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Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 
1 priedas 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBI Ų IR GRĖSMIŲ LENTEL Ė 
 
 

Stiprybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos 

1. Daugeliui Vilniaus regione esančių 
savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono 
savivaldybę) būdingas santykinai žemas 
registruoto nedarbo lygis ir (ar) spartus 
registruoto nedarbo lygio mažėjimas 

3 Daugelis Vilniaus regiono savivaldybių nesusiduria su 
aukšto nedarbo lygio problema, arba (vertinant 
registruoto nedarbo mažėjimo tendenciją) šią problemą 
gali artimiausiu metu išspręsti. Žemas registruoto 
nedarbo lygio (kaip teigiamo socialinio veiksnio) svarba 
Vilniaus regione vertintina kaip vidutinė, nes žemas 
registruotas nedarbas yra susijęs su aplinkai žalingais 
procesais (švytuokline migracija) ir nulemtas mažo darbo 
jėgos aktyvumo (kuomet į darbo biržą tiesiog 
nesikreipiama). 

2. Gyventojų skaičius (vertinant viso 
regiono mastu) santykinai stabilus  

3 Vilniaus regione (įskaitant Vilniaus miesto savivaldybę) 
gyventojų skaičius nuo 2010 m. sumažėjo tik 2 
procentais, stabilizavosi (nustojo mažėti) 2012 m., o 
2014 m. jau nežymiai didėjo (0,2 proc.). Vilniaus regione 
(be Vilniaus miesto savivaldybės) neigiami 
demografiniai pokyčiai taip pat buvo lėtesni negu 
vidutiniškai šalyje. Veiksnys vertintinas kaip vidutinės 
svarbos, nes santykinai stabilų gyventojų skaičių palaikė 
Vilniaus miesto savivaldybė ir centrinėje regiono dalyje 
esančios kaimo gyvenamosios vietovės. Pagrindinių 
miestų gyventojų skaičius (o kartu ir ekonominis 
potencialas) sparčiai mažėjo. 



3. Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto 
prieigose esančių Vilniaus regiono dalių 
investicinis potencialas  

4 
 
 
 
 
 

Dėl nedidelio atstumo iki Vilniaus miesto, šios regiono 
dalys nesusiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, 
tačiau kartu pasižymi didesne žemės sklypų pasiūla, 
prieiga prie pagrindinių TEN-T tinklų ir mažesnėmis 
žemės kainomis. Tai svarbus veiksnys, tačiau jo svarba 
yra didesnė tiesiogiai su Vilniaus miesto savivaldybe 
besiribojančioms teritorijoms. 

Silpnybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos 

1. Maža materialinių investicijų apimtis ir 
nediversifikuota šių investicijų struktūra 

4 Įvertinus Vilniaus regiono ITV programos įgyvendinimo 
teritorijos situacijos analizėje aptartas materialinių 
investicijų apimtis ir struktūrą galima konstatuoti, kad 
Vilniaus regiono savivaldybėms (be Vilniaus miesto 
savivaldybės) būdinga arba mažai diversifikuota 
investicijų struktūra (pvz. investicijos Elektrėnų rajono 
savivaldybėje nukreiptos didžiąja dalimi į energetiką, 
centrinėje regiono dalyje – į gyvenamąją statybą ir 
nekilnojamojo turto operacijas) arba maža materialinių 
investicijų apimtis, ir į naujos gamybos ir paslaugų plėtrą 
investuojama nedaug. Veiksnys yra svarbus, nes 
daugelyje Vilniaus regiono savivaldybių (esančių 
vidurinėje ir periferinėje regiono dalyje) riboja naujų 
įmonių steigimąsi ir esamų augimą (su tam tikromis 
išimtimis) stabdo ribotos vietinių smulkaus ir vidutinio 
verslo subjektų investicijų į modernizavimą bei 
infrastruktūrą galimybės. Todėl veiksnys įvertintas kaip 
svarbus. 

2. Dideli ekonominio aktyvumo 
netolygumai 

5 Įvertinus Vilniaus regiono ITV programos įgyvendinimo 
teritorijos situacijos analizėje aptartus ekonominio 
aktyvumo netolygumus, galima konstatuoti, kad situacija 
Vilniaus regione yra išskirtinė (tokių, ar bent panašaus 
lygio netolygumų nėra nei viename regione). Veiksnys 
vertintinas kaip labai svarbus ir dėl to, kad yra tiesiogiai 
susijęs su kitomis Vilniaus regiono silpnybėmis.   



3. Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis 4 Įvertinus Vilniaus regiono ITV programos įgyvendinimo 
teritorijos situacijos analizėje aptartas žemo darbo jėgos 
aktyvumo lygio priežastis ir galimas pasekmes, veiksnys 
vertintinas kaip svarbus. Nepašalinus šios silpnybės 
(problemos), gilės atokesnėse kaimo gyvenamosiose 
vietovėse gyvenančių gyventojų socialinė atskirtis, 
augant šalies ir regiono ekonomikai ir registruoto 
nedarbo lygiui regione artėjant prie natūralaus (frikcinio) 
5-6 proc. registruoto nedarbo lygio, bus susidurta su 
darbo jėgos trūkumu. 

4. Gyventojų skaičiaus mažėjimas 
miestuose (išskyrus Vilniaus miestą) 

4 Veiksnys vertintinas kaip svarbus, nes pagrindiniuose 
Vilniaus regiono miestuose, (be Vilniaus miesto 
savivaldybėje esančių Vilniaus ir Grigiškių miestų) – 
Elektrėnuose, Trakuose, Švenčionyse, Širvintose, 
Šalčininkuose ir Ukmergėje bei Lentvaryje gyventojų 
skaičiui mažėjant sparčiau, negu gyventojų skaičiui 
šalyje, mažėja prielaidos veiklos koncentracijai 
urbanizuotose teritorijose (aglomeracijai) (didesnė 
veiklos koncentracija įgalina taupyti regiono gamtinius 
išteklius, išlaidas infrastruktūrai, racionaliai naudoti 
materialinius, laiko išteklius ir kt.). 

