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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 1 d. sprendimu Nr.153-19
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 51/7S-4;
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-43;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.51/7S-55;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. Nr. 51/7S-92;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. vasario 7 d. Nr. 51/7S-5;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. kovo 12 d. Nr. 51/7S-20;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 51/7S-70)
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. gruodžio 20 d. Nr. 51/7S-102;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2014 m. birželio 3 d. Nr. 51/7S-19;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 51/7S- 25;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2015 m. balandžio 3 d. Nr. 51/7S-6 ;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
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2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 51/7S- 13;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-16;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 51/7S-25)
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 VP3-1.1-VRM-01-R „REGIONINIŲ EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“
sąrašas 2011-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-92

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Visagino miesto šaligatvių,
privažiavimų ir viešųjų
erdvių kompleksiškas
sutvarkymas, didinant
gyvenamosios aplinkos
patrauklumą

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėja
s

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldy
bės
administra
cija,
Biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės
Pareiškėjo ir
lėšų suma
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma

3 641 469,60

3 095 249,15

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – kompleksiškai sutvarkyti Visagino miesto viešąsias
erdves, šaligatvius, privažiavimus ir pėsčiųjų takus, didinant
gyvenamosios aplinkos patrauklumą
Veiklos:
1.1.1. – pakeisti šaligatvių dangą / rekonstruoti miesto gatves (9
vietose)*
1.1.2. – įrengti ir rekonstruoti esamus privažiavimus prie
gyvenamųjų namų (16 vietose)*

273 110,21

273 110,24

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010/06 –
2013/05

36

2010 m.
rugsėjo
mėn. 10 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
1. Bus pakeista šaligatvių dangą ir sutvarkyta jų aplinką:
 Aikštėje šalia ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro (sutvarkytas parkas; pakeisti ir įrengti
suoliukai ir šiukšliadėžės; pakeista šaligatvio danga; įrengtas gėlynas; demontuotos pavėsinės ir fontanas);
 Visagino gatvėje – aikštėje tarp Partizanų g. ir Vilties g. (įrengtas vaikų miestelis, įrengti suoliukai ir
šiukšliadėžės, pakeista šaligatvio danga);
 Vilties gatvėje nuo Kosmoso g. iki Veteranų g. (įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, pakeista šaligatvio
danga);
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1.1.3. – įrengti automobilių stovėjimo aikšteles (12 vnt.)*
1.2.1. – rekonstruoti esamas ir įrengti naujas vaikų žaidimo
aikšteles (2 vnt.)
1.2.2. – sutvarkyti viešosios paskirties zonas, įrengti suoliukus,
šiukšliadėžes ir gėlynus (8 vietose)*
* detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką

