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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-04-R 

PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ 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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

1. 

Teritorinio 

planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos 

naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius 

teritorijos planavimo dokumentus. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Specialiųjų planų žemės paėmimui visuomenės reikmėms, 2 

vnt. (Elektrėnų naujosioms kapinėms ir keliui prie Vievininkų 

kapinių) parengimas. 

2. Detaliųjų planų parengimas: 

2.1. Komercinės paskirties objekto Elektrinės g. Elektrėnų 

mieste, 

2.2. Paplūdimių (2 vnt.) Elektrėnų mieste, 

2.3. Daugiaaukščių aukštybinių gyvenamųjų namų statybos 

Sabališkių g. Elektrėnų mieste; 

2.4. Naujų kapinių įrengimo Elektrėnų mieste (ne miesto 

teritorijoje), 

2.5. Rekreacinės teritorijos Elektrėnų mieste (2 vnt) 

3. Vievio miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotėkų tinklų 

specialiojo plano parengimas. 

4. žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo planavimo 

dokumentams, parengimas, 26 vnt. 

Siektini rezultatai: 

Parengti specialieji planai, 3 vnt.; parengti detalieji planai, 7 vnt., 

parengti žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo planavimo 

dokumentams, 26 vnt. 

759.256,67 

 

645.368,16 

 

0,00 113.888,51 

 

2011/07 17 2011.10.29 

2. 

Šalčininkų rajono 

šilumos ūkio 

infrastruktūros 

plėtros specialiojo 

plano rengimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Šalčininkų rajono darnų 

vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – savivaldybėje kurioje parengtas specialusis 

planas, Produkto rodiklis - parengtas patvirtintas Šalčininkų 

rajono šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialusis planas. 

436.900,00 371.364,00 0,00 65.536,00 2011/03 21 2011.03.31 

3. Šalčininkų rajono Šalčininkų rajono Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Šalčininkų rajono darnų 336.803,02 286.282,42 0,00 50.520,60 20011/03 21 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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtros specialiojo 

plano rengimas 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga  

vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – savivaldybėje kurioje parengtas specialusis 

planas, Produkto rodiklis - parengtas patvirtintas Šalčininkų 

rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas 

4. 

Detaliųjų ir 

specialiųjų planų 

rengimas Šalčininkų 

rajone  

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga  

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Šalčininkų rajono darnų 

vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Pagrindinės veiklos: 

1.Šalčininkų miestelių prekybos kioskų (paviljonų) išdėstymo 

specialieji planai; 

2. Gėlūnų kaimo kapinių detalusis planas; 

3. Sporto žaidimų aikštelės Šalčininkėlių kaime detalusis planas; 

4. Šalčininkėlių gamtinių dujų skirstymo stoties sanitarinės 

apsaugos zonos ribų tikslinimo specialusis planas; 

5. Šalčininkų rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų 

specialusis planas; 

 6. Eišiškių miesto teritorijos ribų nustatymo planas; 

7. Kvartalo už Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos 

detalusis planas; 

8. Kvartalo tarp Nepriklausomybės ir Pamūrinės gatvių 

Šalčininkų mieste detalusis planas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – savivaldybėje kurioje parengti detalieji ir 

specialieji planai, Produkto rodiklis - parengti 5 specialieji, 4 

detalieji ir 1 miesto ribų pakeitimo specialusis planas. 

433.592,93 368.553,50 0,00 65.039,43 2011/11 24 2011.11.30 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

5. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

teritorijos 

gyvenamųjų 

vietovių ribų 

specialusis planas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – parengti Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų specialųjį planą, kurio metu 

bus nustatytos, pakeistos arba patikslintos administracinių 

teritorijų bei gyvenamųjų vietovių ribos, plotas, pavadinimai. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų 

vietovių ribų specialiojo plano rengimas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos 

gyvenamųjų vietovių ribų specialiojo plano – 100 proc., 

Produkto rodiklis - parengtas Švenčionių rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių ribų specialusis planas (1 vnt.). 

107.153,38 

 

91.080,37 

 

 

0,00 16.073,01 2011/03 12 2012.03.31 

6. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

specialusis planas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – parengti specialųjį planą, kurio tikslas – 

nustatyti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros teritorijas, kryptis. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano rengimas. 

Siektini rezultatai: 

Rezultato rodiklis – parengus pagrindinius teritorijos planavimo 

dokumentus išaugs Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos 

naudojimo ir tvarkymo sureguliavimas, Produkto rodiklis - 

parengtas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas – 

1 vnt. 

42.607,38 

 

 

36.216,27 

 

0,00 6.391,11 

 

2011/03 12 2011.03.31 

7. 

