


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYB ĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2010 

METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81 
 
 

Veiksmų programa 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai 
Uždavinys Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų 

pagerinimui probleminėse vietovėse 
Priemonė Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 
 

Eil
Nr 

Projekto 
pavadinimas 
 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas 

ES fondų 
lėšos, 
Lt 

Valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 
finansavimo) 
lėšos, Lt 

Pareiškėjo ir 
partnerio (-
ių) lėšos, Lt 

Kiti 
lėšų 
šalti 
niai, 
 Lt 

Iš viso, Lt 

Numato 
ma  
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
pradžia  
 

Prelimina 
ri 
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
trukmė, 
mėn. 

Paraiškos 
dėl 
projekto 
finansavi
mo pateiki 
mo 
įgyvendi 
nančiajai 
instituci 
jai 
terminas 

Kita 
infor
maci 
ja 
 

1. Mažeikių 
miesto 
Žemaitijos 
gatvės dalies 
rekonstrukcijo
s darbai. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiama didinti Mažeikių 
miesto konkurencingumą 
išnaudojant turimą potencialą, 
sukuriant patrauklią gyvenamąją 
aplinką miesto gyventojams bei 
palankias sąlygas verslui plėtoti. 
Bus rekonstruota Žemaitijos 
gatvės atkarpa (500 m) tarp Sodų 

4684568 
 
 
 

413344 413344  5511256 2008-04 14 2009-02-27  

Projektinių pasiūlymų pateikimo  
Telšių regiono plėtros tarybai ir  
projektinių pasiūlymų apibendrinimo 
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate  
tvarkos  
3 priedas 
 
PATVIRTINTA 
Telšių regiono plėtros tarybos                                                          
2009 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. P.25-2 
 



ir Draugystės gatvių, įrengti 
pėsčiųjų ir dviračių takai, gatvės 
apšvietimas, įrengti šviesoforai. 
Rekonstravus gatvę, išplatinus 
važiuojamąją dalį, gyventojams 
pagerės gyvenimo sąlygos. 

2. Aikštelės prie 
Telšių miesto 
bokšto 
laikrodžio ir 
fontano 
aplinkos 
sutvarkymo 
projektavimo 
paslaugos ir 
darbai. 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiant pagerinti gyvenimo 
kokybę ir aplinką, padidinti 
patrauklumą investicijoms bei 
pagerinti senamiesčio estetinį 
vaizdą, tikslinga sutvarkyti 
Turgaus aikštę prie Telšių 
miesto seniūnijos. Tvarkomas 
plotas 1003 kv.m. Bus keičiama 
aikštelės danga, aikštelės 
apšvietimas, įrengtos  naujai 
pasodintų sodinukų apsaugos, 
įrengti vėliavų stiebai prie 
seniūnijos. 

301951 
 

26643 
 

26643 
 

 355237 
 

2008-07 5 2009-02-27  

3. Kompleksinis 
Melioratorių g. 
parko 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiant atnaujinti Mažeikių 
miesto poilsio ir rekreacinių 
zonų infrastruktūrą, bus 
kompleksiškai sutvarkytas 
Melioratorių g. parkas - įrengta 
apšvietimo sistema, atnaujinti 
želdiniai, įrengti pėsčiųjų takai, 
pastatyti suoliukai, rekonstruotas 
tvenkinys, įrengtas fontanas, 
pastatytos skulptūros, įrengta 
vaikų žaidimo aikštelė, 
pastatytas tualetas. 

1275000 112500 
 

112500  1500000 
 

2009-05 24 2009-03-31  

4. Mažeikių 
senamiesčio 
parko 
kompleksinis 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Bus atnaujinta Mažeikių miesto 
poilsio ir rekreacinių zonų 
infrastruktūra. Bus 
kompleksiškai tvarkomas miesto 
senamiesčio parkas, įrengiant ir 
pritaikant visuomenės poreikius 
atitinkančią rekreacinę poilsio 
zoną mieste, sukurta patraukli 
gyvenamoji aplinka bei 
palankios sąlygos verslui plėtoti. 
Bus įrengta apšvietimo sistema, 
sutvarkytos žaliosios zonos, 
nutiesti pėsčiųjų takai, įrengti 
suoliukai, pastatytos skulptūros, 

2975000 262500 262500  3500000 2009-06 24 2009-03-31  



įrengta vaikų žaidimo aikštelė, 
pastatytas tualetas, įrengtos 
automobilių stovėjimo aikštelės. 

5. Žemaitijos 
gatvės dalies 
kompleksinis 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiant didinti Mažeikių 
naujamiesčio Žemaitijos gatvės 
gyvenamosios ir investicinės 
aplinkos patrauklumą, bus 
sutvarkyta abipus gatvės esanti 
teritorija iki gyvenamųjų namų, 
įrengtos automobilių stovėjimo 
aikštelės, apželdinta teritorija, 
bus įrengta dalis pėsčiųjų ir 
dviračių takų. Įgyvendinus 
projektą pagerės gyvenimo 
kokybė ir aplinka, padidės 
patrauklumas investicijoms, 
pagerės gatvės estetinis vaizdas. 