5. Aktyvi švytuoklinė migracija (lemia 
didelius CO2 išmetimus) 

4 Veiksnys vertintinas kaip svarbus. Dėl netolygaus 
gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymo, Vilniaus regiono 
gyventojų (be Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų) 
transporto priemonių poveikis  CO2 išmetimams 
(klimato kaitai) yra panašus, kaip Vilniaus miesto 
savivaldybės (atitinkamai 500 ir 720 tūkst. tonų CO2), 
nors regione (be Vilniaus miesto savivaldybės) gyvena 2 
kartus mažiau gyventojų, negu Vilniaus miesto 
savivaldybėje. 

6. Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su 
Vilniaus miesto savivaldybe 
besiribojančiose teritorijose 

4 Faktiškai intensyvi urbanizacija pastaruosius 15 metų 
intensyviai vyksta su Vilniaus miesto savivaldybe 
besiribojančiose Vilniaus rajono ir Trakų rajono 
savivaldybių teritorijose, tačiau susiformavusiems 



urbanistiniams centrams tenka tik nedidelė dalis naujų 
gyventojų. Veiksnys svarbus ekologiniu aspektu, nes 
kyla grėsmė Vilniaus priemiesčio žaliojo žiedo 
teritorijoms (žaliasis žiedas gerina miesto mikroklimatą 
ir mažina oro taršą), neracionaliai naudojami gamtiniai 
ištekliai, kuriant naują infrastruktūrą didėja 
antropogeninis poveikis. 

Galimybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos 

1. TEN-T koridorių ir europinių magistralių 
jungčių plėtra šalyje 

5 2014–2020 ES finansiniu laikotarpiu suplanuota 
įgyvendinti Vilniaus vakarinio aplinkkelio projekto III 
etapą, taip pat pagerinti infrastruktūrą magistralėje „Via 
Baltica“. Šis veiksnys labai svarbus tuo aspektu, kad gali 
padidinti Vilniaus regiono šiaurinėje ir pietinėje dalyje 
esančių teritorijų tarpusavio ryšius, taip pat 
pasiekiamumą iš priešingomis kryptimis išsidėsčiusių 
tarptautinių centrų – Minsko ir Rygos (o kartu ir regiono 
investicinį patrauklumą). 

2. Paslaugų vartotojų suminės perkamosios 
galios augimas (dėl gyventojų pajamų 
augimo ir į Lietuvą atvykstančių turistų 
srauto augimo) 

4 Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės duomenimis, Lietuvoje 
kiekvienais metais turistų skaičius turi augimo 
tendenciją. Vilniaus regione per 2013 m. turistų išaugo 
11,7 proc. (2013 m. turistų skaičius siekė 958 tūkst.). Šis 
rodiklis kiekvienais metais stabiliai auga. Tuo pat metu 
yra didinama minimali mėnesinė alga ir (sparčiau negu 
infliacija) auga vidutinis bruto darbo užmokestis. 
Laikantis prielaidos, kad šis procesas išliks tvarus 
Vilniaus regiono ITV programos įgyvendinimo 
laikotarpiu, veiksnys gali būti svarbus ekonominio 
aktyvumo regione didinimui (pirmiausiai paslaugų 
sektoriaus). 

3. Mažesnės nekilnojamojo turto kainos 
skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono 
centre (Vilniaus mieste), o aplinkinėse 

3 VĮ „Registrų centro“ atliekamo nekilnojamojo turto 
vertinimo duomenimis, būsto kainų skirtumai tarp 
Vilniaus mieste esančių verčių zonų ir kituose 



teritorijose esančiose urbanistiniuose 
centruose 

urbanistiniuose centruose ar Vilniaus miesto 
priemiestinėse teritorijose skiriasi po keletą kartų (ypač 
lyginant gyvenamųjų namų paskirties pastatus). Prielaidą 
nekilnojamojo turto rinkos suaktyvėjimui Vilniaus 
regione daro augančios gyventojų pajamos ir santykinai 
nedidelis daugelio urbanistinių centrų atstumas iki 
Vilniaus miesto (25-50 km.), tačiau ateityje jo svarba 
gali mažėti mažėjant būsto likvidumui (ir kainai) 
Vilniaus mieste.  

Grėsmės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos 
1. Vilniaus regiono ekonominį augimą 
sustabdys darbo jėgos trūkumas 

5 Veiksnys vertinamas kaip labai svarbus, nes Vilniaus 
regionas lyginant su likusiais šalies regionais turi 
didžiausią ekonominę svarbą. Remiamasi prielaida, 
prastėjant šalies demografinei situacijai (gyventojų 
skaičiui mažėjant apie 1 proc. per metus), mažės į 
Vilniaus regioną atvykstančių gyventojų, Vilniaus miesto 
savivaldybėje užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis artėja prie maksimalaus įmanomo (2014 m. 
siekė siekia 79,5 proc. ir gali didėti daugiausiai iki 85 
procentų), t. y. regiono bendrojo vidaus produkto 
augimas dėl darbui imlių sektorių plėtros gali ženkliai 
sulėtėti.  

2. Aktyvus aukštas pajamas gaunančių 
Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų 
persikėlimas į gretimas savivaldybes lems 
gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologine 
prasme svarbias teritorijas 

4 Gyvenamosios teritorijos patrauklumo didėjimas ir 
aukštas pajamas gaunančių gyventojų persikėlimas į 
teritorijas, kurių gyventojai gauna žemas pajamas 
sąlygoja gentrifikacijos procesą. Mažiau uždirbantieji 
(pvz. darbininkai, žemdirbiai) palaipsniui būna priversti 
palikti savo gyvenamas vietoves (dėl šios priežasties gali 
didėti užsienio migracija), keičiasi ekonominė vietovių 
struktūra, auga socialinė įtampa. Įvertinus Vilniaus 
regiono tautinę sudėtį, gentrifikacijos procesas gali tapti 
ir įtampos tautiniu pagrindu augimo priežastimi. 