Žemės sklypų 

suformavimo 

detaliųjų planų 

rengimas 

Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – Detalizuoti miestų bendrųjų planų 

sprendinius, suformuoti žemės sklypus statinių statybai (tame 

tarpe ir visuomeninių, komercinių bei inžinerinių infrastruktūrų 

objektų statybai), nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo ir 

užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, numatyti 

teritorijas vietiniams želdynams. Suformuoti žemės juostas 

komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms 

įrengti. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Švenčionių miesto urbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų 

detaliojo plano parengimas. 

2. Žemės sklypų tarp Įkalnės ir Arnionų gatvių Pabradės mieste 

197.449,26 

 

167.831,86 

 

 

0,00 29.617,40 

 

2011/10 24 2011.10.31 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

suformavimo detaliojo plano parengimas. 

3. Kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypo 

suformavimo tarp Sodo g. ir Molėtų g. Kaltanėnų mstl. 

Švenčionių r. sav. detaliojo plano parengimas 

Siektini rezultatai: 

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Švenčionių miesto 

urbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų detalusis planas – 1 vnt.; 

Žemės sklypų tarp Įkalnės ir Armonių gatvių Pabradės mieste 

suformavimo detalusis planas – 1 vnt.; 

 Kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypo 

suformavimo taro Sodo g. ir Molėtų g. Kaltanėnų mstl. 

Švenčionių r. sav. detalusis planas – 1 vnt. 

8. 

Širvintų rajono 

šilumos ūkio plėtros 

specialiojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Širvintų rajono šilumos 

ūkio plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano 

rengimas (esamos situacijos analizė, koncepcijos rengimas, 

sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

Parengtas Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas. 

106.493,35 

 

90.519,35 

 

0,00 15.974,00 

 

2011/04 12 2011.04.30 

9. 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

elektros tinklų 

infrastruktūros 

plėtros specialiojo 

plano parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Širvintų rajono elektros 

tinklų infrastruktūros plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Širvintų rajono elektros tinklų infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano rengimas (esamos situacijos analizė, 

koncepcijos rengimas, sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

Parengtas Širvintų rajono savivaldybės elektros tinklų 

infrastruktūros plėtros specialusis planas. 

99.428,56 

 

84.514,28 

 

0,00 14.914,28 

 

2011/04 12 2011.04.30 

10. 

Teritorijos nuo Igno 

Šeiniaus g. Iki 

Staviškių gatvės 

Širvintų mieste 

detaliojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti Širvintų rajono racionalų 

panaudojimą bei vieningus tvarkymo reglamentus: režimus, 

veiklos apribojimus. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Rekreacinės teritorijos nuo Igno Šeiniaus g. iki Staviškių 

gatvės prie miesto administracinės ribos (už miesto 

vandenvietės) detaliojo plano rengimas (topografinės nuotraukos 

parengimas, esamos sitacijos analizė, koncepcijos rengimas, 

sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

Parengtas rekreacinės teritorijos nuo Igno Šeiniaus g. iki 

Staviškių gatvės prie miesto administracinės ribos (už miesto 

8.939,75 

 

 

7.598,78 

 

 

0,00 1.340,97 

 

 

2011/06 24 2011.06.30 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

vandenvietės) (apie 5,60 ha), Širvintų mieste detalusis planas. 

11. 

Teritorijų prie 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

Širvintų mieste 

detaliųjų planų 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti Širvintų miesto racionalų teritorijų 

panaudojimą bei vieningus tvarkymo reglamentus: režimus, 

veiklos apribojimus. 

Pagrindinės veiklos: 

Dešimties detaliųjų planų rengimas (topografinės nuotraukos 

parengimas, esamos situacijos analizė, koncepcijos rengimas, 

sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

1. Parengtas teritorijos, apribotos Upelio – Turgaus - Plento – 

Žolyno gatvėmis (apie 10,0 ha), Širvintų mieste detalusis planas; 

2. Parengtas teritorijos, apribotos Upelio – Beržės up. - Plento – 

Turgaus gatvėmis (apie 4,8 ha), Širvintų mieste detalusis planas; 

3. Parengtas teritorijos, apribotos Beržės up. – Vilniaus – 

Mindaugo - Plento gatvėmis (apie 9,0 ha), Širvintų mieste 

detalusis planas; 

4. Parengtas teritorijos, apribotos Plento – Mindaugo – Janonio 

– Igno Šeiniaus gatvėmis (apie 3,80 ha) Širvintų mieste detalusis 

planas; 

5. Parengtas teritorijos prie daugiabučių Vilniaus - Totorių g. 

(apie 0,75 ha) Širvintų mieste detalusis planas; 

