
PATVIRTINTA 

Vilniaus regiono plėtros tarybos  

2014 m. birželio 13 d. 

sprendimu Nr. 51/1S-26 

 
VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO 

„ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-02-R 

„REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS 

PLANAI“ SĄRAŠAS NR. 02 2011-2013 METŲ LAIKOTARPIUI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

1.  Elektrėnų 

savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano 2014-2020 

m. parengimas 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – nustatyti pagrindines Elektrėnų savivaldybės 

subalansuoto vystymosi kryptis 2014-2020 m. 

Pagrindinės veiklos: 

Elektrėnų savivaldybės sektorinių studijų parengimas; 

Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 

metams parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Elektrėnų savivaldybės sektorinių studijų parengimas – 5 vnt. 

Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014 – 2020 

metams parengimas – 1 vnt.  

192.964,13 

 

164.019,50 

 

0,00 28.944,63 

 

2011/09 18 2011.11.30 

2.  Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

istorinio, 

kultūrinio, 

pažintinio turizmo 

sektorinės studijos 

rengimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti 

savivaldybės plėtros planavimą. 

Pagrindinės veiklos: 

Sektorinės studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Priemonės rezultato rodiklis – savivaldybė, gavusi paramą 

strateginiam planui atnaujinti  – 1 vnt. 

Priemonės produkto rodiklis - atnaujintas Šalčininkų rajono 

strateginis plėtros planas – 1 vnt. 

205.840,00 

 

 

174.964,00 

 

0,00 30.876,00 

 

 

2011/04 18 2011.04.30 

3.  Širvintų rajono 

strateginio plėtros 

plano atnaujinimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – atnaujinti Širvintų rajono 2010-2016 metų 

strateginį plėtros planą. 

Pagrindinės veiklos: 

Širvintų rajono 2010-2016 metų strateginio plėtros plano 

atnaujinimas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – paramą strateginiams plėtros planams 

atnaujinti ir (ar) rengti bus gavusi viena savivaldybė. 

Produkto rodiklis – bus atnaujintas vienas strateginis plėtros 

planas. 

101.365,87 

 

86.160,98 

 

0,00 15.204,89 

 

2013/10 12 2013.05.31 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

4.  Širvintų rajono 

strateginio veiklos 

plano atnaujinimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – atnaujinti Širvintų rajono 2010-2012 metų 

strateginį veiklos planą. 

Pagrindinės veiklos: 

Širvintų rajono 2010-2012 metų strateginio veikos plano 

atnaujinimas 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – paramą strateginiams veiklos planams 

atnaujinti ir (ar) rengti bus gavusi viena savivaldybė. 

Produkto rodiklis – bus atnaujintas vienas strateginis veiklos 

planas. 

46.860,37 

 

 

 

 
 

39.726,05 

 
 

0,00 7.134,32 

 
 

2012/01 12 2011.09.30 

5.  Švenčionių rajono 

plėtros tobulinimas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas –Švenčionių rajono plėtros skatinimas. 

Pagrindinės veiklos: 

Švenčionių rajono savivaldybės strateginių planų atnaujinimas; 

Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studijos 

parengimas; 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) Švenčionių 

rajone galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Švenčionių rajono savivaldybės strateginių planų atnaujinimas – 

atnaujinti 2 strateginiai planai; 

Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studija – 

parengta 1 galimybių studija; 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) Švenčionių 

rajone galimybių studija – parengta 1 galimybių studija. 

205.099,00 174.334,00 0,00 30.765,00 2013/04 18 2013.02.28 

6.  Darni ir kryptinga 

Trakų rajono plėtra 

 

 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti strateginio planavimo tęstinumą 

Trakų rajono savivaldybėje. 

Pagrindinės veiklos: 

Trakų rajono strateginio plėtros plano atnaujinimas; Trakų 

rajono savivaldybės strateginio veiklos plano atnaujinimas; 

Sektorinės studijos „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra 

Trakų rajono savivaldybėje“ parengimas; 

Sektorinės galimybių studijos „Sporto infrastruktūros plėtra 

Trakų mieste. 

Siektini rezultatai: 

-Atnaujintas Trakų rajono strateginis plėtros planas; 

-Atnaujintas Trakų rajono savivaldybės strateginis veiklos 

planas; 

Parengta „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono 

savivaldybėje“ sektorinė studija; 

210.200,00 178.670,00 0,00 31.530,00 2011/12 36 2012.10.01 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Parengta „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono 

savivaldybėje“ sektorinės studija. 

