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VALSTYBĖS PLANUOJAMŲ TURIZMO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“
VP3-1.3-ŪM-01-V PRIEMONĘ „EKOLOGINIO (PAŢINTINIO) TURIZMO, AKTYVAUS POILSIO IR SVEIKATOS GERINIMO INFRASTRUKTŪROS
KŪRIMAS IR PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR. 01
Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1.

Viešosios turizmo,
aktyvaus poilsio ir
sveikatingumo
infrastruktūros
plėtra Šventosios
upės kairiajame
krante, Anykščių
mieste

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija

2.

Senojo miesto
naujos galimybės.
Nemuno upės
pakrantės
Jurbarko mieste
pritaikymas
turizmo
infrastruktūrai

Jurbarko
rajono
savivaldybės
administracija

3.

Jūros teikiamų
pramogų, poilsio,
sveikatingumo
paslaugų ir
paţinimo parkas
Kopgalyje
(Delfinų terapijos
centro įkūrimo
I etapas – esamo
delfinariumo
pastato dalies
rekonstrukcija)

Lietuvos jūrų
muziejus

Pareiškėjas

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – sutvarkyti Šventosios upės kairįjį krantą Anykščių
miesto ribose ir pritaikyti viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir
sveikatingumo infrastruktūros plėtrai.
Siektini rezultatai: įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką; atokvėpio,
apţvalgos, poilsio ir sustojimo aikšteles; įrengti medinę prieplauką,
prieplaukas baidarėms, maţos grimzdės laivams, plaustams, valtims,
kanojoms; sutvarkyti maudyklas; įrengti naujus paplūdimius, poilsio
parką, intensyvaus poilsio ir paplūdimio ţaidimų zoną ir kt.
Projekto tikslas – sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą Jurbarke,
sujungiant vandens turizmo maršrutą Nemunu su dviračių turizmo
trasa – Nemuno dviračių keliu bei pratęsiant dviračių turizmo trasą, –
Nemuno dviračių kelią per Jurbarko miesto teritoriją.
Siektini rezultatai: įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką; sutvarkyti
pėsčiųjų ir dviračių tako aplinką; įrengti paplūdimį; įrengti aktyvaus
poilsio aikštelę, vaikų ţaidimo aikštelę, suoliukus, šiukšlių dėţes,
dviračių stovus, informacines rodykles, projekto viešinimo stendą,
automobilių stovėjimo aikštelę.
Projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos ekonominės ir socialinės
darnos raidos šalyje, plečiant aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą,
steigiant unikalius poilsio, pramogų, sveikatingumo centrus ir
rekreacijos objektus.
Siektini rezultatai: parengti delfinų terapijos centro techninį
projektą; rekonstruoti esamą delfinariumo pastatą – didįjį
pasirodymų baseiną, šildymo ir vėdinimo sistemas, atlikti pastato
šiltinimą, stogo remontą, didinti natūralaus apšvietimo srautą,
renovuoti vandens technologinę sistemą, sutvarkyti visą delfinariumo
infrastruktūrą, skirtą lankytojams aptarnauti (įėjimas, kasos, fojė,
kavinė (barai), tualetai, informacinė sistema, liftas neįgaliesiems).

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės
mokesčiu), Lt

Projekto terminai
preliminari
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendinimo
nimo
pradţia
trukmė,
mėn.

paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos
fondų lėšų
suma (iki), Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

6 999 140,00

0

6 999 140,00

0

2009

24

2009-07-01

707 015,00

702 015,00

0

5 000,00

2009

24

2009-07-01

8 318 229,00

400 938,64

7 917 290,36

0

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

4.

Šaltojo karo
muziejaus ir jo
aplinkos
infrastruktūros
įrengimas

Ţemaitijos
nacionalinio
parko
direkcija

5.

Nacionalinės
vandens turizmo
trasos
„Aukštaitijos
nacionalinio parko
eţerynas“
viešosios turizmo
infrastruktūros
paruošimas ir
pritaikymas
šiuolaikiškam
vandens turistų
srautų
aptarnavimui

Aukštaitijos
nacionalinio
parko
direkcija

6.