6. Parengtas teritorijos, apribotos Mindaugo - Vilniaus – Janonio 

gatvėmis (apie 3,60 ha) Širvintų mieste detalusis planas; 

7. Parengtas teritorijos, apribotos Petro Cvirkos - Ateities – 

Plento gatvėmis (apie 2,25 ha) Širvintų mieste detalusis planas; 

8. Parengtas teritorijos apribotos Širvintos up. – Totorių  – 

Kalnalaukio gatvėmis (apie 6,0 ha) Širvintų mieste detalusis 

planas; 

9. Parengtas teritorijos prie daugiabučių Kalnalaukio gatvėje 

(apie 4,0 ha) Širvintų mieste detalusis planas; 

10. Parengtas teritorijos prie Kalnalaukio gatvės (apie 1,5 ha) 

Širvintų mieste detalusis planas. 

95.338,68 

 

 

81.037,87 

 

 

0,00 14.300,81 

 

 

2011/06 24 2011.06.30 

12. 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

teritorijos 

kraštovaizdžio 

tvarkymo 

specialiojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti Širvintų rajono savivaldybės 

teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 

tvarkymo specialiojo plano rengimas (esamos sitacijos analizė, 

koncepcijos rengimas, sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

Parengtas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 

tvarkymo specialusis planas. 

141.153,26 

 

119.980,27 

 

0,00 21.172,99 

 

2011/07 18 2011.07.30 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

13. 

Detaliųjų planų 

rengiamas 

Ukmergės rajone 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – parengti Ukmergės rajone 3 detaliuosius 

planus, nustatančius vieningus, atitinkančius galiojančius teisės 

aktus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, 

veiklos apribojimus. 

Pagrindinės veiklos: detaliųjų planų rengimas. 

Siektini rezultatai: parengti 3 detaliuosius planus 

285.458,83 

 

 

242.640,00 

 

 

0,00 42.818,83 

 

 

2012/05 24 2012/03/31 

14. 

Specialiųjų planų 

rengimas Ukmergės 

rajone 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – parengti galiojančius teisės aktus 

atitinkančius Ukmergės rajone specialiuosius planus – teritorijų 

planavimo dokumentus, kuriuose ratu ir grafiškai bus pateikti 

sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, 

naudojimo ir apsaugos bei teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų 

bei nustatytais sprendiniais bus įtesinti taikomieji reikalavimai. 

Pagrindinės veiklos: specialiųjų planų rengimas. 

Siektini rezultatai: parengti 3 specialiuosius planus. 

269.851,25 

 

 

229.373,56 

 

- 40.477,69 

 

 

2012/05 26 2012/03/31 

15. 

Trakų rajono 

savivaldybės 

teritorijų planavimo 

dokumentų 

rengimas 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą ir darnų Trakų rajono 

savivaldybės teritorijos vystymąsi bei racionalų teritorijų ir kitų 

išteklių panaudojimą. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Parengti Rūdiškių miesto bendrąjį planą. 

2. Parengti Trakų miesto aplinkkelio specialųjį planą. 

3. Parengti Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialųjį 

planą. 

4. Parengti Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir 

poilsio kompleksų išdėstymo specialųjį planą. 

5. Parengti Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) pritaikymo 

rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detalųjį planą. 

6. Parengti Žemės sklypų ribų formavimo trakų senamiestyje 

(unikalus kodas kultūros vertybių registre 17114) specialųjį 

planą. 

7. Parengti trakų rajono savivaldybės bendrojo plano tvarkymo 

zonų Nr.32, Nr.121 ir Nr.122 kraštovaizdžio specialųjį planą. 

Siektini rezultatai: 

Parengti: 1 bendrasis planas, 5 specialieji planai ir 1 detalusis 

planas. 

1.170.998,82 995.348,99 0,00 175.649,83 2011/09 36 2011.09.30 

16. 

Vilniaus miesto 

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – išsiaiškinti ir nustatyti Vilniaus miesto 

vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai 

galimybes ir reikalavimus; patikslinti Vilniaus miesto 

savivaldybės draustinių ribas ir nustatyti draustinių naudojimo 

reglamentus. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Specialiųjų planų parengimas. 

758.341,18 644.590,00 

 

0,00 113.751,18 2011/05 32 2011.03.31 



 7 

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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Siektini rezultatai: 

Įgyvendinus projektą, bus parengti šie specialieji planai: 

1. Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir 

pritaikymo rekreacijai specialusis planas. 

2. Vilniaus miesto savivaldybės draustinių specialusis planas. 

17.  

