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PATVIRTINTA 

Vilniaus regiono plėtros tarybos  

2014 m. birželio 13 d. 

sprendimu Nr. 51/1S-27 

 

VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI 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-02-R PRIEMONĘ „PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“ 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 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

1.  Stanislavo 

Moniuškos menų 

mokyklos pastato ir 

teritorijos 

sutvarkymas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – rekonstruoti menų mokyklos pastatą ir 

sutvarkyti teritorijos urbanistinę infrastruktūrą siekiant pagerinti 

probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo 

kokybę. 

Pagrindinės veiklos: 

Menų mokyklos pastato ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas. 

Siektini rezultatai: 

- įrengta asfaltbetonio danga – apie 400 m; 

- įrengtas šaligatvis – apie 800 m; 

- sutvarkytas menų mokyklos pastatas – 1 vnt. 

2.153.982,01 1.830.884,71 161.548,65 161.548,65 2012/05 25 2012.08.31 

2.  Šalčininkų miesto 

urbanistinės 

infrastruktūros 

tvarkymas ir 

kraštovaizdžio 

formavimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija  

Projekto tikslas – sutvarkyti Šalčininkų miesto urbanistinę 

infrastruktūrą siekiant pagerinti probleminės teritorijos miesto 

gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. 

Pagrindinės veiklos: 

Teritorijos tvarkymo darbai. 

Siektini rezultatai: 

Sutvarkyta Šalčininkų miesto urbanistinė infrastruktūra – apie 10 

ha. 

6.766.940,58 5.751.899,49 228.057,13 786.983,96 2012/05 25 2012.04.30 

3.  Kompleksiškai 

tvarkyti 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

kvartalo, esančio 

Švenčionių mieste, 

tarp Mažosios ir 

Rymo gatvių, 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti daugiabučių namų 

kvartalo, esančio Švenčionių mieste, tarp Mažosios ir Rymo 

gatvių, teritoriją. 

Pagrindinės veiklos: 

Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Švenčionių 

mieste tarp Mažosios ir Rymo gatvių, teritorijos tvarkymo 

darbai. 

Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio 

3.696.891,00 3.142.357,35 277.266,82 277.266,83 2012/03 24 2012.10.31 
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Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminari 

projekto 

vertė, Lt 

Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt Projekto terminai 

Preliminari ES 
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suma, Lt 

Preliminari 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt 

Savivaldybės 

lėšų suma, Lt 

Projekto 

veiklų 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

teritoriją Švenčionių mieste, tarp Mažosios ir Rymo gatvių teritorijos, 

gatvių atkarpų rekonstrukcija. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis: 

- Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Mažosios ir 

Rymo gatvių apšvietimo techninis projektas – 1 projektas; 

- Kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių namų kvartalo teritorija, 

esanti Švenčionių mieste tarp Mažosios ir Rymo gatvių. 

Produkto rodiklis: 

Rekonstruota: 

- 8 automobilių aikštelės; 

- pėsčiųjų, pėsčiųjų dviračių takai;  

- apšvietimo šviestuvai; 

- sutvarkyta teritorija; 

-2 poilsio aikštelės; 

-3 buitinių atliekų aikštelės; 

- rekonstruota 1 žaidimo aikštelė; 

- įrengtos 2 naujos vaikų žaidimų aikštelės; 

-pandusų įrengimas ir priebučių praplatinimas; 

- rekonstruotos 2 gatvių atkarpos. 

4.  Aušros gatvės 

Švenčionėlių 

mieste 

rekonstravimas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – didinti Švenčionėlių miesto aplinkos 

patrauklumą, kuriant patrauklias sąlygas gyventojams. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Aušros gatvės Švenčionėlių mieste rekonstrukcija; 

2. Šalia Aušros gatvės esančios teritorijos sutvarkymas. 

Siektini rezultatai: 

- rekonstruota gatvės atkarpa – 200 m., įrengti šaligatviai, lietaus 

nuotekų tinklai, pakelti vandentiekio ir buitinių nuotekų šuliniai 

ir pakeisti dangčiai; 

- rekonstruotas pravažiavimas nuo Aušros g. iki Bažnyčios g. 47; 

- rekonstruotos dvi automobilių stovėjimo aikštelės prie 

daugiabučių namų Liepų skersgatvis 6 ir 8; 

- įrengta buitinių atliekų konteinerių aikštelė; 

- sutvarkyta teritorija. 

738.223,38 627.489,87 55.366,75 55.366,76 2013/09 14 2013.06.28 

   Iš viso: 13.356.036,97 11.352.631,42 722.239,35 1.281.166,20    

 