 Pėsčiųjų takelių nuo Vilties g. iki Sedulinos alėjos pakeitimo darbai (pakeista ir įrengta šaligatvio danga,
įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės);
 Visagino gatvės pėsčiųjų alėjoje nuo Vilties g. iki Parko g. (pakeista šaligatvio danga, įrengti ir pakeisti
suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengtas gėlynas);
 Šaligatvio nuo Draugystės g. iki daugiabučio namo Draugystės g. 21 pakeitimo darbai (pakeista
šaligatvio danga);
 Šaligatvio nuo Draugystės g. iki daugiabučio namo Draugystės g. 23 pakeitimo darbai (pakeista
šaligatvio danga, įrengti ir pakeisti suoliukai ir šiukšliadėžės);
 Šaligatvio nuo Veteranų g. iki daugiabučio namo Sedulinos alėjos 23 pakeitimo darbai
( pakeista
šaligatvio danga);
 Šaligatvio nuo Statybininkų g. iki daugiabučio namo Tarybų g. 5A pakeitimo darbai (pakeista šaligatvio
danga, demontuotos mažosios architektūrinės formos, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės);
 Aikštelėje prie Partizanų g. 11 šalia Gerosios vilties mokyklos (įrengtas vaikų žaidimo miestelis).
2. Bus įrengti privažiavimai:
 Pagalbinės gatvės Kosmoso g./ Visagino g./ Partizanų g. kvartale rekonstrukcija (bus pakeista danga,
rekonstruotas privažiavimas);
 Prie Kosmoso g. 32, 34 (pakeista danga);
 Prie Festivalio g. 1 ir 3 (pakeista danga);
 Nuo Parko g. 14 link Parko g. 2, 4 (pakeista danga);
 Nuo Kosmoso g. link mokomosios automobilių stovėjimo aikštelės (pakeista danga);
 Nuo Veteranų g. 12 iki 16 (pakeista danga);
 Nuo Taikos pr. iki Tarybų g. 3 (pakeista danga);
 Prie Tarybų g. 6, 8, 10, 12, 14, 16 (pakeista danga);
 Prie Jaunystės g. 13 iki 19 (atlikta rekonstrukcija ir pakeista danga);
 Prie Sedulinos al. 35 (pakeista danga);
 Prie Draugystės g. 12 (pakeista danga);
 Prie Taikos pr. 68, 70, Draugystės g. 1 ir Statybininkų g. 22 kvartale (atlikta rekonstrukcija ir pakeista
danga);
 Prie Taikos pr. 72 V (pakeista danga);
 Prie Taikos pr. 74B (pakeista danga);
 Prie Energetikų g. 62-66 (pakeista danga);
 Prie Energetikų g. 60-72 (pakeista danga).
3. Bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (nuo 5 iki 10 vietose pagal žemiau pridedamą sąrašą):
 Kosmoso g. 32, 34;
 Partizanų g. 11;
 Vilties g. 7, 9, 11;
 Jaunystės g. 5, 7;
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Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėja
s

2.

Utenio stadiono
rekonstrukcija ir aplinkinės
teritorijos kompleksinis
sutvarkymas, sukuriant
miesto aktyvaus poilsio
zoną – II etapas,
(santrumpa – „Utenio
stadiono rekonstrukcija“ (II
etapas).

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldy
bės
administra
cija,
Savivaldyb
ės
biudžetinė
įstaiga

Tarybų g. 7;
Taikos pr. 50 ir 52;
Sedulinos al. 23;
Taikos pr. 82;
Taikos pr. 72V;
Taikos pr.74B;
Energetikų g. 62, 66
Energetikų g. 60-72;
Draugystės g. 11.

Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės
programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo
rezultatai bus:
- 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su
Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas;
įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų, takų ir viešųjų
erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“.
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų lėšų LR
Pareiškėjo
Kitų
mėn.
įgyvendinan
projekto vertė
suma
valstybės
ir partnerių finansav įgyvendinimo
pradžia ir
čiajai
biudžeto
lėšų suma
imo
pabaiga
institucijai
(bendrojo
šaltinių
terminas
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
1 854 184,23
1 502 538,98 132 576,97
219 068,28
2011-03 –
10
2010 m.
2011-12
rugsėjo 30
d.

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas – Modernizuoti Utenos miesto aktyvaus poilsio ir
rekreacinių zonų infrastruktūros bazę, siekiant padidinti miesto

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt.
Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir

5

Eil.
Nr.

3.