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

teritorijos dalies 

urbanizuotos zonos 

(pagal Vilniaus 

rajono bendrąjį 

planą U zonos) 

bendrojo plano 

parengimas 

Vilniaus rajono  

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas  -  užtikrinti Vilniaus rajono infrastruktūros 

vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios ,darbo ir poilsio 

aplinkos formavimąsi. 

Pagrindinės veiklos  - Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 

dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą 

U zonos) bendrojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai   -  parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal 

Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonoje) bendrasis planas. 

933.014,53 

 

793.062,35 

 

0,00 139.952,18 

 

2011/11 24 2011.11.15 

18. 

Vilniaus rajono 

šilumos ūkio 

specialaus plano 

atnaujinimas 

Vilniaus rajono  

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas  -  suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos 

ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis. 

Pagrindinės veiklos  -  Vilniaus rajono savivaldybės šilumos 

ūkio specialaus plano atnaujinimas. 

Siektini rezultatai  -  atnaujinti ir patvirtinti Vilniaus rajono 

šilumos ūkio specialųjį planą. 

95.939,63 

 

81.548,61 

 

0,00 14.391,02 

 

2011/06 14 2011.06.30 

19. 

Šumsko miestelio 

bendrojo plano 

parengimas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas  -  užtikrinti Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos  

Šumsko miestelio infrastruktūros vystymąsi bei harmoningos 

gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos formavimąsi. 

Pagrindinės veiklos  -  Šumsko mietelio bendrojo plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai  - parengtas ir patvirtintas Šumsko miestelio 

bendrasis planas. 

210.203,78 

 

178.673,21 

 

0,00 31.530,57 

 

2012/04 15 2012.02.15 

20. 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

teritorijos dalies 

urbanizuotos zonos 

(pagal Vilniaus 

rajono bendrąjį 

planą ZRg Sudervės 

zonos)bendrojo 

plano parengimas 

Vilniaus rajono  

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas  -  užtikrinti Vilniaus rajono infrastruktūros 

vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio 

aplinkos formavimąsi. 

Pagrindinės veiklos  -  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 

dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą 

ZRg Sudervės zonos )bendrojo plano parengimas . 

Siektini rezultatai – parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal 

Vilniaus rajono bendrąjį planą ZRg Sudervės zonos) bendrasis 

planas. 

168.467,43 

 

 

143.197,31 

 

 

0,00 25.270,12 

 

 

2012/03 21 2012.02.15 

21 

Rekreacinių takų 

Medininkų 

aukštumoje ir 

Vilniaus rajono  

savivaldybės 

administracija, 

Projekto tikslas  -  užtikrinti Vilniaus rajono laisvalaikio 

infrastruktūros tolygią plėtrą. 

Pagrindinės veiklos  -  rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – 

210.891,82 

 

179.258,04 

 

0,00 31.633,78 

 

2012/05 14 2012.03.31 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Nemenčinė – 

Santaka specialiųjų 

planų parengimas 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Santaka specialiojo plano parengimas; 

- rekreacinio (pėsčiųjų, dviračių, riedučių) poilsio tako 

Medininkų aukštumoje (Medininkų-Rukainių seniūnijose) 

specialiojo plano parengimas 

Siektini rezultatai – parengti ir patvirtinti 2 specialieji planai: 

rekreacinio poilsio tako Nemenčinė-Santaka specialusis planas ir 

rekreacinio turistinio tako Medininkų aukštumoje (Medininkų-

Rukainių seniūnijose) specialusis planas 

22. 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

teritorijos gamtinio 

karkaso teritorijų 

naudojimo 

specialiojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Širvintų rajono 

savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo 

plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 

1. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso 

teritorijų naudojimo specialiojo plano rengimas (esamos 

situacijos analizė, koncepcijos rengimas, sprendinių 

konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: 

Parengtas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio 

karkaso specialusis planas. 

163.391,37 

 

138.882,66 0,00 24.508,71 2011/07 18 2012/03/31 

23. 

Vilniaus rajono 

savivaldybės dalies 

(13 seniūnijų) 

gyvenamųjų 

vietovių ribų 

nustatymo ar 

keitimo  planas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas – keisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, 

nustatyti tikslų jų skaičių, užtikrinant šių teritorijų darnią plėtrą ir 

efektyvų savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą. 

Pagrindinės veiklos: 

Vilniaus rajono savivaldybės dalies (13 seniūnijų) gyvenamųjų 

vietovių ribų nustatymo ar keitimo plano parengimas. 

Siektini rezultatai 

Parengti ir patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės dalies (13 

seniūnijų) gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo 

planas. 

822.478,97 

 

699.107,12 

 

0,00 123.371,85 

 

2012/04 18 2012/04 

24. 