-Projekto rezultatai padės pasiekti priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklį – parengti ir (ar) atnaujinti savivaldybių 

plėtros strateginiai planai, skaičius – 2. 

7.  Ukmergės rajono 

savivaldybės 

ilgalaikės plėtros 

strategijos 2014-

2020 m. 

parengimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės 

plėtros strategijos 2014-2020 m. parengimas. 

Pagrindinės veiklos: 
Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 

2014-2020 parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 

2014-2020 m. įgyvendinimui parengti sekančias studijas: 

- atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos ir 

elektros gamybai Ukmergės mieste; 

- verslo aplinkos gerinimas Ukmergės rajone; 

- saugaus eismo sistemos sukūrimas; 

- Ukmergės miesto ir A. Smetonos dvaro želdynų formavimas; 

- paviršinio vandens nuvedimo sistemos sukūrimas; 

- viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) galimybių 

analizė. 

-šeimos funkcionavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo strategija 

Ukmergės rajone;  

- Ukmergės rajono kultūrinės raidos strategija 2014-2020 m.;  

-darnaus miesto vystymo strategija;  

-vandens ir Šventosios (Pabaisko) mūšio muziejų įkūrimo 

galimybių studija. 

Parengtas planas prisidės prie savivaldybės ir jos institucijų 

veiklos efektyvumo didinimo, racionalaus lėšų panaudojimo, 

efektyvesnio veiklos rodiklių įgyvendinimo. 

512.852,87 435.924,93 

 

0,00 

 

76.927,94 2011/09 36  2012.11.30 

8.  Vilniaus miesto 

savivaldybės ūkio 

ir kitų paslaugų 

optimizavimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės ūkio valdymo ir 

kitų paslaugų kaštų optimizavimas. 

Pagrindinės veiklos: 

Vilniaus miesto savivaldybės ūkio valdymo ir kitų paslaugų 

optimizavimo galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai:  

Pagrindinis siektinas projekto rezultatas – atnaujinti Vilniaus 

miesto 2010-2020 metų strateginį planą bei kitus strateginius 

181.500,00 154.275,00 0,00 27.225,00 2011/03 7 2011.03.31 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

dokumentus, pagal parengtos Vilniaus miesto savivaldybės ūkio 

valdymo ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studijos 

rezultatus ir rekomendacijas. 

Parengta galimybių studija apims: 

-projekto ir organizacijos tikslų įvertinimą; 

-esamos situacijos įvertinimą; 

- finansinę analizę; 

- socialinio ekonominio poveikio vertinimą; 

- detalų pasirinktos projekto apimties alternatyvos aprašymą; 

- rinkos ir jautrumo analizę; 

- viešojo ir privataus sektorių partnerytstės (VPSP) galimybių 

analizę; 

- standartinių paslaugų pirkimo ir/ar VPSP konkurso sąlygų 

parengimą privataus kapitalo įmonių atrankai; 

- pasiūlymus Vilniaus miesto strateginių dokumentų keitimui.  

9. Jaunimo politikos 

efektyvaus 

įgyvendinimo 

strategijos Vilniaus 

mieste parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo 

strategija Vilniaus mieste. 

Pagrindinės veiklos: 

Atvirų jaunimo centrų plėtros (Vilniuje) galimybių studijos 

parengimas. 

Vilniaus miesto jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo 

strategijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengti Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano bei 

kitų strateginių dokumentų atnaujinimą bei pakeitimus, skirtus 

atvirų jaunimo centrų plėtros bei efektyvios jaunimo politikos 

strategijos įgyvendinimui. 

Padidinta jaunimo politikos įgyvendinimo kokybė ir 

efektyvumas Vilniaus mieste. 

302.500,00 257.125,00 0,00 45.375,00 2011/06 14 2011.03.31 

10. Komunalinių ir kitų 

mokesčių už 

centralizuotai 

teikiamas 

paslaugas 

palankesnio 

gyventojams 

apskaičiavimo ir 

mokėjimo 

galimybių studijos 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – išnagrinėti galimybes taikyti gyventojams 

palankesnę komunalinių ir kitų mokesčių už centralizuotai 

teikiamas paslaugas apskaičiavimo ir apmokėjimo metodiką. 

Pagrindinės veiklos: 

Galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Pagal parengtą komunalinių ir kitų mokesčių už centralizuotai 

teikiamas paslaugas palankesnio gyventojams apskaičiavimo ir 

mokėjimo galimybių studiją bus vykdomi pakeitimai Vilniaus 

miesto 2010-2020 metų strateginiame plane. 

