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VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO “ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ
STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ VP1-4.2-VRM-04-R PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“, SĄRAŠAS NR. 01
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Širvintų miesto
Širvintų rajono
teritorijos bendrojo savivaldybės
plano rengimas
administracija

2.

Elektrėnų
1
savivaldybės
šilumos ūkio
specialiojo plano
parengimas

3.

Vievio
2 miesto ribų Elektrėnų
specialiojo plano
savivaldybės
parengimas
administracija

4.

Vievio miesto
teritorijų prie
daugiabučių namų
ir kitų valstybinių
objektų ribų
nustatymo
specialiojo plano
parengimas

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

5.

Elektrėnų marių
rekreacinės
aplinkos

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
Užtikrinti sistemingą Širvintų miesto darnų vystymąsi bei
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Siektini rezultatai
Širvintų rajono savivaldybė turės parengtą Širvintų miesto
teritorijos bendrąjį planą.
Projekto tikslas
Nustatyti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje šilumos ūkio
plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią šilumos ūkio
plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant
planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos
priemones bei kitus reikalavimus.
Siektini rezultatai
Parengtas Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialusis
planas, 1 vnt.
Projekto tikslas
Užtikrinti darnų Elektrėnų savivaldybės teritorijos vystymąsi
bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į Elektrėnų savivaldybės ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai
Parengtas Vievio miesto ribų specialusis planas, 1 vnt.
Projekto tikslas
Užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos naudojimo ir
tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius teritorijos
planavimo dokumentus.
Siektini rezultatai
Parengti Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų
valstybinių objektų ribų nustatymo specialųjį planą, 1 vnt.

357.745,38

304.083,57

-

53.661,81

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas
2009/07
21
2009/05/31

93.075,89

79.114,51

-

13.961,38

2009/07

10

2009/06/30

47.057,74

39.999,08

-

7.058,66

2009/07

10

2009/06/30

69.735,97

59.275,58

-

10.460,39

2009/07

10

2009/06/30

Projekto tikslas
Užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos naudojimo ir
tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius teritorijos

51.487,29

43.764,2

-

7723,09

2009/07

10

2009/06/30

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

specialiojo plano
parengimas

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

planavimo dokumentus, būtinus Elektrėnų marių rekreacinės
aplinkos gerinimui.
Siektini rezultatai
Parengtas Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialusis
planas, 1 vnt.
Projekto tikslas
Užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos (Elektrinės g.,
Pergalės g., Dubijos g.) vieningus žemės naudojimo ir
tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Siektini rezultatai
Parengti detalieji planai Elektrėnų miesto teritorijoje
(Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.), 3 vnt.

63.006,45

53.555,48

-

9.450,97

2009/07

8

2009/06/30

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

6.

Detaliųjų planų
Elektrėnų miesto
teritorijoje
parengimas
(Elektrinės g.,
Pergalės g.,
Dubijos g.)

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

7.

Detaliojo plano
Vievio miesto
teritorijoje
parengimas
(paplūdimio
teritorija)

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
Užtikrinti sklypų suformavimą laisvoje valstybinėje žemėje,
nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo reguliavimą.
Siektini rezultatai
Parengtas detalusis planas Vievio miesto teritorijoje
(paplūdimio teritorija), 1 vnt.

21.942,19

18.650,86

-

3.291,33

2009/07

8

2009/06/30

8.

Kapinių
B
detaliųjų
planų parengimas
Elektrėnų
savivaldybėje

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

70.394,52

59.835,34

-

10.559,18

2009/07

8

2009/06/30

9.

Elektrėnų
savivaldybės
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
plėtros plano
parengimas

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

29.335,39

24.935,09

-

4.400,3

2009/07

10

2009/06/30

10.

Šalčininkų rajono
miestų/miestelių
bendrųjų planų
rengimas

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
Užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos vieningus žemės
naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos
apribojimus.
Siektini rezultatai
Parengti kapinių detalieji planai Elektrėnų savivaldybėje, 4 vnt.
Projekto tikslas
Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros kryptis, užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų
aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu ir
atitinkančias
nuotekų
tvarkymo
paslaugų
kokybės
reikalavimus.
Siektini rezultatai
Parengtas Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (1 vnt).
Projekto tikslas
Užtikrinti sistemingą Eišiškių, Jašiūnų, Baltosios Vokės
miestų/miestelių darnų vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų
išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros

1.286.397,65

1.093.437,32

-

192.960,33

2009/07

24

2009/06/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

11.