Trakų kurorto 

teritorijos įvaizdį 

formuojančių  

specialiųjų planų 

parengimas 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas 

Harmoningai ir kompleksiškai suplanuoti Trakų kurortinės 

teritorijos urbanistinę koncepciją, teritorijos naudojimo bei 

apsaugos principus. 

Pagrindinės veiklos:  

1. Parengti Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo 

specialųjį planą. 

2. Parengti ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų 

istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialųjį 

planą. 

3. Lentvario miesto paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialųjį planą. 

200.000,00 170.000,00 0,00 30.000,00 2012/01 36 2012/01 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Siektini rezultatai 

Įgyvendinus projektą bus parengti 3 specialieji planai: 

 

25. 

Vilniaus miesto 

dviračių takų 

specialiojo plano 

parengimas“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas 

Parengti nevariklinių transporto priemonių infrastruktūros 

plėtros sprendinius 

Pagrindinės veiklos: 

Dviračių takų Vilniaus mieste specialiojo plano parengimas 

Siektini rezultatai 

Parengtas Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas 

238.633,00 

 

202.838,05 

 

0,00 35.794,95 

 

2012/07 16 2012/06/01 

26. 

Ukmergės miesto ir 

rajono specialiųjų 

planų parengimas  

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas 

Užtikrinti Ukmergės miesto ir rajono savivaldybės teritorijos 

tvarkymo ir naudojimo reguliavimą, parengiant specialiuosius 

teritorijos planavimo dokumentus. 

Pagrindinės veiklos: 

- Ukmergės miesto gatvių ribų specialiojo plano 

parengimas; 

- Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio 

karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano 

parengimas; 

- Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar 

priekabų išdėstymo Ukmergės mieste specialiojo plano 

parengimas; 

- Ukmergės miesto išorinės vaizdinės reklamos 

specialiojo plano parengimas; 

- Ukmergės miesto plėtros teritorijų inžinerinės 

infrastruktūros specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai 

Parengti 5 specialieji planai. 

630.000,00 535.500,00 0,00 94.500,00 2012/11 25 2012/11/30 

27. 

Vilniaus miesto 

gamtinio karkaso 

teritorijų apsaugos 

ir naudojimo 

specialusis planas  

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: parengti Vilniaus miesto gamtinio karkaso 

teritorijų apsaugos ir naudojimo specialųjį planą, siekiant 

užtikrinti gamtos vertybių apsaugą ir darnios miesto plėtros 

galimybes. 

Pagrindinės veiklos: Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų 

apsaugos ir naudojimo specialusis. 

Siektini rezultatai: parengtas Vilniaus miesto gamtinio karkaso 

teritorijų apsaugos ir naudojimo specialusis planas. 

 

545.037,00 463.281,45 

 

0,00 81.755,55 2012/07 16 mėn 2012/10/31 

28. 

Žemės sklypo 

suformavimo 

rekreaciniam 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: parengti žemės sklypo suformavimo 

rekreaciniam naudojimui prie Bėlio ežero Švenčionių r. detalųjį 

planą. 

35.106,07 29.840,15 0,00 5.265,92 2012/04 12 mėn 2012/04/30 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

naudojimui prie 

Bėlio ežero 

Švenčionių rajone 

detalusis planas 

Pagrindinės veiklos: žemės sklypo suformavimo rekreaciniam 

naudojimui prie Bėlio ežero Švenčionių r. detaliojo plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas žemės sklypo suformavimo 

rekreaciniam naudojimui prie Bėlio ežero Švenčionių r. detalusis 

planas – 1 vnt. 

 

 

 

 

 

 

29. 

Nemenčinės plento 

detaliojo plano 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūros 

tinklą parengiant Nemenčinės plento detalųjį planą. 

Pagrindinės veiklos: Nemenčinės plento detaliojo plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas Nemenčinės plento detalusis 

planas. 

267.230,68 212.500,00 0,00 54.730,68 2013/01 24 mėn 2012/11/12 

30. 

Širvintų miesto 

gatvių raudonųjų 

linijų specialiojo 

plano parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Širvintų miesto gatvių 

raudonųjų linijų naudojimo plėtrą; optimizuoti Širvintų rajono 

savivaldybės kaimiškųjų bei miestų teritorijų vietinių kelių 

tinklą. 

Pagrindinės veiklos:  

1. Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano 

rengimas (esamos situacijos analizė, koncepcijos rengimas, 

sprendinių konkretizavimas). 

2.  Širvintų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas (esamos 

situacijos analizė, koncepcijos rengimas, sprendinių 

konkretizavimas). 

