėtojant Ignalinos miesto viešąją 

erdvę  

Veiklos: 
Kompleksinis Ignalinos miesto bendrojo naudojimo teritorijų 

infrastruktūros gerinimas, 1 kompl. (asfalto danga ir šaligatviai 

apie 150 m, vasaros estrados remontas 1 vnt., suolų įrengimas 

140 vnt., lauko treniruokliai apie 16 vnt., pėsčiųjų tako 

remontas link Vasaros estrados, 1 vnt., atokvėpio aikštelių 

įrengimas, 11 vnt., sportinės dangos su krepšinio stovais 

įrengimas, 1 vnt., sveikatingumo tako įrengimas, 1 vnt., 

pontoninės aikštelės įrengimas, 1 vnt., paplūdimio tinklinio 

aikštelės įrengimas, 1 vnt., pėsčiųjų takų įrengimas Laisvės g. 

23, 2 vnt., skvero Bažnyčios g. sutvarkymas, 1 vnt., Ignalinos 

miesto gatvių ženklinimas, apie 350 lentelių 

Daugiafunkciniai vaikų žaidimo kompleksai, 2 vnt.) 

Projektas prisideda prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo: 
rezultato stebėsenos rodiklio: atnaujintų  probleminių teritorijų miestų viešųjų erdvių projektų skaičius – 1.  

produkto stebėsenos rodiklio: probleminių teritorijų kompleksinių plėtros projektų skaičius – 1. 

 

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 

2 685 365,35 2 282 560,44 201 402,45 201 402,46  3 035 485 2 276 616 

 

5 312 101 

 