________________________ 



 
Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 
2 priedas 

 
VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJ Ų VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMON ĖS  
 

1. Tikslas: Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrim ą tikslin ėse ir susietose 
teritorijose 

1. Tikslas iškeltas siekiant spręsti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizėje nurodytas problemas: Vilniaus 
regiono savivaldybėms (be Vilniaus miesto savivaldybės) būdingą mažą materialinių investicijų apimtį ir nediversifikuotą investicijų struktūrą, 
Vilniaus regionui būdingus didelius ekonominio aktyvumo netolygumus, didelei regiono daliai regiono savivaldybių būdingą žemą darbo jėgos 
aktyvumo lygį ir gyventojų skaičiaus mažėjimą (ypač miestuose, išskyrus Vilniaus miestą). Siekiant spręsti šias problemas, numatoma 
pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje (ir Vilniaus mieste), paslaugų vartotojų 
suminės perkamosios galios augimas (tiek dėl vietos gyventojų pajamų augimo, tiek dėl į Lietuvą atvykstančių turistų srauto augimo), mažesnės 
nekilnojamojo turto kainos, kurios skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre ir išvengti grėsmės, kad Vilniaus regiono ekonominį 
augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas. 

2. Svarstyti alternatyvūs tikslai: „Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir 
susietose teritorijose“ ir „Prisitaikyti prie demografinių pokyčių regione, padidinant tikslinių teritorijų gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. 
Tikslo alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada:

 
tikslas „Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų 

kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose“ yra optimalus. 
3. Tikslui priskirtas programos efektas: Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 

proc. Siekiama reikšmė 2023 m. – 70,9 proc. 

 

Kodas Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
Pradinė reikšmė 

(2013 m.) 
Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 
Siekiama reikšmė 

(2023 m.) 
1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, 

kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. 
65,9 67,9 70,9 

 



Kodas Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai 
Pradinė reikšmė 

(2013 m.) 
Siekiama reikšmė 

(2020 m.) 
Siekiama reikšmė 

(2023 m.) 
1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų 

rajonų savivaldybėse“, tūkst. Eur 
73 723 77 000 78 883 

1-R-2 Veikiančių MV Į skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių 
teritorijų, vnt./1000 gyv. 

12,7 14,1 14,1 

1-R-3 Neaktyvių gyventojų dalis (nepriskirtų užimtiesiems ir 
registruotiems bedarbiams darbingo amžiaus gyventojų ir visų 
darbingo gyventojų santykis) Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus 
miesto savivaldybę), proc. 

23,4 22,4 22 

1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto 
savivaldybės), proc. 

35 36 36 

 

Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1-E Užimtųjų ir 
darbingo amžiaus 
gyventojų santykis 
savivaldybėse, 
kuriose yra 
tikslinių teritorijų, 
proc. 

65,9 66,3 66,6 66,9 67,2 67,5 67,9 70,3 70,6 70,9 

1-R-1 Materialinės 
investicijos 
Ukmergės, 
Švenčionių ir 
Šalčininkų rajonų 
savivaldybėse, 
tūkst. Eur 

73 723 74 000 74 500 75 000 75 750 76 000 77 000 77 750 78 500 78 883 

1-R-2 Veikiančių MV Į 
skaičius 
savivaldybėse, 
kuriose yra 

12,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,8 14,1 14,1 14,1 14,1 



Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

tikslinių teritorijų, 
vnt./1000 gyv. 

1-R-3 Nepriskirtų 
užimtiesiems ir 
registruotiems 
bedarbiams 
gyventojų ir 
darbingo 
gyventojų santykis 
Vilniaus regione 
(be Vilniaus 
miesto 
savivaldybės), 
proc. 

23,4 23,4 23,2 22 22,8 22,6 22,4 22,2 22 22 

1-R-4 Vilniaus regiono 
urbanizacijos lygis 
(be Vilniaus 
miesto 
savivaldybės), 
proc. 

35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 

 

1.1. Uždavinys: pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčinink ų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas 
teritorijas  

1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą problemą – Vilniaus regiono savivaldybėms (be Vilniaus miesto 
savivaldybės) būdingą mažą materialinių investicijų apimtį. Ši problema gali būti išspręsta pasinaudojant galimybe, kuri atsiras šalyje vykdant 
TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių projektus (Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapą, geležinkelių modernizavimo projektus, o už 
Vilniaus regiono ribų vystant magistralę „Via Baltica“ (kuri ties Panevėžiu susijungia su vienu svarbiausių Vilniaus regiono teritoriją 
aptarnaujančių magistralinių kelių (A2/E272); tai leistų pagerinti pietinėje ir šiaurinėje regiono dalyse esančių tikslinių teritorijų tarpusavio 
integraciją ir integraciją su anksčiau sunkiau pasiekiamomis užsienio valstybių sostinėmis (Ryga, Minsku) bei Klaipėdos uostu, ir (esant 



pakankamai investicijoms pritaikytų teritorijų ir kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlai) padidinti Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų miestų 
investicinį patrauklumą. 

2. Svarstytos uždavinio „Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas 
teritorijas“, alternatyvos, kurias galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis (vykdant kompleksines investicijas į pramonines/verslo zonas bei 
gyvenamąją aplinką; pritaikant naujas teritorijas pramonės veiklai ir regeneruojant apleistas pramonės teritorijas; vystant viešąsias erdves ir 
didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada:

 
uždavinys „Pritraukti investicijas į 

Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas“ (kuris būtų įgyvendinamas vykdant 
kompleksines investicijas į pramonines ir verslo zonas bei gyvenamąją aplinką) yra optimalus. 

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse, tūkst. 
Eur. Siekiama reikšmė 2023 m.: 78 883 tūkst. Eur. 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 

Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 
2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1.1-P-1 Sukurtos arba 
atnaujintos atviros 
erdvės miestų 
vietovėse, m2 

0 0 0 0 0 0 175 500  175 500  175 500  175 500  

1.1-P-2 
Renovuoti 
paviršinių nuotekų 
tinklai, km 

0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 1,1 1,1 

1.1-P-3 
Subsidijas 
gaunančių įmonių 
skaičius, vnt. 