Siektini rezultatai:  

1. Parengtas Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis 

planas; 

2.  Parengtas Širvintų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas. 

213.331,44 

 

181.331,72 

 

0,00 31.999,72 

 

2013/02 18 mėn. 2013/01 

31. 

Širvintų miesto 

žaliųjų plotų 

specialiojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Širvintų miesto žaliųjų 

plotų naudojimo plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: Širvintų miesto žaliųjų plotų specialiojo 

plano rengimas (esamos situacijos analizė, koncepcijos 

rengimas, sprendinių konkretizavimas). 

Siektini rezultatai: parengtas Širvintų miesto žaliųjų plotų 

specialusis planas. 

206.618,28 

 

 

175.625,53 

 

0,00 30.992,75 

 

2013/03 18 mėn. 2013/02 

32. 

1,1ha teritorijos 

Širvintų mieste 

detaliojo plano 

parengimas 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Širvintų miesto viešųjų 

erdvių naudojimo plėtrą. 

Pagrindinės veiklos: 1,1 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo 

plano rengimas (topografinės nuotraukos parengimas, esamos 

situacijos analizė, koncepcijos rengimas, sprendinių 

17.047,71 

 

14.490,54 

 

0,00 2.557,17 

 

2013/13 18 mėn. 2013/02 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

konkretizavimas) 

Siektini rezultatai: parengtas 1.1 ha teritorijos Širvintų mieste 

detalusis planas. 

33. 

Ukmergės rajono 

šilumos ūkio 

specialiojo plano 

parengimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Ukmergės rajono šilumos 

ūkio plėtrą.  

Pagrindinės veiklos: specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas Ukmergės rajono šilumos ūkio 

specialusis planas. 

123.706,46 105.150,49 0,00 18.555,97 2013/07 18 mėn. 2013/02 

34. 

Ukmergės miesto 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

kvartalų specialiojo 

plano parengimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: parengti Ukmergės miesto daugiabučių 

gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės 

infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamentų 

specialųjį planą.  

Pagrindinės veiklos: specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas Ukmergės miesto gyvenamųjų 

namų kvartalų specialusis planas. Planuojamos teritorijos plotas 

apie 90 ha. 

101.928,30 86.639,05 0.00 15.289,25 2013/07 24 mėn. 2013/02 

35. 

Elektrėnų miesto 

detaliųjų planų 

rengimas 

Elektrėnų 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti Elektrėnų miesto teritorijos 

naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius 

teritorijos planavimo dokumentus. 

Pagrindinės veiklos: detaliųjų planų parengimas (žemės sklypo 

Draugystės g. 30 (kadastrinis Nr. 7930/0003:229) ir gretimos, 

rytinės teritorijos Elektrėnuose detalusis planas. Komercinės 

teritorijos Dubijos g. Elektrėnuose detalusis planas. Žemės 

sklypo Draugystės g. (kadastrinis Nr. 7930/0003:238) 

Elektrėnuose detalusis planas. 

Siektini rezultatai: parengti detalieji planai, 3 vnt. (Žemės 

sklypo Draugystės g. 30 (kadastrinis Nr. 7930/0003:229) ir 

gretimos, rytinės teritorijos Elektrėnuose detalusis planas. 

Komercinės teritorijos Dubijos g. Elektrėnuose detalusis planas. 

Žemės sklypo Draugystės g. (kadastrinis Nr. 

7930/0003:238)Elektrėnuose detalusis planas). 

40.107,45 

 

34.091,32 0.00 6.016,13 

 

2013/02 15 mėn. 2013/02 

36. 

Trakų rajono 

savivaldybės 

teritorijos bendrojo 

plano sprendinių 

įgyvendinimui 

skirtų teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

rengimas 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą ir darnų Trakų rajono 

savivaldybės teritorijos vystymąsi. 

Pagrindinės veiklos: parengti 2 specialiuosius planus. 

Siektini rezultatai: 1. Parengti 2 specialieji planai: 

- Lentvario miesto administracinių ribų keitimo specialusis 

planas; 

- Trakų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių, kaimų ir 

seniūnijų ribų nustatymo specialusis planas. 

 

373.376,35 

 

317.369,89 

 

0,00 56.006,46 

 

2013/02 31 mėn 2013/05 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

37. 

Ukmergės miesto 

neužstatytų erdvių 

kraštovaizdžio 

formavimo ir 

poilsio 

organizavimo 

specialiojo plano 

parengimas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti racionalų Ukmergės miesto 

neužstatytų erdvių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų 

plėtros ilgalaikius planus.  

Pagrindinės veiklos: specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas Ukmergės miesto neužstatytų 

erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo 

 specialusis planas. 

180.000,00 153.000,00 0,00 27.000,00 2013/08 24 mėn. 2013/06 

38. 