Palūšės turizmo
centro
rekonstrukcija,
pritaikant
šiuolaikiškam
turistų srautų
aptarnavimui ir
kompleksinei
veiklai

Aukštaitijos
nacionalinio
parko
direkcija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – pritaikyti buvusios sovietinės karinės bazės
teritoriją turizmo poreikiams, įrengti šiuolaikinį saugumo, higienos
reikalavimus atitinkantį šaltojo karo muziejų pagal dabartinę
ekspoziciją.
Siektini rezultatai: rekonstruoti ir pritaikyti patalpas ekspozicijoms;
konservuoti patalpas ir objektus; įrengti lankytojų centrą; įrengti
teritorijos ir pastatų apsaugos sistemą; įrengti teritorijos
infrastruktūrą ir sutvarkyti aplinką; įrengti Šaltojo karo muziejaus
lauko ir vidaus patalpų ekspozicijas.
Projekto tikslas – išplėsti vandens turizmo kaip aktyvaus poilsio
būdo galimybes Aukštaitijos nacionaliniame parke, kurios stiprintų
saugomos teritorijos rekreacinį potencialą ir uţtikrintų optimalų bei
šiuolaikišką jos rekreacinių išteklių panaudojimą, skatintų tiek
uţsienio, tiek vietos turistų srauto augimą bei uţtikrintų jo valdymą ir
prieţiūrą, sudarytų sąlygas skatinti privataus sektoriaus iniciatyvas.
Siektini rezultatai: sutvarkyti viešosios turizmo infrastruktūros
objektus, esančius nacionalinėje vandens turizmo trasoje
„Aukštaitijos nacionalinio parko eţerynas“ (stovyklavietes,
poilsiavietes ir atokvėpio vietas) taip, kaip numatyta Nacionalinių
vandens turizmo trasų specialiajame plane, ir parengti vandens
turizmo trasų bei pakrančių prieţiūrai skirto vandens transporto
garaţo rekonstrukcijos projektą; paţenklinti vandens trasas, įrengiant
iš vandens matomas nuorodas į lankytinus objektus, išsilaipinimo
vietas ir kitus informacijos šaltinius, padedančius orientuotis vandens
turistams.
Projekto tikslas – Palūšės turizmo centro viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra.
Siektini rezultatai: atlikti Palūšės turizmo centro centrinio pastato
(dabartinė kavinė-valgykla) rekonstrukcijos projekto korektūrą
(rekonstrukcijos darbus padalyti į du etapus, tokiu būdu atskiriant
rekonstrukcijos darbus, įgyvendinamus iš paramos ir privačių lėšų) ir
rekonstrukcijos 1 etapą (apšiltinti statinio išorę ir atlikti apdailą,
įrengti vidaus pagrindinius inţinerinius tinklus bei dalį patalpų, t. y.
viešosios paskirties informacijos centrą, konferencijų sales ir
administracines patalpas); parengti ir įgyvendinti vandenvietės bei
lauko vandentiekio tinklų iki rekonstruojamo pastato projektą.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės
mokesčiu), Lt

Projekto terminai
preliminari
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendinimo
nimo
pradţia
trukmė,
mėn.

paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos
fondų lėšų
suma (iki), Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

5 462 122,00

5 462 122,00

0

0

2009

36

2009-07-01

1 898 302,00

1 898 302,00

0

0

2009

24

2009-07-01

5 714 576,00

5 000 000,00

0

714 576,00

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

7.

Birštono miesto
centrinio parko
sutvarkymas ir
pritaikymas
aktyviam poilsiui
ir turizmui

Birštono
savivaldybės
administracija

8.

Druskininkų
uţdarų kalnų
slidinėjimo trasų
su dirbtine sniego
danga įrengimas

Druskininkų
savivaldybės
administracija

9.

Kauno regiono
kempingo su
paplūdimiu
įrengimas prie
Lampėdţių
karjero

Kauno miesto
savivaldybės
administracija

10.

Lazdijų
hipodromo
modernizavimas ir
pritaikymas
kompleksiniam
turizmo paslaugų
teikimui

Lazdijų
rajono
savivaldybės
administracija

11.