investicinės aplinkos patrauklumą šalies mastu.
rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 0,97 %.
Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių
Veiklos:
1.1.1. Teritorijos sutvarkymo darbai. Apimtys - teritorijos tvoros investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %.
rekonstravimas- iki 2048m2, vidaus takų įrengimass- iki 5300 Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų.
m2, apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) - 7361 m2,
alpinariumų įrengimas- 1 vnt., aptarnaujančio kelio įrengimasiki 500 m2, lauko tualeto demontavimas – 1 vnt., vėliavų stovų
maršo įrengimas - 1 kompl.
1.1.2. Automobilių stovėjimo aikštelės su apšvietimu (kiekis –
256 vietos), automobilių stovėjimo vietų (kiekis- 11 vietų)
įrengimas, valymo įrenginių įrengimas, kiekis – 1 kompl.
1.1.3.Viešosios sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūros
įrengimas. Apimtys – vaikų treniruoklių įrengimas- 2 vnt., vaikų
žaidimų aikštelės – karstyklių įrengimas- 2 treniruokliai, lauko
treniruoklių komplekso įrengimas – 20 treniruoklių, disko
metimo sektoriaus su aptvėrimu įrengimas, kiekis – iki 1326 m2.
1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veikloms
įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir bendrosios ekspertizės
paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos
techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir panašios
paslaugos).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėja Bendra
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
s
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Aktyvaus poilsio zonos
Visagino
Visagino
1 240 684,71 1 054 582
93 051,35
93 051,36
2011/01 –
12
2010 m.
sukūrimas Visagino ežero
savivaldybės
savivaldy
2011/12
rugsėjo
pakrantėje atnaujinant
taryba
bės
mėn.
infrastruktūrą bei
administra
sutvarkant viešąsias erdves
cija,
Biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – kompleksiškai sutvarkius ir atnaujinus viešąsias erdves Planuojama:
Visagino ežero pakrantėje, sukurti aktyvaus poilsio traukos 1. atlikti riedučių aikštelės šalia teniso kortų rekonstrukciją:
centrą ir pagerinti gyvenimo kokybę
 bus atliktas dangos keitimas, įrengti kalniukai ir pan.
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Veiklos:
1.1.1.- riedučių aikštelės šalia teniso kortų rekonstrukcija – 1
vnt.*
1.1.2.- 1 privažiavimo ir 1 stovėjimo aikštelės šalia stadiono ir
teniso kortų rekonstrukcija.*
1.1.3. –1 turistinės stovyklavietės su sporto aikštelėmis
įrengimas.*
1.2.1. – esamų pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija (~ 2,5
km)*
1.2.2. –paplūdimio zonos, įrengiant suoliukus, persirengimo
kabinos, gėlynus, vaikų žaidimo aikštes ir pan. sutvarkymas – 1
vnt.*
* detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Utenio aikštės pastatų
fasadų rekonstrukcija,
aikštės viešosios erdvės
kompleksinis sutvarkymas,
sukuriant patrauklią
aplinką prekybos, biurų,
bankų verslui vystyti,
santrumpa – „Utenio
aikštės pastatų fasadų ir
viešųjų erdvių

2.

3.

4.
5.

įrengti privažiavimą ir stovėjimo aikštelę šalia stadiono ir teniso kortų:
 bus rekonstruotas esamas privažiavimas;
 bus rekonstruota esama stovėjimo aikštelė.
sutvarkyti paplūdimio zoną, įrengiant suoliukus, gėlynus, vaikų žaidimo aikštes ir pan.
 bus įrengtos vaikų žaidimo aikštelės;
 bus pakeisti esami persirengimo kabinos;
 bus įrengti nauji suoliukai ir šiukšliadėžės.
sutvarkyti pėsčiųjų ir dviračių takus paplūdimio zonoje:
 bus pakeisti esami takai ir įrengti nauji;
įrengti turistinę stovyklavietę su sporto aikštelėmis:
 bus įrengta turistinė stovyklavietė su infrastruktūra;
 bus įrengtos sporto aikštelės šalia stovyklavietės.

Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės
programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo
rezultatai bus:
- 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su
Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas;
- įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino
ežero pakrantėje atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves“.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėja
s

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
288 372,70
rajono
savivaldy
bės
administra
cija,
Savivaldyb
ės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto vertė

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
245 116,78
21 627,96
21 627,96

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2011-03 2012-01

11

2010 m.
spalio 31 d.
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sutvarkymas)

Eil.
Nr.