111.925,00 

 

95.136,25 

 

0,00 16.788,75 

 

2011/05 12 2011.03.14 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

parengimas 

11. Automobilių 

stovėjimo vietų 

skaičiaus 

padidinimo 

gyvenamuosiuose 

Vilniaus rajonuose 

galimybių studijos 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – išnagrinėti automobilių stovėjimo vietų 

plėtros gyvenamuosiuose rajonuose galimybes. 

Pagrindinės veiklos: 

Galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengus automobilių stovėjimo vietų plėtos gyvenamuosiuose 

rajonuose galimybių studiją bus vykdomi pakeitimai Vilniaus 

miesto trimečiame veiklos plane, kuriame detalizuojami Vilniaus 

miesto strateginio plano tikslai, uždaviniai ir priemonės. 

150.645,00 

 

128.048,25 

 

0,00 22.596,75 

 

2011/05 12 2011.03.14 

12. Vilniaus rajono 

savivaldybės 2016-

2023 m. strateginio 

plėtros plano 

parengimas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – išanalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės 

galimybes pritraukti investicijas, sumažinti poveikį klimato 

kaitai bei įsidiegti modernią informacinę sistemą. 

Pagrindinės veiklos: 

Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų strateginio plėtros 

plano parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengtas Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų 

strateginis plėtros planas. 

306.180,41 260.253,34 0,00 45.927,07 2012/01 18 2011.10.03 

13. Vilniaus miesto 

įvaizdžio 

tobulinimo studijos 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Projekto tikslas – išnagrinėti Vilniaus miesto įvaizdžio 

tobulinimo galimybes. 

Siektini rezultatai:  

- parengta Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija, kurios 

pagrindu bus įgyvendinamas priemonių planas – jo pagrindu 

atnaujinamas Vilniaus miesto strateginis planas. 

512.186,62 435.358,62 0,00 76.828,00 2012/03 12  2012/01/16 

14.  Vilniaus miesto 

turizmo plėtros 

2014-2017 metų 

studijos 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – turizmo plėtros planavimo Vilniaus mieste 

gerinimas. 

Pagrindinės veiklos: 

Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studijos 

parengimas atnaujinant Vilniaus miesto 2010-2020 metų  

strateginį planą. 

Siektini rezultatai: 

Parengta Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų 

studija, kurios pagrindu bus atnaujintas Vilniaus miesto 2010-

2020 metų strateginis planas. 

132.979,00 

 

 

113.032,14 

 

0,00 19.946,86 

 

2012/09 12 2012/06/01 

15. Vilniaus miesto 

sporto 

infrastruktūros 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

Projekto tikslas – išnagrinėti Vilniaus miesto sporto 

infrastruktūros (sporto aikštelių ir aikštynų) atnaujinimo 

galimybes. 

160.250,00 136.212,50 0,00 24.037,50 2012/09 12  2012/06 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 

fondų lėšų 

suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma, 

Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

(sporto aikštelių ir 

aikštynų) 

atnaujinimas 

galimybių studijos 

parengimas 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 
Pagrindinės veiklos: 

„Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių ir 

aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengta „Vilniaus miesto sporto infrastruktūros (sporto aikštelių 

ir aikštynų) atnaujinimas“ galimybių studija ir jos pagrindu 

padarytas Vilniaus miesto strateginiame plane pakeitimas. 

16. Sporto 

infrastruktūros 

vystymo Vilniaus 

rajone galimybių 

studijos 

parengimas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti Vilniaus rajono sporto 

infrastruktūros tolygią plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 

Sporto infrastruktūros vystymo Vilniaus rajone galimybių 

studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Parengta ir patvirtinta Sporto infrastruktūros vystymo Vilniaus 

rajone galimybių studija. 

49.988,24 

 

42.490,00 

 

0,00 7.498,24 

 

2013//04 12 mėn. 2013/02/01 

17.  Vilniaus miesto 

tikslinių teritorijų 

integruotos plėtros 

galimybių studijos 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – parengti Vilniaus miesto tikslinių teritorijų 

integruotos plėtros galimybių studiją. 

Pagrindinės veiklos:  

Galimybių studijos parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Galimybių studijos pagrindu bus atnaujintas Vilniaus miesto 

strateginis planas. 

 

234.618,82 199.426 0,00 35.192,82 2013/08 12 mėn. 2013/07/31 

   Iš viso: 3.617.955,33 3.075.156,56 0,0 542.798,77    

 