0 1 3 5 7 9 10 10 10 10 

1.1-P-4 

Privačios 
investicijos, 
atitinkančios 
viešąją paramą 
įmonėms 
(subsidijos), Eur 

0 0 0 1 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

1.1-P-5 
Investicijas gavusių 
inkubatorių 

0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 



Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 
2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

infrastruktūros 
plotas, m2 

1.1-P-6 

Bendras 
rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių 
ilgis, km 

0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1.1-P-7 

Bent už 289 tūkst. 
eurų pagal veiksmų 
programą ERPF 
lėšomis atnaujintos 
profesinio mokymo 
įstaigos, vnt 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis 
tūkst. eurų 

Iš jų viešosios 
lėšos, tūkst. 

eurų 

Iš jų ES lėšos, 
tūkst. eurų 

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio 
pavadinimas, matavimo vienetai, 

kiekybinė reikšmė) 
1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių 
investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir 
kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti 
priemonės (kurios programos veiksmų plane bus 
detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų 
investicijų priemonės): 

   

 

1.1.1.1. Ukmergės mieste buvusio karinio miestelio 
konversija ir prieigų sutvarkymas, pritaikant 
teritoriją naujai komercinei veiklai ir gyvenamajai 
statybai: karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų 
viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas, paviršinių 
nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas. 

5 678,5 5 678,5 4 784,9 

Modernizuoti lietaus nuotekų tinklai – 
1,1 km; 
sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse – 175 500 m2. 

1.1.1.2. Teritorijos paruošimas plyno lauko 
investicijoms Švenčionėlių mieste (transporto 
infrastruktūros sutvarkymas). 

724 724  
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų 
kelių ilgis – 0,528 km. 



1.1.1.3. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos 
materialinės ir mokymo bazės modernizavimas, 
pritaikant ją darbo jėgos perkvalifikavimui. 

300 300 255 
Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų 
programą ERPF lėšomis atnaujintos 
profesinio mokymo įstaigos – 1 vnt. 

1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per 
konkurso būdu atrenkamus veiksmus: 

   
 

1.1.2.1. Inovatyvių technologijų verslo skatinimas 
Šalčininkuose, paruošiant teritoriją pramonės 
plėtrai (pramonės parką); Šalčininkų, Švenčionių ir 
Ukmergės rajonų savivaldybėse veikiančių įmonių 
modernizavimas, skatinant diegti inovatyvius 
gamybos metodus ir technologijas.  

X X X 

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 
10; 
privačios investicijos, atitinkančios 
viešąją paramą įmonėms (subsidijos) – 
3 000 000 Eur; 
investicijas gavusių inkubatorių 
infrastruktūros plotas – 5 000 m2. 

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: 6 702,5 6 702,5 5 039,9  
 

1.2. Uždavinys: pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčinink ų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektr ėnų 
miestuose bei susietose teritorijose 

1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą problemą – Vilniaus regionui būdingus didelius ekonominio 
aktyvumo netolygumus, lyginant veikiančių įmonių skaičių tenkantį 1000 gyventojų regiono centro savivaldybėje (Vilniaus miesto 
savivaldybėje) ir likusioje regiono dalyje (kurie yra viena iš aukšto registruoto nedarbo lygio priežasčių periferinėje regiono dalyje esančioje 
Ukmergės rajono savivaldybėje ir lemia didelius švytuoklinės migracijos srautus centrinėje ir vidurinėje regiono dalyje). Minėtą problemą galima 
išspręsti pasinaudojant galimybe, kad Vilniaus regiono (be Vilniaus miesto savivaldybės) paslaugų vartotojų suminė perkamoji galia augs dėl 
išorinių priežasčių – atskirų ūkio šakų (žemės ūkio, pramonės) modernizacijos dėl atsirandančių naujų technologijų (dėl to didėjančio darbo 
našumo ir dirbančiųjų šiuose sektoriuose pajamų augimo), aukštesnes pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimo į 
centrinę ir vidurinę regiono dalį, minimalaus darbo užmokesčio didėjimo ir į Lietuvą atvykstančių turistų skaičiaus didėjimo. Tam, kad problema 
būtų išspręsta pasinaudojus nurodyta galimybe, reikalingos investicijos į sąlygų paslaugas gyventojams ir atvykstantiems turistams teikiančiam 
verslui pagerinimą (šiam ūkio sektoriui būdingos vyraujančios mažos įmonės, didelis imlumas darbo jėgai, reikalingos aktyviai lankomos miestų 
viešosios erdvės ir traukos centrai). 

2. Svarstytos uždavinio „Pagerinti sąlygas smulkiam verslui pagerinti sąlygas smulkiam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, 
Širvintų ir Elektrėnų miestuose“ alternatyvos, kurias galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis (vykdant kompleksines viešojo sektoriaus 
investicijas, didinančias vietos gyventojų srautus ir sudarančias sąlygas smulkiam prekybos ir gyventojų aptarnavimo verslui viešosiose erdvėse; 
vykdant viešojo sektoriaus investicijas į sporto, rekreacijos, laisvalaikio sektorių; skatinat pažintinį ir kultūrinį turizmą). Uždavinio alternatyvų 



pasirinkimo įvertinimo išvada:
 
uždavinys „Pagerinti sąlygas smulkiam verslui pagerinti sąlygas smulkiam verslui Ukmergės, Šalčininkų, 

Švenčionių, Širvintų ir Elektrėnų miestuose“ (kuris būtų įgyvendinamas vykdant kompleksines viešojo sektoriaus investicijas, didinančias vietos 
gyventojų srautus ir sudarančias sąlygas smulkiam prekybos ir gyventojų aptarnavimo verslui viešosiose erdvėse) yra optimalus. 

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: veikiančių MV Į skaičius tikslinėse teritorijose, vnt. / 1000 gyventojų. Siekiama reikšmė 
2023 m. – 14,1 vnt. / 1000 gyv. 