3815432 336656 336656  4488744 2009-06 24 2009-03-31  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laisvės gatvės 
dalies viešųjų 
erdvių 
kompleksinis 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiama didinti Mažeikių 
miesto konkurencingumą 
išnaudojant turimą potencialą, 
sukuriant patrauklią gyvenamąją 
aplinką miesto gyventojams bei 
palankias sąlygas verslui plėtoti. 
Vienas iš esminių veiksnių – ES 
standartus atitinkančios 
infrastruktūros sukūrimas. Bus 
rekonstruota gatvės danga nuo 
Viekšnių iki Vilniaus gatvės, 
sutvarkytas apšvietimas, 
pėsčiųjų ir dviračių takai, 
nutiesti lietaus nuotekų tinklai, 
renovuoti vandentiekio ir 
nuotekų tinklai bei sutvarkytos 
žaliosios erdvės ir mažoji 
architektūra. 

12086786,4 1066481,1 1066481,1  14219748,6 2009-07 30 2009-04-30  

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apšvietimo 
tinklų, gatvių 
aptvėrimų, 
vaizdo kamerų 
įrengimas 
Telšių mieste 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Tikslinga sukurti Telšių miesto 
senamiesčio viešųjų erdvių 
kompleksą, savo techniniais 
parametrais ir teikiamų paslaugų 
kokybe atitinkantį ES valstybių 
lygį, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas miesto ir Lietuvos 
ekonomikos plėtrai. Bus įrengti 
senamiesčio pastatų fasadų 
apšvietimo tinklai , gatvių 

2976700 262650 262650  3502000 
 

2009-02 21 2009-06-30  



apšvietimas,  įrengti gatvių 
aptvėrimai,  įrengtos vaizdo 
kameros. 

8. Katedros 
aikštės tęsinio 
ir laiptų iki 
Birutės g. 
Telšiuose 
tvarkybos 
darbai. 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Tikslinga sukurti Telšių miesto 
senamiesčio viešųjų erdvių 
kompleksą, savo techniniais 
parametrais ir teikiamų paslaugų 
kokybe atitinkantį ES valstybių 
lygį, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas miesto ir Lietuvos 
ekonomikos plėtrai. Bus 
atliekami laiptų pakopų, asfalto 
ir šaligatvių demontavimo 
darbai, įrengiama kelio danga, 
įrengiami šaligatviai, turėklai, 
atliekami lietaus kanalizacijos 
įrengimo ir prijungimo darbai, 
kabelių klojimas, šviestuvų 
montavimas. 

511700 45150 45150  602000 2009-02 
 

17 
 

2009-06-30  

9. Apleistų ir 
užterštų Telšių 
miesto 
teritorijų prie 
Masčio ežero 
regeneravimo 
ir tvarkymo 
darbų atlikimo 
I etapas. 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projektu siekiama sutvarkyti 
miesto rekreacines ir aktyvaus 
poilsio zonas, plėsti viešąsias 
erdves. Sutvarkyti Masčio ežero 
pakrantės nuo Naujosios g. iki 
Luokės g. 4 gyvenamojo namo 
pietinės teritorijos infrastruktūrą. 
Bus įrengti pėsčiųjų – dviračių 
takai,  įrengtas fontanas, 
pastatytos šiukšliadėžės, 
apšvietimo atramos, suoleliai, 
vaizdo stebėjimo kameros, vaikų 
žaidimo aikštelės, automobilių 
stovėjimo aikštelė.  

11210650 989175 989175  13189000 2009-02 33 2009-07-31  

10. Akmeninės 
atraminės 
sienos 
Respublikos g. 
Telšiuose 
tvarkybos 
darbai. 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Akmeninės atraminės sienos 
sutvarkymas Respublikos g. 
Telšiuose. Siena bus 
demontuota, sumontuotos 
apdailinės plokštės, įrengtas 
sienos apšvietimas, bus 
atliekami lietaus kanalizacijos 
įrengimo ir prijungimo darbai, 
sutvarkoma teritorija. 

524450 
 
 

46275 46275  617000 2009-02 21 2009-07-31  



11. Centrinio 
miesto 
stadiono 
rekonstravimo 
darbai. 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Tikslinga sukurti Telšių miesto 
senamiesčio viešųjų erdvių 
kompleksą, savo techniniais 
parametrais ir teikiamų paslaugų 
kokybe atitinkantį ES valstybių 
lygį, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas Telšių miesto ir Lietuvos 
ekonomikos plėtrai. Bus 
rekonstruotas centrinis miesto 
stadionas,  įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, įrengtas 
stadiono apšvietimas, šaligatviai. 