5.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt.
padidinti Utenio aikštės investicinės aplinkos patrauklumą, Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir
sukuriant palankias sąlygas Utenos rajono ekonominei plėtrai.
aplinka, dalis padidės 2,79 %.
Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje
Veiklos:
1.1.1. Sutvarkyti 5 pastatų fasadus (kiekis – 5 pastatų 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos
fasadai), įrengti naujas stogo dangas (kiekis – 3 pastatams), Respublikos indeksu, bus 1 %.
įrengti pastatų apšvietimą (kiekis – 4 pastatams), įrengti Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų.
žaibosaugą (kiekis – 1 pastatui).
1.1.2. Įrengti fontaną su apšvietimu, kiekis – 1 fontanas.
1.1.3. Sutvarkyti kiemelį (apimtys – 1 kalviški vartai, 4
suoliukai, gėlių vazonai – 4 vnt.).
1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.2. veiklai įgyvendinti
paruošimas (projektavimo ir ekspertizės paslaugos, teisinės
registracijos ir panašios paslaugos).
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėja Bendra
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
s
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Visagino miesto Sedulinos Visagino
Visagino
633 774,74
538 708,53 47 533,11
47 533,10
2011/03 –
21
2010 m.
alėjos 3 mikrorajone
savivaldybės
savivaldy
2012/11
gruodžio 15
įrengimas bei
taryba
bės
d.
kompleksiškas aplinkos
administra
sutvarkymas
cija,
Biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – įrengti Sedulinos alėją III mikrorajone sukuriant Pagrindinis projekto rezultatas – bus įrengta Visagino miesto Sedulinos alėja III mikrorajone, pagerintas
patrauklią gyvenamąją aplinką ir padidinant miesto patrauklumą miesto alėjos estetinis vaizdas, padarytas patogesnis susisiekimas pėstiesiems ir žmonėms su negalia,
investicijoms
suformuotos poilsio zonos.
Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės
Veiklos:
1.1.1 Sedulinos alėjos III mikrorajone įrengimas – 1 vnt.*
programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo
* detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką
rezultatai bus:
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2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su
Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas;
įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Visagino miesto Sedulinos alėjos 3
mikrorajone įrengimas bei kompleksiškas aplinkos sutvarkymas“.

Planuojama padaryti projekto įgyvendinimo metu (ilgis apie 800 m):
 įrengti pėsčiųjų alėją su danga nuo Statybininkų g. iki Sedulinos al. 47;
 įrengti pėsčiųjų tako apšvietimą;.
 įrengti privažiavimą prie planuojamų įrengti namų;
 įrengti automobilių stovėjimo aikšteles (3 vnt.) alėjos zonoje prie esamų namų;
 užtikrinti patogų susisiekimą žmonėms su negalia;
 sutvarkyti viešąsias erdves aplink alėją, įrengti suoliukus, gėlynus;
 įrengti vaikų žaidimo aikšteles alėjos zonoje (5 vnt.)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Aušros g. viešųjų erdvių
sutvarkymas,
rekonstruojant kultūros
centro patalpas, sudarant
palankias sąlygas
kūrybinių industrijų
vystimuisi. Teritorijos,
esančios prie kultūros
centro, kompleksinis
sutvarkymas (takų
įrengimas, apšvietimo
sutvarkymas, automobilių
stovėjimo aikštelių
įrengimas), (santrumpa –
„Aušros g. viešųjų erdvių
sutvarkymas“)

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos rajono
savivaldybės
administracija,
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto vertė

2 662 392,14

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų lėšų
LR
Pareiškėjo
suma
valstybės
ir partnerių
biudžeto
lėšų suma
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
2 263 033,32
199 679,41 199 679,41

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendini
mo pradžia
ir pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2011-05-01
2013-12-31

34

2011-10-15
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Eil.
Nr.