Širvintų rajono
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
plėtros specialiojo
plano parengimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija

12.

Širvintų miesto ir
rajono detaliųjų
planų rengimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija

13.

Pabradės miesto
Švenčionių rajono
sporto, poilsio ir
savivaldybės
kultūros
administracija
komplekso
renovacijos ir
išplėtimo detalusis
planas

14.

Švenčionių rajono
savivaldybės
turizmo ir
rekreacinių
teritorijų dalių
infrastruktūros
plėtros specialusis

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai
Parengti Eišiškių, Jašiūnų, Baltosios Vokės miestų/miestelių
bendrieji planai.
Projekto tikslas
Užtikrinti sistemingą Širvintų rajono vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.
Siektini rezultatai
Parengtas Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

58.546,97

49.764,92

-

8.782,05

2009/07

12

2009/06/30

Projekto tikslas
Užtikrinti Širvintų miesto racionalų teritorijų panaudojimą bei
vieningus tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Siektini rezultatai
Parengtas Širvintų Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos
teritorijos detalusis planas;
Parengtas Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos teritorijos
detalusis planas;
Parengtas grąžintino žemės sklypo Kalnalaukio g. 10A
detalusis planas;
Parengtas grąžintino žemės sklypo Nepriklausomybės a. 5A
detalusis planas.
Parengtas žemės sklypo P. Cvirkos g. 6a detalusis planas (apie
0,7 ha).
Parengtas žemės sklypo Musninkų g. 6 detalusis planas (apie
0,85 ha).
Projekto tikslas
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo
būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas Pabradės miesto sporto, poilsio ir kultūros
komplekso renovacijai ir išplėtimui.
Siektini rezultatai
Parengtas Pabradės miesto sporto, poilsio ir kultūros
komplekso renovacijos ir išplėtimo detalusis planas (1 vnt).

94.356,53

80.202,75

-

14.153,78

2010/06

21

2009/06/30

32.911,99

27.975,19

-

4.936,80

2009/04

24

2009/06/30

Projekto tikslas
Parengti Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių
teritorijų infrastruktūros plėtros specialųjį planą, nustatant
teritorijų naudojimo sąlygas, plėtrą, tvarką, apsaugos režimus ir
apribojimus.
Siektini rezultatai
Parengtas Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir

88.658,61

75.359,82

-

13.298,79

2009/04

24

2009/06/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

planas
15.

Darnus Trakų
rajono
savivaldybės
vystymasis:
teritorijų
planavimo
dokumentų
rengimas

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

16.

Ukmergės miesto
bendrojo plano
parengimas

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracija

17.

Užugirio dvaro ir
gretimų teritorijų
detalaus plano
parengimas

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracija

18.

Ukmergės rajono Ukmergės rajono
savivaldybėje
savivaldybės
esančių seniūnijų ir administracija
kaimų gyvenamųjų
vietovių
ribų
nustatymo
specialaus plano
parengimas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

rekreacinių teritorijų infrastruktūros plėtros specialusis planas
(1 vnt.).
Projekto tikslas
1.111.788,04
Užtikrinti sistemingą ir darnų Trakų rajono savivaldybės
teritorijos vystymąsi bei racionalų teritorijų ir kitų išteklių
naudojimą.
Siektini rezultatai
Parengtas Lentvario miesto bendrasis planas.
Parengti 2 detalieji planai:
1) teritorijos, skirtos paplūdimui su poilsiautojų patarnavimo
centru įrengti Totoriškių ežero vakarinėje pakrantėje, Žaliosios
gatvės teritorijoje, Trakų mieste detalusis planas;
2) teritorijos skirtos paplūdimiui prie Akmenos ežero Trakų
mieste, detalusis planas.
Parengtas Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų
namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis
planas.
247.388,26
Projekto tikslas
Ukmergės miesto teritorijai nustatyti vieningus, atitinkančius
galiojančius teisės aktus žemės naudojimo ir tvarkymo
reglamentus: režimus, veiklos apribojimus, parengti
koordinuotą miesto plėtros sistemą, išvardinti leistinus ūkinės
veiklos prioritetus, nustatyti apribojimus. Taip pat užtikrinti
tolygią ekonominę ir socialinę plėtrą.
Siektini rezultatai
Parengti Ukmergės miesto bendrąjį planą.
399.614,5
Projekto tikslas
Užugirio dvaro teritorijai nustatyti vieningus, atitinkančius
galiojančius teisės aktus žemės naudojimo ir tvarkymo
reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Siektini rezultatai
Parengti Užugirio dvaro ir gretimų teritorijų detalųjį planą.
Projekto tikslas
Parengti Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir
kaimų gyvenamųjų ribų nustatymo specialųjį planą, nustatantį
arba patikslinantį Ukmergės rajono savivaldybėje esančių
seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribas, pasikeitimus
atkuriant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą žemės
reformos eigoje.
Siektini rezultatai
Parengti Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir

258.845,70

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

945.019,18

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

-

166.768,86

2009/04

36

2009/06/30

210.280,02

-

37.108,24

2009/08

12

2009/06/30

339.672,33

-

59.942,17

2009/07

12

2009/10/30

220.018,84

-

38.826,86

2009/07

12

2009/10/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialųjį planą.
19.

Naujų transporto
rūšių Vilniaus
mieste specialiojo
plano rengimas

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

20.

Vilniaus rajono
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
plėtros specialiojo
plano parengimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

21.

Vilniaus rajono
teritorijos
kraštovaizdžio
tvarkymo
specialiojo plano
rengimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

22.

Vilniaus rajono
teritorijos
inžinerinės ir
susisiekimo
infrastruktūros
plėtros specialiojo
plano parengimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

23.

Pabradės miesto
teritorijos
bendrasis planas

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
Parengti perspektyvinius miesto visuomeninio transporto
plėtros sprendinius.
Siektini rezultatai
Parengtas naujų transporto rūšių Vilniaus mieste specialusis
planas.
Projekto tikslas
Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros kryptis, užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų
aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu ir
atitinkančias
nuotekų
tvarkymo
paslaugų
kokybės
reikalavimus.
Siektini rezultatai
Parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Projekto tikslas
Sukurti
kraštovaizdžio
erdvinę
struktūrą,
siekiančią
subalansuotos plėtros, grindžiamą socialinių reikmių,
ekonominės veiklos ir aplinkos santykių pusiausvyra ir darna,
nustatant kraštovaizdžio teritorinius vienetus, apibrėžiant jų
kokybės tikslus, raidos tendencijas, numatant konservacinę,
rekreacinę, ekologinę ir ūkinę kraštovaizdžio vertę.
Siektini rezultatai
Parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono teritorijos
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.
Projekto tikslas
Užtikrinti darnią inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
plėtrą Vilniaus rajono teritorijoje, nustatant inžinerinių
komunikacinių koridorių ir infrastruktūros teritorijų naudojimo
sąlygas bei tinklų plėtros prioritetines kryptis.
Siektini rezultatai
Parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono teritorijos inžinerinės ir
susisiekimo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
Projekto tikslas
Užtikrinti Pabradės miesto teritorijos naudojimo ir tvarkymo
reguliavimą, parengiant pagrindinius teritorijos planavimo
dokumentus. Projektu „Pabradės miesto teritorijos bendrasis
planas“ siekiama parengti Pabradės miesto teritorijos bendrąjį
planą, kuriame bus nustatyta teritorijos vystymo erdvinė
koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos prioritetai.

790.000,00

671.499,95

-

118.500,05

2009/08

36

2009/06/30

49.213,45

41.831,43

-

7.382,02

2009/05

32

2009/06/30

208.240,00

177.004,00

-

31.236,00

2008/06

21

2009/06/30

211.712,00

179.955,00

-

31.757,00

2009/06

21

2009/06/30

150.567,49

127.982,36

-

22.585,13

2009/10

30

2009/10/31

6
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

Teritorijos bendrojo planavimo dokumentas yra priemonė
darnioms ir ekonomiškai pagrįstoms miesto sąlygoms užtikrinti,
tikslingai infrastruktūros plėtrai, gyvenamosios aplinkos
kokybės pagerėjimui ir subalansuotam teritorijos vystymuisi
užtikrinti, investicijoms pritraukti.
Siektini rezultatai
Rezultato rodiklis: - Išaugęs Švenčionių rajone parengtų
teritorijos bendrųjų planų, teritorijos ploto procentas – 100
proc. Produkto rodiklis: - Teritorijos bendrojo planavimo
dokumentacija – 1 vnt.
24.

