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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.153-67,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-19,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-32,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-46,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-84,
papildyta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-95;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-3;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 51/7S-16;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 51/7S-35;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 51/7S-93;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/7S-120;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S-51;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 51/7S-74;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/7S-96;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2
2015 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 51/7S-9

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
„SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS",
sąrašas 2011-2013 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.1-VRM-04-R-92
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Aukštaičių g. 48,
Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

15.159,65

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti
rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas. Veiklos - Socialinio būsto patalpų
atnaujinimo darbai (2 butai).
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

2.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Ateities g. 20,
Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
12.885,60
0
2.274,05

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-08 –
2012-12

17

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-05- 20

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 2 butai
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje -5, (2 šeimos).

Bendra
projekto
vertė

6.369,94

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
5.414,45
0
955,49

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-08 –
2013-03

20

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-05-20

3
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 1 butas.
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje - 1 šeima.

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti
rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas
Veiklos – Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (1 butas)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

3.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Vasario 16-osios
g. 48, Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

9.061,66

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti
rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas
Veiklos – Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (1 butas).
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

4.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Vasario 16-osios
g. 46, Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
7.702,41
0
1.359,25

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-08 –
2012-07

12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-05-20

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 1 butas.
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje – 1 šeima.

Bendra
projekto
vertė

23.113,73

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
19.646,66
0
3.467,07

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-11 –
2012-09

20

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-09-01

4
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti
rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas
Veiklos – Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (2 butai).
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

5.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Ateities g. 29,
Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė

2.708,26

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti savivaldybės socialinio būsto fondą, gerinti
rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas
Veiklos – Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (1 butas).
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Socialinio būsto kokybės
gerinimas Atgimimo g. 14,
Ignalinoje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 2 butai.
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje – 2 šeimos.

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
2.301,86
0,00
406,40

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2011-11 –
2013-06

20

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2011-09-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 1 butas
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje - 1 šeima.

Bendra
projekto
vertė

14.536,08

Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
12.355,67
0
2.180,41

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2012-02 2013-09

20

2011-11-30

5
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Eil.
Nr.

7.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - Didinti (gerinti) savivaldybės socialinio būsto fondą, Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 1 butas.
gerinti rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
(šeimų) gyvenimo sąlygas
probleminėje teritorijoje -1 šeima.
Veiklos: Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (1 butas).
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
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
464.707,6 395.001,50 0
69.706,15
2012-05 –
41
2012-03-30
Pastato, esančio Gėlių g. 13,
Ignalinos rajono Ignalinos
5
2015-09
Ignalinoje, dalies pritaikymas
savivaldybės
rajono
socialiniam būstui

Eil.
Nr.

8.

administracijos
direktorius

savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas - padidinti savivaldybės socialinio būsto, kuris būtų Įrengti 8 butai
nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems Asmenų, gavusių iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įrengtą socialinį būstą, skaičius – 8 šeimos.
teisę į socialinį būstą, fondą.
Veiklos – Dalies pastato pertvarkymo darbai (1 vnt)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Eur (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
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
9
2013-08-31
6.309,95
5.363,46
0
946,49
Socialinio būsto kokybės
Ignalinos rajono Ignalinos
2013-11 gerinimas Ateities g. 35,
Ignalinoje

savivaldybės
administracijos
direktorius

rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė

2014-07

6
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas - Didinti (gerinti) savivaldybės socialinio būsto fondą,
gerinti rajono, kaip probleminės teritorijos nepasiturinčių asmenų
(šeimų) gyvenimo sąlygas
Veiklos: Socialinio būsto patalpų atnaujinimo darbai (1 butas).

Iš viso
541.966,92

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Atnaujintas (modernizuotas) socialinis būstas - 1 butas.
Asmenys, gavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą, Ignalinos
probleminėje teritorijoje -1 šeima.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Eur (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
0
81.295,31
460.671,61

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Eur:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

268 844

460 672

729 516