Dviračių turizmo
plėtra Palangos
miesto
savivaldybėje,
rekonstruojant
Meilės alėją

Palangos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – pritaikyti Birštono miesto centrinėje dalyje esantį
25 ha ploto parką aktyviam poilsiui ir turizmui, įrengiant reikalingą
infrastruktūrą.
Siektini rezultatai: parengti centrinio parko sutvarkymo ir
pritaikymo aktyviam poilsiui ir turizmui techninį projektą; atnaujinti
centrinio parko esamo takų tinklo dangas; įrengti takų tinklo
apšvietimą, maţąją architektūrą parke, vaikų ţaidimo aikšteles,
įvairaus amţiaus poilsiautojų ir pomėgių grupėms skirtas sporto
aikšteles, pėstiesiems, dviratininkams skirtą infrastruktūrą; atkurti,
suformuoti naujus parko ţeldinius; sukurti higienos infrastruktūrą,
informacinės sistemos infrastruktūrą parke; rekonstruoti parke
esančią Algirdo gatvę, ją pritaikant pėsčiųjų ir dviratininkų saugiam
eismui; įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą.
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą į
Druskininkus sukuriant palankesnes ir unikalesnes sąlygas aktyviam
poilsiui.
Siektini rezultatai: įrengti dengtą kalnų slidinėjimo trasą, atvirą
kalnų slidinėjimo trasą, slidinėjimo įrangos nuomos patalpas,
maitinimo patalpas, kitas objektui administruoti būtinas patalpas,
automobilių stovėjimo aikštelę, parengti objekto techninę
dokumentaciją; sudaryti sąlygas pridedamąją vertę sukuriančios
infrastruktūros plėtrai.
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, įrengiant
Kauno regiono kempingą su paplūdimiu prie Lampėdţių karjero.
Siektini rezultatai: įrengti kempingo su paplūdimiu viešąją
infrastruktūrą; įrengti inţinerinius tinklus; įrengti prieplauką valtims
ir vandens dviračiams; įrengti poilsio ir sustojimo aikšteles; pastatyti
higienos statinius.
Projekto tikslas – modernizuoti Lazdijų hipodromą, siekiant
sudaryti palankias sąlygas aktyvaus ir sportinio turizmo plėtrai bei
aukštos kokybės turizmo produktų ir viešųjų paslaugų
kompleksiškumui.
Siektini rezultatai: įrengti dengtą ţiūrovų tribūną, administracines ir
poilsio patalpas, teisėjų bokštelį, ţirgų laikymo ir išlaipinimo vietas
su pagalbinėmis patalpomis, hipodromo ţirgų bėgimo taką su
varţybų aikštele, automobilių stovėjimo aikšteles.
Projekto tikslas – skatinti aktyvų poilsį, populiarinti aplinką
tausojantį dviračių turizmą, sukurti vietinio susisiekimo dviračių takų
tinklą, pritaikytą nacionalinei dviračių trasų sistemai.
Siektini rezultatai: rekonstruoti Meilės alėją, įrengiant naują
betoninių trinkelių dangą, Meilės alėjos apšvietimą, rekonstruojant
inţinerinius tinklus, paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės
mokesčiu), Lt

Projekto terminai
preliminari
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendinimo
nimo
pradţia
trukmė,
mėn.

paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos
fondų lėšų
suma (iki), Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

6 685 000,00

6 500 000,00

0

185 000,00

2009

36

2009-07-01

80 974 390,00

40 000 000,00

0

40 974 390,00

2009

36

2009-07-01

2 097 642,00

2 097 642,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 239 896,00

3 815 914,00

0

423 982,00

2009

36

2009-07-01

3 067 208,00

3 067 208,00

0

0

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

12.

Dubysos upės
gamtinių išteklių
panaudojimas
turizmo plėtrai
Raseinių ir
Kelmės rajonuose

Raseinių
rajono
savivaldybės
administracija

Stovyklavietės
prie nacionalinės
Jūros upės
vandens turizmo
trasos Rietavo
savivaldybėje
įrengimas

Rietavo
savivaldybės
administracija

14.

Šventosios upės
trasos Ukmergės
rajone pritaikymas
turizmui

VšĮ
Ukmergės
turizmo ir
verslo
informacijos
centras

15.

Viešosios vandens
turizmo
infrastruktūros
sukūrimas
saugomose
teritorijose

Valstybinė
saugomų
teritorijų
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

16.

Rekreacinės
infrastruktūros
plėtra prie
Ţeimenos upės

VĮ
Švenčionėlių
miškų urėdija

17.