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 

Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1.2-P-1 

Pastatyti arba 
atnaujinti viešieji 
arba komerciniai 
pastatai miestų 
vietovėse, m2 

0 0 0 2 255 2 255 2 255 6033,95 6033,95 6033,95 6033,95 

1.2-P-2 

Sukurtos arba 
atnaujintos atviros 
erdvės miestų 
vietovėse, m2 

0 0 33 000 33 000 282 409 282409 584 622 584 622 584 622 584 622 

1.2-P-3 

Sutvarkyti, įrengti 
ir pritaikyti 
lankymui gamtos ir 
kultūros paveldo 
objektai ir 
teritorijos 

0 0 1 2 5 7 7 7 7 7 

1.2-P-4 

Išsaugoti, 
sutvarkyti ar atkurti 
įvairaus teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai, vnt. 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

1.2-P-5 Bendras 0 0 0 0 0 2,35 9,034 9,034 9,034 9,034 



Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių 
ilgis, km 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis 
tūkst. eurų 

Iš jų 
viešosios 

lėšos, tūkst. 
eurų 

Iš jų ES lėšos, 
tūkst. eurų 

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio 
pavadinimas, matavimo vienetai, 

kiekybinė reikšmė) 

1.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:     

1.2.1.1. Elektrėnų miesto viešųjų erdvių pertvarkymas 
didinant Elektrėnų savivaldybėje vykdomų veiklų 
įvairovę (skatinant veiklas, susijusias su smulkiąja 
prekyba, paslaugomis, rekreacija ir pramogų 
organizavimu): buvusio „Vaikų pasaulio“ atrakcionų 
parko konversija į viešąją  rekreacinę teritoriją, 
Elektrėnų marių pakrančių, paplūdimio sutvarkymas 
ir bendruomeninės infrastruktūros įrengimas 
daugiabučių namų kiemuose; Elektrėnų miesto 
centrinės dalies ir jos prieigų (įvažiavimo į miestą 
žiedinės sankryžos, apleistos teritorijos šalia Rungos 
gatvės 18 A) sutvarkymas; Abromiškių svirno 
pritaikymas muziejaus veiklai. Elektrėnų savivaldybės 
bendrojo plano keitimas ir kraštovaizdžio formavimas 
gamtinio karkaso teritorijoje. 

6 193,6 6 193,6 5 264,5 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse – 40 000 m2; 
išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai 
– 1 vnt.; 
pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse – 1 
500 m2; 
sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui 
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir 
teritorijos - 1 vnt. 

1.2.1.2. Ukmergės miesto viešųjų erdvių 
infrastruktūros sutvarkymas taip skatinant aktyvesnį 
miesto centro panaudojimą gyventojų ir verslo 
reikmėms: aikščių, parkų, skverų, kitų pagrindinių 
viešųjų erdvių su prieigomis atnaujinimas ir 
įrengimas; Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su 

8 793,7 8 793,7 7 474,6 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse -  303 713 m2;  
pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse –4 
850m2 ; 
bendras rekonstruotų arba atnaujintų 



prieigomis sutvarkymas; Sodų ir Paupio gatvių 
rekonstravimas; Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės 
parko su prieigomis infrastruktūros atnaujinimas bei 
įrengimas, Šventosios upės pakrantės pritaikymas 
aktyviam laisvalaikiui, renginiams, gyventojų 
aptarnavimui, Ukmergės dailės mokyklos pastato 
pritaikymas Tolerancijos centrui; atvirų kūrybinių 
erdvių jaunimui ir atvirų erdvių šeimai sukūrimas. 

kelių ilgis – 1,403 km. 

1.2.1.3. Širvintų miesto viešųjų erdvių atnaujinimas ir 
pastatų konversija, kuriant naujus ir atgaivinant 
esamus traukos centrus: kompleksinis teritorijos prie 
Širvintų tvenkinio sutvarkymas (pėsčiųjų, pėsčiųjų-
dviračių takų, šaligatvių remontas, viešosios erdvės 
prie skulptūros „Širvinta“ sutvarkymas, amfiteatro 
ant šlaito takų - sėdimų vietų įrengimas, terasos ant 
vandens įrengimas, fontanų įrengimas, vaikų žaidimų 
aikštelės įrengimas, pėsčiųjų tilto pastatymas per 
tvenkinį, lauko treniruoklių įrengimas, apšvietimo ir 
mažosios architektūros elementų įrengimas), Širvintų 
miesto laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas šalia 
Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos (poilsio 
zonų sukūrimas ir atstatymas, aplinkos pritaikymas 
visuomenės poreikiams, vaikų žaidimo aikštelės ir 
automobilių stovėjimo aikštelių įrengiamas, mažosios 
architektūros ir želdinių įrengimas). 

2 200 2 200 1 870 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse –36 933m2. 
 

1.2.1.4. Daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų 
sukūrimas prie Lentvario miesto Lentvario (Graužio) 
ir Bevardžio ežerų, Lentvario miesto Eduardo Andre 
parko atnaujinimas, didinat teritorijų patrauklumą 
smulkiam verslui: prekybai, nuomos ir maitinimo 
paslaugoms teikti. 

2 567,6 2 567,6 2 182,5 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse –203 976 m2;  
išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai 
– 1 vnt. 
 

1.2.1.5. Kultūros įstaigų, esančių tikslinėse 
teritorijose, funkcionalumo didinimas: Ukmergės 
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, Šalčininkų 

1 698,1 
 

1 698,1 
 

1 366,9 
 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse – 
1296,75 m2; 



kultūros centro modernizavimas, Trakų rajono 
viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario 
kultūros rūmų įrengimas.  

sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui 
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir 
teritorijos – 3 vnt. 

1.2.1.6. Vilniaus krašto paveldą reprezentuojančių 
teritorijų ir objektų aktualizavimas: Dieveniškių 
istorinio regioninio parko pritaikymas lankymui; 
Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros 
paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms; 
Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas (III 
etapas) pritaikant kultūrinėms veikloms organizuoti. 