7.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Rekonstruoti Utenos kultūros centro pastatą ir Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt.
prieigose esančias viešąsias erdves, siekiant suformuoti miesto Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir
bendruomenės traukos centrą, pagerinti gyvenamąją aplinką, aplinka, dalis padidės 7,20 %.
padidinti Utenos miesto – regioninio centro konkurencingumą Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių
bei patrauklumą Lietuvoje.
investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %.
Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų.
Veiklos:
1.1.1.Utenos kultūros centro pastato rekonstrukcija, grindinio
apšvietimo įrengimas. Kiekis – 1 pastatas, 1 pastato apšvietimo
sistema.
1.1.2. Viešųjų erdvių sutvarkymas. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių
įrengimas, kiekis – 2929 m2; pėsčiųjų takų apšvietimo įrengimas,
kiekis –33 atramos; privažiuojamojo kelio išplėtimas (įskaitant
automobilių stovėjimo vietų įrengimą) ir dangos rekonstrukcija,
kiekis – 340 m. ilgio atkarpa; kelio apšvietimo įrengimas, kiekis
– 10 atramų; fontano su apšvietimu įrengimas, kiekis – 1 vnt.;
pakylos su apšvietimu įrengimas, kiekis- 1 kompl. teritorijos
sutvarkymo darbai, kiekis – 29 658 m2.
1.3.1. Techninės dokumentacijos 1.1.2., veiklai įgyvendinti
paruošimas (projektavimo ir bendrosios ekspertizės paslaugos,
projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos techninės
priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir panašios paslaugos).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėja Bendra
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
s
mėn.
įgyvendinan
projekto vertė
lėšų suma
valstybės
ir
finansavim įgyvendinimo
pradžia ir
čiajai
biudžeto
partnerių
o šaltinių
pabaiga
institucijai
(bendrojo
lėšų suma lėšų suma
terminas
finansav.)
lėšų suma
24
1 166 925,16
991 886,38 87 519,39
87 519,39
Krašuonos upės krantinių
Utenos rajono Utenos
2012-01-01 2012 m.
ir prieigose esančių viešųjų savivaldybės
rajono
2013-12-31
gegužės 15
d.
erdvių kompleksinis
administracijo savivaldy
sutvarkymas ir pritaikymas s direktorius
bės
miesto bendruomenės
Administr
poreikiams, sukuriant
acija,
miesto aktyvaus poilsio
Savivaldy
zoną, santrumpa bės
„Krašuonos upės krantinių
biudžetinė
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ir prieigų sutvarkymas"

Eil.
Nr.

8.

įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Užtikrinti darnią Utenos ekonominio augimo centro
1.
Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste - 1 vnt.
plėtrą, sukuriant patrauklią socialinę, aktyvaus poilsio
2. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra
infrastruktūrą Utenos miesto bendruomenės nariams bei
ir aplinka, dalis padidės 4,74 %.
suformuojant patrauklią investicinę aplinką verslo vystymuisi.
3.
Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis
Veiklos:
materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos
1.1.1. Dviračių ir pėsčiųjų takų (kiekis - 6858 m2), apšvietimo
indeksu, bus 1 %.
(kiekis – 1134 m), suoliukų (kiekis - 14), šiukšliadėžių (kiekis- Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų.
11) įrengimas, stovėjimo aikštelės įrengimas (kiekis- 285).
1.1.2. Tiltų per Krašuonos upelį įrengimas, kiekis – 2 vnt.
1.1.3. Universalios multifunkcinės sporto aikštelės su
apšvietimu, tinkančios krepšinio, tinklinio, lauko teniso,
badmintono sporto šakoms, įrengimas, kiekis – 1 vnt.
Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas – 1 vnt., futbolo
aikštyno sutvarkymas – 1 vnt., kompleksinių lauko treniruoklių,
skirtų įvairių grupių raumenų stiprinimui (kojų, rankų, pilvo,
nugaros ir t.t.) įrengimas, kiekis – 3 kompl.
1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veikloms
įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir ekspertizės paslaugos,
statybos techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir
panašios paslaugos).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėja Bendra projekto ES fondų lėšų LR
projekto
trukmė,
pateikimo
Pareiškėjo
Kitų
teikėjas
s
mėn.
įgyvendinan
vertė
suma
valstybės
ir partnerių finansavi veiklų
įgyvendinim
čiajai
biudžeto
lėšų suma
mo
o pradžia ir
institucijai
(bendrojo
šaltinių
pabaiga
terminas
finansav.)
lėšų
lėšų suma
suma
Vyžuonos parko ir
Utenos rajono Utenos
1 389 070,17
1 180 709,64
104 180,26
104 180,27
2011-10-01
27
2012-01-15
prieigose esančių viešųjų
savivaldybės
rajono
2013-12-31
erdvių kompleksinis
administracijos savivaldy
sutvarkymas, siekiant
direktorius
bės
sukurti miesto aktyvaus
administra
poilsio zoną ir pritaikyti
cija,
miesto bendruomenės
Savivaldyb
poreikiams“, santrumpa–
ės
„Vyžuonos parko ir
biudžetinė
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prieigose esančių viešųjų
erdvių sutvarkymas“.

įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Užtikrinti darnią Utenos ekonominio augimo centro 1. Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt.
plėtrą, kuriant rekreacines zonas kokybiškam regiono gyventojų 2. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir
bei svečių poilsiui, modernizuojant sporto bazę, viešąją rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 5,17 %.
infrastruktūrą bei suformuojant patrauklią investicinę aplinką 3. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių
pramonės ir verslo plėtrai.
investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %.
4. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų.
Veiklos:
1.1.1. Pėsčiųjų takų su betoninių trinkelių danga įrengimas
(kiekis- iki 6223 m2), elektros (apšvietimo) tinklų (kiekis- 2901
m) įrengimas pagal TP sprendinius.
1.1.2. Pėsčiųjų tilto su laiptais per Utenėlės upę įrengimas ir
jungtis su Miesto sodu. Apimtys: kiekis-1 tiltas, 1 jungtis po A
Baranausko gatvės tiltu pagal TP sprendinius.
1.1.3. Viešosios sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūros
įrengimas. Apimtys – amfiteatro susibūrimams su sėdimomis
vietomis (apie 200 vietų) ir apšvietimu įrengimas (įrengta 1
aikštelės apšvietimo sistema), vaikų ir jaunimo žaidimų
infrastruktūros įrengimas (kiekis – 2 kompl.), sveikatingumo
tako su lauko treniruokliais įrengimas (kiekis-1 kompl.), BMX
dviračių trasos įrengimas (1 statinys), aikštelių su sintetine
sportine danga (kiekis – 2123 m2), dirbtinės žolės danga (kiekis2450 m2 ), smėlio danga (kiekis –481 m2) įrengimas pagal TP
sprendinius.
1.1.4. Teritorijos tvarkymo darbai. Kiekis – riedslidžių-dviračiųriedučių trasos ženklinimas (kiekis- paženklinta 1 trasa), lauko
baldų (kiekis – iki 3 kompl.), šiukšliadėžių (kiekis – iki 5 vnt.),
suoliukų (kiekis – iki 46) pagal TP sprendinius.
1.1.5. Miesto įkurimo akmens aplinkinės teritorijos sutvarkymas,
įskaitant gėlynų ir
sienučių sutvarkymą, suoliukų ir
šiukšliadėžių įrengimą pagal TP sprendinius.
Bendra lėšų suma pagal priemonę, Eur (su PVM)
ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Eur
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
Kitų finansavimo 2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
Iš viso
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma šaltinių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
Regionui
10 871 824,78
959 278,66
1 045 770,01
15 179 043
11 397 513
26 576 556
12 876 873,45
__
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Iš jų:
Utenai

7 360 944,40

Visaginui 5 515 929,05

6 183 285,10

545 583,99

632 075,31

8 153 237

6 070 178

14 223 415

4 688 539,68

413 694,67

413 694,7

7 025 806

5 327 335

12 353 141