Detalieji planai
žemės sklypų
suformavimo
daugiabučių gyv.
namų kvartalų
Švenčionių,
Švenčionėlių ir
Pabradės m.
statybai

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

25.

Plyno lauko
infrastruktūros
Švenčionių ir
Švenčionėlių m.
detalieji planai.

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

26.

Švenčionių rajono
savivaldybės
teritorijos vietinės
reikšmės kelių ir
gatvių
infrastruktūros
plėtros specialusis
planas

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
Sklypų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo,
pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas
daugiabučių gyvenamųjų namų statybai Švenčionių,
Švenčionėlių ir Pabradės miestuose.
Siektini rezultatai
1.Parengtas žemės sklypo daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo statybai detalusis planas Švenčionių mieste (1 vnt.).
2.Parengtas žemės sklypo daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo statybai detalusis planas Švenčionėlių mieste (1 vnt.).
3.Parengtas žemės sklypo daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo statybai detalusis planas Pabradės mieste (1 vnt.).
Projekto tikslas
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo
būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas pramonės rajonų (plyno lauko) infrastruktūros
sukūrimui Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose.
Siektini rezultatai
1.Parengtas pramonės rajono (plyno lauko) Švenčionių m.
detalusis planas (1 vnt).
2.Parengtas pramonės rajono (plyno lauko) Švenčionėlių m.
detalusis planas (1 vnt).
Projekto tikslas
Parengti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės
reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialųjį planą,
užtikrinantį darnią susisiekimo komunikacijų ir jų
infrastruktūros plėtrą savivaldybių teritorijose, rezervuojant
teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos
teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones
ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir
žemės sklypui naudoti.

31.300,56

84.815,58

74.597,77

26.605,47

72.093,24

63.408,10

-

4.695,09

2010/01

24

2010/01/31

-

12.722,34

2010/01

24

2010/01/31

-

11.189,67

2010/01

24

2010/01/31
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

27. Vilniaus rajono
Vilniaus rajono
savivaldybės
savivaldybės
miestelių bendrųjų administracija
planų parengimas

28. Dieveniškių kaimo Šalčininkų rajono
teritorijos bendrojo savivaldybės
plano parengimas administracija

29. Nemenčinės
miesto bendrojo
plano parengimas

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

30. Ukmergės rajone
esančių,
visuomeniniams
poreikiams
naudojamų
teritorijų –
paplūdimių,
specialiojo plano
parengimas

Ukmergės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Siektini rezultatai
Parengtas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės
reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis
planas (1 vnt.)
Projekto tikslas
Užtikrinti Vilniaus rajono miestelių infrastruktūros vystymąsi
bei harmoningos gyvenamosios darbo ir poilsio aplinkos
formavimąsi.
Siektini rezultatai
Parengti ir patvirtinti Maišiagalos, Mickūnų ir Bezdonių
miestelių bendrieji planai.
Projekto tikslas
Užtikrinti sistemingą Dieveniškių kaimo teritorijos darnų
vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai
Parengtas Dieveniškių kaimo teritorijos bendrasis planas
Projekto tikslas
Užtikrinti Vilniaus rajono Nemenčinės miesto infrastruktūros
vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio
aplinkos formavimąsi.
Siektini rezultatai
Parengtas ir patvirtintas Nemenčinės miesto bendrasis planas.
Projekto tikslas
Parengti galiojančius teisės aktus atitinkantį, visuomeniniams
poreikiams naudojamų teritorijų - paplūdimių specialųjį planą –
teritorijų planavimo dokumentą, kuriame raštu ir grafiškai bus
pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijų vystymo
reikmių ir sąlygų.
Siektini rezultatai
Parengtas Ukmergės rajone esančių, visuomeniniams
poreikiams naudojamų teritorijų - paplūdimių, specialusis
planas.
Suma:

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari ES
valstybės
fondų lėšų
biudžeto lėšų
suma, Lt
suma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

692.250,00

588.412,5

-

103.837,5

2010/09

36

2010/08/31

387.167,76

329.091,63

-

58.076,13

2010/11

24

2010/08/31

279.800,00

237.830,00

-

41.970,00

2010/09

36

2010/08/31

124.835,74

106.110,38

-

18.725,36

2010/09

12

2010/05/31

7.466.789,42

6.346.768,14

-

1.120.021,28