1 883,9 1 883,9 1 601,3 

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui 
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir 
teritorijos – 3 vnt. 

1.2.1.7. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos 
priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse bei 
vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros 
vystymas Vilniaus rajone (Rudaminos k., Baltosios 
Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje, Skaidiškių k., Pagirių 
k.). 

2 890,1 2 890,1 2 231,9 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų 
kelių ilgis – 7,631 km. 

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: 26 227 26 227 21 991,7  

 
1.3. Uždavinys: Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos 
 
1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą problemą – didelei regiono daliai regiono savivaldybių būdingą žemą 

darbo jėgos aktyvumo lygį. Šią problemą būtina išspręsti siekiant išvengti grėsmės, kad Vilniaus regiono ekonominį augimą sustabdys darbo 
jėgos trūkumas (prastėjant šalies demografinei struktūrai, mažėjant į Vilniaus regioną atvykstančių gyventojų, Vilniaus miesto savivaldybėje 
užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykiui pasiekus teorinį maksimumą (2014 m. užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis siekia 
79,5 proc. ir gali didėti iki 85 procentų (įvertinus, kad dalis gyventojų liks neužimti dėl to, kad mokysis ar studijuos, taip pat išliks natūralus 
(frikcinis) nedarbas).  

2. Optimali uždavinio įgyvendinimo alternatyva (konkrečios viešųjų investicijų priemonės) bus pasirinkta įgyvendinus organizacinio 
pobūdžio priemones: atlikus transporto sistemos optimizavimo studijas (parengus darnaus judumo planus), skirtus peržiūrėti esamus transporto 
sistemos organizavimo ir veiklos principus. 

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Nepriskirtų užimtiesiems ir registruotiems bedarbiams gyventojų ir darbingo gyventojų 
santykis Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), proc. Siekiama reikšmė 2023 m. – 20 proc. 

 



 

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): 

Kodas 
Rodiklio 

pavadinimas, 
matavimo vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1.3-P-1 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes) 

0 0 0 50 100 150 200 200 367 367 

1.3-P-2 
Specialiojo 
transporto 
priemonės, vnt 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 

 
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 

Lėšų poreikis 
tūkst. Eurų 

Iš jų viešosios 
lėšos, tūkst. 

Eurų 

Iš jų ES 
lėšos, tūkst. 

Eurų 

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio 
pavadinimas, matavimo vienetai, 

kiekybinė reikšmė) 
1.3.1. Organizacinio ir administracinio pobūdžio 
priemonės:    

 

1.3.1.1. Specialiojo transporto priemonių, pritaikytų 
vežti neįgaliesiems įsigijimas. 

30 
 

30 
 

- 
Specialiojo transporto priemonės – 1 vnt. 

1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: 

   
 

1.3.2.1. Pagal VVG parengtas vietos plėtros 
strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms 
ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms 
nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinti 
iniciatyvas skirtas: vietos bendruomenių socialinei 
integracijai didinti, diegiant inovatyvias socialines ir 
švietimo paslaugas; plėtoti kūryba paremtas 
partnerystes (taip pat ir susijusias su tautinių 
bendrijų kultūra ir paveldu) skirtas atskirtį 

X X X 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) – 367. 



patiriančių grupių įtraukimui į visuomenės gyvenimą 
ir kitas socialinės įtraukties didinimo ir užimtumo 
skatinimo iniciatyvas. 
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: 30 30 0  

 
1.4. Uždavinys: Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą 

turin čiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose) 
1. Uždavinys formuluotas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą problemą – Vilniaus regiono miestų (išskyrus Vilniaus miestą) 

gyventojų skaičius mažėja sparčiau, lyginant su Vilniaus miestu ir Vilniaus regiono kaimo gyvenamosiomis vietovėmis (t .y. aglomeracija – 
gyventojų ir su gyventojų aptarnavimu susijusios ūkinės veiklos koncentracija urbanistiniuose centruose mažėja, vienu metu vykstant dviem 
procesams – dispersiškai Vilniaus miesto plėtrai į priemiesčius ir gyventojų skaičiaus mažėjimui vidurinėje ir periferinėje regiono dalyje). 
Sprendžiant šią problemą gali būti pasinaudota galimybe, kad mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono 
centre, o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose, tačiau tam vietinė socialinė ir inžinerinė infrastruktūra, viešųjų ir socialinių 
paslaugų kokybė ir gyvenamoji aplinka turi būti konkurencinga, lyginant su Vilniaus miesto savivaldybe (ypač infrastruktūra ir paslaugos, kurios 
yra svarbios jaunoms vaikus auginančioms šeimoms – ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir bendrojo lavinimo infrastruktūra ir 
paslaugos, kokybiška ir saugi gyvenamųjų teritorijų aplinka). 

2. Svarstyti uždaviniai: „Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą 
turinčiuose urbanistiniuose centruose“ (kurį numatoma įgyvendinti visose Vilniaus regiono savivaldybėse), „Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono 
balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą Vilniaus miesto aglomeruotos urbanizacijos zonoje esančiuose urbanistiniuose centruose“, „Pagerinti 
funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą vidurinėje regiono dalyje esančiuose urbanistiniuose centruose“. Uždavinio 
alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų 
kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose)“ 
yra optimalus. 

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc. Siekiama 
reikšmė 2023 m. – 36 proc. 