9684900 
 
 
 
 

854550 854550  11394000 2009-01 36 2009-09-30  

12. Birutės gatvės 
dalies, Burbos 
ir Mindaugo 
gatvių 
kompleksinis 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Bus sukurta ES standartus 
atitinkanti infrastruktūra Birutės 
gatvės dalyje, V. Burbos bei 
Mindaugo gatvėse 
kompleksiškai sutvarkytos 
viešosios erdvės: žaliosios zonos 
bei mažoji architektūra, įrengta 
lietaus kanalizacija, įrengti 
dviračių ir pėsčiųjų takai, 
sutvarkytas apšvietimas. 

7650000 675000 675000  9000000 2010-01 24 2009-11-30  

13. Laižuvos 
gatvės  dalies 
rekonstrukcija 
ir 
Nepriklausom
ybės skvero 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Bus siekiama pagerinti eismo 
sąlygas Mažeikių mieste. Bus 
rekonstruojami gatvės kelkraščio 
ir pėsčiųjų takai (nuo Laisvės iki 
Birutės gatvės), įrengti nauji 
dviračių takai, sutvarkytas 
apšvietimas bei kompleksiškai 
sutvarkytos viešosios erdvės ir 
mažoji architektūra, sutvarkytas 
Nepriklausomybės skveras, 
suprojektuoti želdiniai.  

2550000 225000 225000  3000000 2010-02 
 

24 
 

2009-11-30  

   Iš viso: 60247137,4 5315924,1 5315924,1 – 70878985,6 x x x  
 
 

__________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYB ĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2010 

METŲ TELŠIŲ REGIONO REZERVINI Ų PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81R 
 
 

Veiksmų programa 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo  
Prioritetas Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai 
Uždavinys Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų 

pagerinimui probleminėse vietovėse 
Priemonė Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra 

 
Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai 
 

Eil
Nr 

Projekto 
pavadinimas 
 

Pareiškėjas 
 

Projekto aprašymas 

ES fondų 
lėšos, 
Lt 

Valstybės 
biudžeto 
(bendrojo 
finansavimo) 
lėšos, Lt 

Pareiškėjo ir 
partnerio (-
ių) lėšos, Lt 

Kiti 
lėšų 
šalti 
niai, 
 Lt 

Iš viso, Lt 

Numato 
ma  
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
pradžia  
 

Prelimina 
ri 
projekto 
veiklų 
įgyvendi
nimo 
trukmė, 
mėn. 

Paraiškos 
dėl 
projekto 
finansavi
mo pateiki 
mo 
įgyvendi 
nančiajai 
instituci 
jai 
terminas 

Kita 
infor
maci 
ja 
 

1. Apleistų ir 
užterštų Telšių 
miesto 
teritorijų prie 
Masčio ežero 
regeneravimo 
ir tvarkymo 
darbų atlikimo 

Telšių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Projektu siekiama sutvarkyti 
miesto rekreacines ir aktyvaus 
poilsio zonas, plėsti viešąsias 
erdves - sutvarkyti Masčio 
ežero pakrantės nuo Durbino 
upelio iki Bevardžio upelio 
ties Žemaičių muziejumi 
„Alka“ infrastruktūrą. Bus 

5579370 
 

492297 492297  6563964 2009-01 33 2009-06-30  

Projektinių pasiūlymų pateikimo  
Telšių regiono plėtros tarybai ir  
projektinių pasiūlymų apibendrinimo 
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate  
tvarkos  
3 priedas 
 
PATVIRTINTA 
Telšių regiono plėtros tarybos                                                          
2009 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. P.25-2 
 



III etapas. įrengta pontoninė prieplauka, 
mašinų stovėjimo aikštelė, 
pastatytos apšvietimo atramos, 
gelžbetoninės šiukšliadėžės, 
mediniai suolai, įrengtos 
vaizdo stebėjimo kameros, 
įrengti parkų takai, pastatyti 
informaciniai stendai, įrengtos 
vaikų žaidimo aikštelės bei 
smėlio pliažas. 

2. Vasario 16-
osios gatvės ir 
Vasario 16-
osios skvero 
bei teritorijos 
apie 
geležinkelio 
stotį 
sutvarkymas. 

Mažeikių 
rajono 
savivaldybės 
administraci
ja 

Siekiama didinti miesto 
senamiesčio gyvenamosios ir 
investicinės aplinkos 
patrauklumą. Bus rekonstruota 
Vasario 16-osios gatvė (2300 
kv.m asfalto danga), pėsčiųjų 
takai (2000 kv.m) ir 
sutvarkytas Vasario 16-osios 
gatvės skveras bei teritorija 
aplink geležinkelio stotį.  

2550000 225000 225000  3000000 2010-10 24 2010-06-30  

   Iš viso: 8129370,00 717297,00 717297,00  9563964,00     
 
 
 

______________________________________ 
 

 
 