Adutiškio ir 

Kaltanėnų miestelių 

bendrųjų planų 

rengimas 

 

 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti Adutiškio ir Kaltanėnų miestelių 

teritorijų naudojimo ir tvarkymo reguliavimą. 

Pagrindinės veiklos: 1. Adutiškio miestelio bendrojo plano 

parengimas; 

2.Kaltanėnų miestelio bendrojo plano parengimas 

Siektini rezultatai: parengti savivaldybių bendrieji planai (2 

vnt.) 

90.000,00 76.500,00 0,00 13.500,00 2013/05 24 mėn. 2013/05/10 

39. 

Turizmo ir 

rekreacinės 

teritorijos prie 

Lazdinių ežero 

specialiojo plano ir 

Pramonės kvartalo 

Pabradės mieste 

detaliojo plano 

rengimas 

 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti Švenčionių rajono savivaldybės 

turizmo ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero 

infrastruktūros darnų vystymąsi ir Pabradės miesto racionalų 

teritorijos panaudojimą bei vieningą tvarkymo reglamentą: 

rėžimą, veiklos apribojimą. 

Pagrindinės veiklos: 1.Švenčionių rajono savivaldybės turizmo 

ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero specialiojo plano 

parengimas; 

2.Pramonės kvartalo Vilniaus g. Pabradės mieste detaliojo plano 

parengimas. 

Siektini rezultatai: parengti ar pakeisti apskričių ir savivaldybių 

detalieji ir (ar) specialieji planai, 2 vnt. 

76.585,64 

 

65.097,79 

 

0,00 11.487,85 

 

2013/08 22 mėn. 2013/05/10 

40. 

Žemės sklypų 

suformavimo 

(aplinkkelio 

statybai) Švenčionių 

mieste specialusis 

planas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti darnų Švenčionių miesto vystymąsi, 

racionalų planuojamos teritorijos, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą, parengiant sklypo, reikalingo aplinkkelio statybai 

Švenčionių mieste, specialųjį planą. 

Pagrindinės veiklos: žemės sklypų suformavimo (aplinkkelio 

statybai) Švenčionių mieste specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: žemės sklypų suformavimo (aplinkkelio 

statybai) Švenčionių mieste specialiojo plano parengimas 

44.977,92 

 

38.231,23 

 

0,00 6.746,69 

 

2013/06 12 mėn 2013/06 

41. 

Žemės sklypų 

suformavimo 

(aplinkkelio 

statybai) 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

Projekto tikslas: užtikrinti geresnę gyventojų gyvenimo kokybę 

suformuojant žemės sklypus Švenčionėlių miesto aplinkkelio 

statybos infrastruktūros sukūrimui. 

Pagrindinės veiklos: specialiojo plano rengimas žemės sklypo 

45.000,00 38.250,00 0,00 6.750,00 2013/06 12 mėn 2013/06 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Švenčionėlių mieste  

specialusis planas 

biudžetinė įstaiga suformavimui (aplinkkelio statybai) Švenčionėlių mieste. 

Siektini rezultatai: parengtas žemės sklypų suformavimui 

(aplinkkelio statybai) Švenčionėlių m. specialusis planas (1 vnt.) 

42. 

Gyvenamosios 

teritorijos kvartalo 

Pabradės mieste 

detalusis planas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Pabradės miesto 

gyvenamosios teritorijos kvartalo darnų vystymąsi bei racionalų 

teritorijos, lėšų ir kitų išteklių naudojimą. 

Pagrindinės veiklos: gyvenamosios teritorijos kvartalo Pabradės 

mieste detalaus plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas gyvenamosios teritorijos kvartalo 

Pabradės mieste detalus planas. 

54.551,59 

 

46.368,85 

 

0,00 8.182,74 

 

2013/06 12 mėn 2013/06 

43. 

Vilniaus rajono 

paviršinių vandens 

telkinių apsaugos ir 

naudojimo 

galimybių 

specialusis planas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: nustatyti Vilniaus rajono vandens telkinių 

(ežerų, upių, tvenkinių)apsaugos priemones, nustatyti apsaugos 

juostas ir zonas, hidrologinį režimą, nustatyti planuojamos 

veiklos reglamentus, kraštovaizdžio ypatybes. 

Pagrindinės veiklos: Vilniaus rajono paviršinių vandens telkinių 

apsaugos ir naudojimo galimybių specialusis planas. 

Siektini rezultatai: parengti ir patvirtinti Vilniaus rajono 

paviršinių vandens telkinių apsaugos ir naudojimo galimybių 

specialųjį planą. 