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):  

Kodas Rodiklio Siekiama reikšmė 



pavadinimas, 
matavimo 
vienetai 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1.4-P-1 

Sukurtos arba 
atnaujintos 
atviros erdvės 
miestų 
vietovėse, m2 

0 0 0 0 107 668 112 165 112 165 112 165 112 165 112 165 

1.4-P-2 

Pastatyti arba 
atnaujinti 
viešieji arba 
komerciniai 
pastatai miestų 
vietovėse, m2 

0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

1.4-P-3 

Renovuoti 
vandentiekio ir 
nuotekų 
surinkimo 
tinklai, km 

0 0 0 0 8,378 10,038 10,038 10,038 10,038 10,038 

1.4-P-4 

Bendras 
rekonstruotų 
apšvietimo 
tinklų ilgis, km 

0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 

1.4-P-5 

Įdiegtos saugų 
eismą 
gerinančios ir 
aplinkosaugos 
priemonės, iš 
kurių: 
geležinkelių 
pervažose, vnt 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 



Kodas 

Rodiklio 
pavadinimas, 

matavimo 
vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1.4-P-6 

Naujos atviros 
erdvės vietovėse 
nuo 1 iki 6 
tūkst. gyv. 
(išskyrus 
savivaldybių 
centrus), m2 

0 0 0 0 117 512 263 331 326 331 326 331 326 331 326 331 

1.4-P-7 

Išsaugoti, 
sutvarkyti ar 
atkurti įvairaus 
teritorinio 
lygmens 
kraštovaizdžio 
arealai, skaičius 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

1.4-P-8 

Investicijas 
gavusios vaikų 
priežiūros arba 
švietimo 
infrastruktūros 
pajėgumas 

0 0 0 0  1 170 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 

1.4-P-9 

Metinis 
pirminės 
energijos 
suvartojimo 
viešuosiuose 
pastatuose 
sumažėjimas, 
kWh/ per metus 

0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 

1.4-P-10 
Atnaujinti ir 
pritaikyti naujai 

0 0 0 0 3500 3580 3580 3580 3580 3580 



Kodas 

Rodiklio 
pavadinimas, 

matavimo 
vienetai 

Siekiama reikšmė 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

paskirčiai 
pastatai ir 
statiniai kaimo 
vietovėse, m2 

1.4-P-11 

Bendras 
rekonstruotų 
arba atnaujintų 
kelių ilgis, km 

0 0 0 0 3,994 8,637 10,637 10,637 10,637 10,637 

1.4-P-12 

Įdiegtos saugų 
eismą 
gerinančios ir 
aplinkosaugos 
priemonės, vnt. 

0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

1.4-P-13 
Bendras naujai 
nutiestų kelių 
ilgis, km 

0 0 0 0 0 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis 
tūkst. eurų 

Iš jų 
viešosios 

lėšos, tūkst. 
eurų 

Iš jų ES 
lėšos, tūkst. 

eurų 

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio 
pavadinimas, matavimo vienetai, 

kiekybinė reikšmė) 

1.4.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:     

1.4.1.1. Šalčininkų miesto (tikslinės teritorijos) 
daugiabučių namų gyvenamojo rajono tarp Mokyklos ir 
Pramonės gatvių kompleksinis infrastruktūros 
sutvarkymas (kvartalinės renovacijos principais); 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., 
Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose); kraštovaizdžio 

4 973,7 4 973,7 3 650 

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklų ilgis - 1,66 km; 
sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse – 19 440 m2; 
išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai 
– 1 vnt; 



formavimas prie Šalčininkų tvenkinio, pritaikant 
rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams; 
vietinių kelių vystymas Šalčininkų rajono savivaldybėje 
(A. Mickevičiaus ir M. Balinskio gatvių atkarpų 
rekonstrukcija Šalčininkų mieste; Naujosios ir J. 
Sniadeckio gatvių atkarpų rekonstrukcija Jašiūnų 
miestelyje). 

bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 
ilgis – 2 km. 

1.4.1.2. Eišiškių ir Baltosios Vokės miestų (susietų 
teritorijų) gyvenamosios aplinkos pagerinimas: 
Baltosios Vokės mieste kompleksiškai sutvarkant 
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų viešąsias 
erdves, Eišiškių mieste atliekant Stanislovo Rapolionio 
gimnazijos „Vilties“ skyriaus pastato konversiją ir 
sukuriant daugiafunkcinę erdvę, skirtą Eišiškių 
seniūnijos gyventojų bendruomeninei veiklai. 

2 226,9 2 226,9 1 892,9 

Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai 
pastatai ir statiniai kaimo vietovėse – 3 
500m2;  
naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 
tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus 
– 70 000 m2. 

 

1.4.1.3. Širvintų miesto (tikslinės teritorijos) centrinės 
miesto aikštės įrengimas, Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 
0,381 km iki 2,655 km rekonstravimas, daugiabučių 
namų kiemų sutvarkymas.  

3 223,6 3 223,6 1 945,6 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse –10 192 m2; 
bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 
ilgis – 2,274 km. 

1.4.1.4. Švenčionių miesto (tikslinės teritorijos), 
Švenčionėli ų ir Pabradės miestų (susietų teritorijų) 
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis 
sutvarkymas (kvartalinės renovacijos principais): 
sutvarkant viešąsias erdves ir inžinerinę infrastruktūrą 
(transporto, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą), gamtinio karkaso teritorijas, gatvių 
rekonstravimas Švenčionių rajone (Saulėtekio gatvės 
dalies, Švenčionėli ų gatvės dalies, Ryto gatvės). 

6 357,5 6 357,5 4 926,9 

Renovuoti vandentiekio ir nuotekų  
surinkimo tinklai –8,378 km.; 
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse – 19 000 m2; 
naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 
tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) 
– 70 000 m2; 
bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 
ilgis – 1,678 km. 

1.4.1.5. Lentvario miesto (tikslinės teritorijos) 
gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių sistemos 
kompleksinis sutvarkymas (kvartalinės renovacijos 
principais): įkuriant šeimos parką ir skverus (esančius 
Bažnyčios/ Sodų ir Mokyklos gatvėse) bei sutvarkant 
jungties tarp jų (Klevų alėjos ir dalies Fabriko gatvės) 

5 132,5 5 132,5 3 747,1 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės 
miestų vietovėse –63 533m2;  

pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų vietovėse – 
100 m2; 
bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 



infrastruktūrą, sutvarkant gyvenamųjų namų kiemus 
(atnaujinant arba įrengiant automobilių stovėjimo, 
vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą), 
įrengiant daugiafunkcines aikšteles prie Lentvario 
Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko 
Senkevičiaus gimnazijų, statant sporto salę prie 
Lentvario pradinės mokyklos, buvusios Lentvario 
bibliotekos patalpas pritaikant Lentvario jaunimo 
centro veiklai. Kartu bus atliekamas eismo saugumo ir 
aplinkos apsaugos priemonių diegimas vystant 
Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėli ų gatvių 
infrastruktūrą. 

ilgis – 1,7 km. 
 