Smiltynės jachtų
uosto
infrastruktūros
rekonstrukcija

VšĮ
Klaipėdos
jachtklubas

18.

Raseinių
hipodromo
rekonstravimas

VšĮ Raseinių
hipodromas

13.

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – įrengti vandens turizmo trasą Dubysos upėje,
siekiant išnaudoti Dubysos regioninio parko rekreacinių zonų
potencialą.
Siektini rezultatai: įrengti stovyklavietę Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje; įrengti poilsiavietę Raseinių rajono
savivaldybės teritorijoje; įrengti vandens turizmo trasą Dubysos upe
Kelmės ir Raseinių rajono savivaldybių teritorijoje.
Projekto tikslas – išplėsti upės vandens turizmo (aktyvaus poilsio)
galimybes Jūros turistine trasa Rietave, kurios stiprintų rekreacinį
potencialą, skatintų atvykstamąjį turizmą ir privataus sektoriaus
iniciatyvų įgyvendinimą.
Siektini rezultatai: sukurti ir išplėtoti viešąją vandens turizmo
infrastruktūrą, įrengti stovyklavietę.
Projekto tikslas – sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą, taip
sudaryti palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui plėtoti Ukmergės
rajone, skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą.
Siektini rezultatai: parengti viešosios vandens ir dviračių turizmo
infrastruktūros techninę dokumentaciją; įrengti poilsiavietę,
kempingą, dviračių takus.
Projekto tikslas – sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą, taip
sudaryti palankesnes sąlygas darniai turizmo ir aktyvaus poilsio
plėtrai saugomose teritorijose.
Siektini rezultatai: parengti techninę dokumentaciją; Anykščių,
Sartų, Graţutės, Labanoro ir Asvejos regioninių parkų teritorijose
įrengti informacinius stendus ir ţenklus, prieplaukas, stovyklavietes,
poilsiavietes, atokvėpio vietas, regyklas.
Projekto tikslas – išplėsti esamą rekreacinės infrastruktūros tinklą
prie nacionalinės Ţeimenos upės vandens turizmo trasos.
Siektini rezultatai: įrengti stovyklavietę, stendus su poilsiautojams
aktualia informacija apie šalia esančius lankytinus objektus.
Projekto tikslas – rekonstruoti jachtų ir maţųjų laivų uosto
infrastruktūrą ir sukurti šiuolaikišką buriavimo, poilsio ir turizmo
traukos centrą.
Siektini rezultatai: įrengti būtinąją aptarnavimo infrastruktūrą ir
tinklus.
Projekto tikslas – renovuoti Raseinių hipodromą, t. y. pertvarkyti jį į
I kategorijos reikalavimus atitinkantį lygiosioms ţirgų lenktynėms
organizuoti tinkamą hipodromą su papildoma infrastruktūra,
pritaikyta viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai.
Siektini rezultatai: suformuoti du ţirgų bėgimo takus, įrengti
apšvietimą, aptvarus; ţiūrovų tribūnas ir papildomą infrastruktūrą;
įsigyti specializuotą techniką, būtiną lygiosioms ţirgų lenktynėms
organizuoti; renovuoti esamas arklides; įrengti pagalbinių arklidţių ir
ţirgų apţiūros aikštelę.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės
mokesčiu), Lt

Projekto terminai
preliminari
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendinimo
nimo
pradţia
trukmė,
mėn.

paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos
fondų lėšų
suma (iki), Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

1 717 270,00

1 491 652,58

0

225 617,42

2009

36

2009-07-01

500 000,00

500 000,00

0

0

2009

12

2009-07-01

2 398 603,00

2 398 603,00

0

0

2009

24

2009-07-01

3 231 338,00

3 231 338,00

0

0

2009

24

2009-07-01

100 000,00

100 000,00

0

0

2009

12

2009-07-01

14 669 905,00

14 669 905,00

2009

24

2009-07-01

4 636 729,00

4 352 004,00

2009

24

2009-07-01

0

0

284 725,00

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

19.

Aktyvaus poilsio
infrastruktūros
plėtra Zarasų
miesto centrą
juosiančioje
Zaraso eţero
pakrantėje

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija

20.