517.998,81 

 

440.298,98 

 

0.00 77.699,83 

 

2013/06 18 mėn. 2013/05 

44. 

Vilniaus rajono 

dešimties seniūnijų 

pagrindinių centrų 

detaliųjų planų 

parengimas 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: užtikrinti Vilniaus rajono kaimo vietovių 

infrastruktūros vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo 

ir poilsio aplinkos formavimąsi. 

Pagrindinės veiklos: Vilniaus rajono Buivydžių, Dūkštų, 

Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Paberžės, 

Rukainių, Sužionių, Šatrininkų kaimų detalieji planai. 

Siektini rezultatai: parengti ir patvirtinti Vilniaus rajono  

savivaldybės 10 kaimų detaliuosius planus. 

557.176,48 473.600,00 0,00 83.576,48 2013/06 18 mėn. 2013/06 

45. 

Kaltanėnų ir 

Labanoro seniūnijų 

teritorijų turizmo ir 

rekreacijos 

specialusis planas 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: užtikrinti Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų 

teritorijų turizmo ir rekreacijos darnų vystymąsi. 

Pagrindinės veiklos: Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų teritorijų 

turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengtas Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų 

teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas – 1 vnt. 

83.780,00 71.213,00 0,00 12.567,00 2013/09 12 mėn 2013/07/01 

46. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

teritorijos dviračių 

transporto 

infrastruktūros 

plėtros specialusis 

planas ir 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: užtikrinti sistemingą Švenčionių rajono 

teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų rajono teritorijų, lėšų ir 

kitų išteklių panaudojimą. 

Pagrindinės veiklos: 1.Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano parengimas; 

2.Žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų 

71.000,00 60.350,00 0,00 10.650,00 2013/08 22 mėn 2013/06/28 
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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, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

teritorijos Pabradės 

mieste detalusis 

planas 

namų teritorijos tarp Molėtų, Architektų ir Gamyklos gatvių 

Pabradės mieste detaliojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengti ar pakeisti apskričių ir savivaldybių 

detalieji ir (ar) specialieji planai, 2 vnt. 

47. 

Kvartalų 

Švenčionėlių mieste 

detalieji planai 
Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto tikslas: užtikrinti Švenčionėlių miesto teritorijos 

naudojimo ir tvarkymo reguliavimą. 

Pagrindinės veiklos: 1. Kitos paskirties žemės sklypo 

suformavimo Švenčionėlių mieste (tarp Slėnio ir Liepų g.) 

detaliojo plano parengimas; 

2.Kvartalo tarp Liepų ir Bažnyčios g. Švenčionėlių 

mieste detaliojo plano parengimas. 

Siektini rezultatai: parengti savivaldybių detalieji planai, 2 vnt. 

47.200,00 40.120,00 0,00 7.080,00 2013/09 18 mėn. 2013/06/28 

48. 

Pramoninės 

teritorijos (apie 37,4 

ha) prie Liepkalnio 

g. detaliojo plano 

parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas:. žemės sklypų ribų ir plotų, teritorijos 

naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas vadovaujantis 

Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais. 

Pagrindinės veiklos:. pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie 

Liepkalnio g. detaliojo plano parengimas 

Siektini rezultatai:. parengtas pramoninės teritorijos (apie 37,4 

ha) prie Liepkalnio g. detalusis planas. 

89.769,42 76.304,00 0,00 13.465,42 2012/06 29 mėn. 2013/07/31 

49. 

Teritorijų prie 

esamų 

daugiaaukščių 

gyvenamųjų namų 

ir laisvos 

valstybinės žemės 

Švenčionių, 

Švenčionėlių ir 

Pabradės miestų 

detalieji planai. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė įstaiga 

Projekto tikslas:.užtikrinti Švenčionėlių, Švenčionių ir Pabradės 

miestų racionalų teritorijų panaudojimą bei vieningus tvarkymo 

reglamentus: režimus, veiklos apribojimus. 

Pagrindinės veiklos:. 

Siektini rezultatai:.1. Švenčionių miesto teritorijos prie 

daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir laisvos valstybinės žemės 

detalusis planas, 1 vnt.; 

2. Švenčionėlių miesto teritorijos prie daugiaaukščių 

gyvenamųjų namų ir laisvos valstybinės žemės detalusis planas, 

1 vnt.; 

3. Pabradės miesto teritorijos prie daugiaaukščių gyvenamųjų 

namų ir laisvos valstybinės žemės detalusis planas, 1 vnt.; 

118.699,44 100.894,52 0,00 17.804,92 2013/09 18 mėn. 2013/06/28 

 

 

  VISO: 12.823.015,89 10.884.915,54 0,0 1.938.100,35    

 