 

1.4.1.6. Lentvario miesto (tikslinės teritorijos) 
susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža 
įrengimas, automobilių tunelio statyba ir pėsčiųjų 
požeminės perėjos įrengimas, didinant gyventojų 
saugumą ir gyvenamosios aplinkos kokybę. 

12 598,5 12 598,5 9 673,3 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 
aplinkosaugos priemonės, iš kurių: 
geležinkelių pervažose – 1 vnt. 

1.4.1.7. Nemenčinės miesto, Juodšilių gyvenvietės ir 
Maišiagalos miestelio (susietų teritorijų) viešųjų erdvių 
sutvarkymas, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę. 
Nemenčinės miesto pagrindinės miesto aikštės, 
šaligatvių ir turgavietės sutvarkymas, laisvalaikio ir 
aktyvaus poilsio infrastruktūros sukūrimas, sporto 
aikštyno pritaikymas bendruomenės poreikiams, sporto 
mokyklos administracinio pastato ir biatlono šaudyklos 
statyba. Juodšilių gyvenvietės sporto aikštyno ir 
pėsčiųjų takų sutvarkymas. Maišiagalos miestelio 
prekyvietės, skvero ir sporto aikštyno sutvarkymas. 

5 250,8 5 250,8 3 397,9 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 
6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 
centrus) –107 331 m2; 
pastatytas ir įrengtas sporto mokyklos 
pastatas – 1 vnt.; 
įrengtas biatlono šaudyklos kompleksas – 
1 vnt. 
 

1.4.1.8. Rūdiškių miesto (susietos teritorijos) 
kompleksinis sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų 
bendruomeninei veiklai ir verslumo skatinimui: 
įrengiant mažosios architektūros elementus (suoliukus 
su stalais, suoliukais, dviračių stovus), pėsčiųjų takus, 
vaikų žaidimo aikštelę, lauko treniruoklius, 

1 533,9 1 533,9 1 303,8 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 
6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 
centrus) – 63 000 m2. 



privažiavimo kelius su automobilių stovėjimo 
aikštelėmis; įrengiant daugiafunkcinę aikštelę prie 
Rūdiškių gimnazijos.  
1.4.1.9. Vievio miesto (susietos teritorijos) kompleksinis 
sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų bendruomeninei 
veiklai ir verslumo skatinimui: atnaujinant Vilniaus 
gatvės pėsčiųjų takus, įrengiant automobilių stovėjimo 
vietas, atnaujinant centrinę miesto aikštę ir sutvarkant 
želdynus, įrengiant mažąją architektūrą; Vievio miesto 
ežero pakrantėje įrengiant pėsčiųjų takus, sutvarkant 
pakrantę, įrengiant mažosios architektūros elementus, 
sutvarkant viešąją erdvę tarp Semeliškių ir Šviesos 
gatvių, stacionarią miesto estradą, įrengiant mažąja 
architektūrą, privažiavimus ir automobilių stovėjimo 
aikštelę, įrengiant aikštyną aktyviam laisvalaikiui leisti. 

977 977 830,4 

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 
6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių 
centrus) – 16 000 m2; 
atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai 
pastatai ir statiniai kaimo vietovėse –80 
m2. 

1.4.1.10. Neformaliojo švietimo edukacinių erdvių 
atnaujinimas: Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra, 
Širvintų sporto mokyklos vidaus patalpų sutvarkymas, 
Širvintų Meno mokyklos infrastruktūros 
modernizavimas. 

1 168,5 1 168,5 858,4 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba 
švietimo infrastruktūros pajėgumas –  
1 200. 
 

1.4.1.11. Bendrojo lavinimo mokyklų edukacinių erdvių 
atnaujinimas: Širvintų Lauryno-Stuokos Gucevičiaus 
gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas, Šalčininkų 
„Santarvės“ vidurinės mokyklos remontas, aplinkos 
tvarkymas, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo 
erdvių įrengimas.  

1 624,5 1 624,5 1 380,8 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba 
švietimo infrastruktūros pajėgumas – 682 
 
 

1.4.1.12. Ikimokyklinio ugdymo edukacinių erdvių 
atnaujinimas: Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 
pastato ugdymo infrastruktūros gerinimas. 

181,4 181,4 154,1 
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba 
švietimo infrastruktūros pajėgumas – 65. 

1.4.1.13. Eismo saugos priemonių diegimas Elektrėnų 
savivaldybėje: Sanatorijos gatvėje, tarp Dubijos ir 
Dvaro gatvių, Abromiškėse, Rungos gatvėje Elektrėnų 
mieste. Gatvių rekonstravimas Elektrėnų savivaldybėje: 
gatvės nuo Abromiškių reabilitacinės ligoninės iki 

1 582,5 1 582,5 1 345,2 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 
aplinkosaugos priemonės - 4 vnt.; 
bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 0,140 
km; 
bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 



Vaikų skyriaus, Abromiškėse; Rungos gatvės Elektrėnų 
mieste; Vilniaus gatvės Vievio mieste; Saulės gatvės 
Elektrėnų mieste. Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas 
Elektrėnų mieste. 

ilgis – 2,985 km. 
 

1.4.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos 
naudoti finansinės priemonės: 

   
 

1.4.2.1. Lentvario miesto apšvietimo tinklų 
modernizavimas. 

868,9   
Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų 
ilgis – 10 km. 

1.4.2.2. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" 
rekonstravimas, siekiant padidinti energetinį 
efektyvumą. 

434,4   
Metinis pirminės energijos suvartojimo 
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 
150 000 kWh per metus. 

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: 48 134,6 46 831,3 35 106,4  
 

_____________________________ 
 