Ţagarės ozo
pėsčiųjų
paţintinio,
mokomojo ir
poilsio tako
įrengimas

Ţagarės
regioninio
parko
direkcija

21.

Vilniaus Jeruzalės
skulptūrų parko
pristatymas
paţintiniam
turizmui

VšĮ Vilniaus
Jeruzalės
skulptūrų
sodas

22.

Panemunės
mobilios
prieplaukos
rekonstrukcija

Pagėgių
savivaldybės
administracija

23.

Kempingo
infrastruktūros
plėtra Pasvalio
mieste

Pasvalio
rajono
savivaldybės
administracija

Pareiškėjas

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės
mokesčiu), Lt

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – sukurti regioninės reikšmės aktyvaus poilsio
turistų traukos centrą Zarasų mieste, miestą ir Didţiąją salą
juosiančioje Zaraso eţero pakrantėje.
Siektini rezultatai: sutvarkyti Zaraso eţero pakrantės Zarasų mieste
dalį nuo Didţiosios salos iki Būgos g. – įrengti pėsčiųjų takus,
pontonines prieplaukas, lieptus su ant jų pritvirtintais suoliukais,
atokvėpio vietas, įrengti pakrantės apšvietimą, lietaus kanalizaciją ir
techniniame darbo projekte numatytas komunikacijas.
Projekto tikslas – įrengti Ţagarės ozo pėsčiųjų paţintinį, mokomąjį
ir poilsio taką su atitinkama patrauklia turizmo infrastruktūra
(turizmo objektų ţenklinimu, nuorodomis, atokvėpio aikštelėmis,
kitais elementais), siekiant išsaugoti čia esančias gamtines ir
kultūrines vertybes atsiţvelgiant į visuomenės poreikius.
Siektini rezultatai: Ţagarės ozo pėsčiųjų paţintiniame,
mokomajame ir poilsio take įrengti stoteles su informaciniais
skydais, atokvėpio vietomis; didţiausiose susibūrimo vietose įrengti
poilsiavietes su pavėsinėmis, tualetais; sunkiau praeinamose vietose
įrengti lieptus ir laiptus.
Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti Vilniaus Jeruzalės
skulptūrų sodo (parko) teritoriją ir sukurti modernią kultūrinio ir
aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą unikaliame ir vieninteliame
sostinėje atviroje erdvėje esančiame skulptūrų sode ir galerijoje.
Siektini rezultatai: sutvarkyti skulptūrų sodo infrastruktūrą (aptverti
teritoriją, suformuoti kultūrinį kraštovaizdį, sutvarkyti skulptūrų
eksponavimo vietas, suprojektuoti ir sutvarkyti ekspozicines erdves ir
vejas, įrengti informacinius stendus, automobilių ir dviračių
stovėjimo aikšteles); rekonstruoti kompleksinę galeriją (apšiltinti
pastatą ir įrengti ekonomišką šildymo sistemą, įrengti dailės studijos,
meno kūrinių saugyklą, sutvarkyti ir modernizuoti ekspozicijų sales
ir kt.).
Projekto tikslas – sutvarkyti prieplauką Panemunėje, sukuriant
vandens ir sausumos turizmo sankirtos tašką Pagėgių savivaldybėje,
ir suformuoti kokybiškų vandens turizmo paslaugų kompleksą.
Siektini rezultatai: parengti techninį projektą; rekonstruoti
prieplaukos infrastruktūrą; įrengti pėsčiųjų taką; sutvarkyti aplinką.
Projekto tikslas – įrengti kempingą ir išplėtoti su juo susijusią
turizmo paslaugų infrastruktūrą, siekiant pritraukti turistų srautus,
padidinti šalies turizmo produktų konkurencingumą ir pagerinti šalies
įvaizdį.
Siektini rezultatai: įrengti kempingo aikštelę; rekonstruoti ir įrengti
administracinius ir stacionarius kempingo namelius, sutvarkyti
aktyvaus poilsio infrastruktūrą (teniso aikštyną, ţaidimo aikšteles ir
takus).
Iš viso:

Projekto terminai
preliminari
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendinimo
nimo
pradţia
trukmė,
mėn.

paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos
fondų lėšų
suma (iki), Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt
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0

0
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2009-07-01

499 594,00

499 594,00

0

0
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0
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42 813 290,42

