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VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS VALSTYBĖS PLANUOJAMŲ 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. 02
Projekto finansavimo šaltiniai, Lt
Eil.
Projekto pavadinimas
Nr.

1.

Bernardinų sodo
(Sereikiškių parko)
sutvarkymas

2.

Turizmo trasų aplink
Platelių ežerą ir jų
jungties iki Plungės
miesto infrastruktūros
plėtra

3.

Smiltynės jachtų uosto
infrastruktūros
projektas, II etapas

4.

Unikalių senųjų
tradicijų atgaivinimas
istoriniame
Sveikatingumo parke

Preliminari
Preliminari
Preliminari
bendrojo
Europos
projekto vertė, Lt
finansavimo
Sąjungos
(valstybės
fondų lėšų
biudţeto) lėšų
suma (iki), Lt
suma (iki), Lt
Vilniaus
10 000 000
10 000 000
0
Projekto tikslas – remiantis senaisiais Vilniaus planais, pirmenybę teikiant XIX a.
miesto
pabaigos išlikusiai kartografinei ir istorinei ikonografinei medžiagai ir dailininko
savivaldybės A. Štrauso projektui (1886–1888 m.), siekiama atkurti Bernardinų sodo
administracija (Sereikiškių parko) kultūrinį bei gamtinį paminklą ir, įvertinus pakitusią
urbanistinę ir socialinę aplinką, ieškoti darnos su vietovėje išlikusiais praeities
klodais ir taip formuoti naują poilsio parko identitetą.
Siektini rezultatai: sutvarkyti ir įrengti takus, vaikų žaidimo aikšteles, užtikrinant
kokybišką aplinką aktyviam poilsiui; restauruoti ir atkurti kultūrinius ir istorinius
architektūros elementus, kurie padidins teritorijos pažintinę vertę; įrengti viešųjų
renginių infrastruktūrą, kuri sudarys sąlygas organizuoti įvairaus pobūdžio
renginius; sutvarkytame parke sudaryti sąlygas verslo įmonėms teikti kompleksines
turizmo paslaugas, sukurti infrastruktūrą įsikurti lauko kavinėms, terasoms ir
kitiems turistams patraukliems paslaugų objektams.
Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

Projekto terminai
Projekto
Preliminari
Paraiškos pateikimo
veiklų
projekto veiklų įgyvendinančiajai
įgyvendinimo įgyvendinimo institucijai terminas
pradţia
trukmė, mėn.
(iki)

0

2011

24

2011-10-03

Plungės rajono Projekto tikslas – sukurti kompleksinę viešąją turizmo infrastruktūrą,
savivaldybės užtikrinančią sąlygas turistams keliauti pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais
administracija aplink Platelių ežerą ir jungtimi nuo Plungės miesto.
Siektini rezultatai: suplanuoti, sutvarkyti ir įrengti turizmo trasą su greta esančia
būtina infrastruktūra, skirta dviračių, pėsčiųjų, automobilių ir vandens turizmo
maršrutams.
VšĮ „Klaipėdos Projekto tikslas – sukurti prieplaukos – jachtų ir mažųjų laivų uosto – trūkstamą
jachtklubas“
infrastruktūrą.
Siektini rezultatai: įrengti prieplaukos infrastruktūrą – rekonstruoti jachtų ir
mažųjų laivų uosto krantinę Nr. 3, įrengti molą (bangolaužį); atlikti jachtų ir
mažųjų laivų uosto akvatorijos valymo darbus; įrengti pontonus ir kolonėles (gėlo
vandens, elektros); rekonstruoti lauko inžinerinius tinklus; sutvarkyti mažąją
architektūrą ir aplinką.

7 541 192

7 000 000

0

541 192

2012

24

2012-02-01

7 000 000

7 000 000

0

0

2011

24

2012-03-30

Druskininkų
Projekto tikslas – atgaivinti senąsias tradicijas istoriniame Sveikatingumo parke ir
savivaldybės pritraukti į jį privačių investicijų aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatingumo
administracija paslaugoms teikti.
Siektini rezultatai: parengti Sveikatingumo parko atnaujinimo techninį projektą;
ant Ratnyčios upelio įrengti aerohidrojonoterapijos paviljoną, skirtą kvėpuoti
jonizuotu oru; atnaujinti tarp pušų vingiuojančius pasivaikščiojimo takus ir įrengti
aerofitoterapijos zonas; rekonstruoti ant Ratnyčios upelio esančias kaskadines
maudykles; įrengti biologiškai aktyvių pėdos taškų akupresūros baseiną; įrengti
kitus su sveikatingumo paslaugų teikimu susijusius įrenginius (statinius).

4 000 000

4 000 000

0

0

2012
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2012-05-01

2
4 000 000

4 000 000

0

0

2012

24

2012-05-01

15 750 000

13 398 783

1 601 217

750 000

2011

36

2011-10-03

Projekto tikslas – tęsti Kalitos kalno komplekso paslaugų viešojo turizmo,
aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtrą, sudarant palankias sąlygas
poilsiui, sveikatingumui ir laisvalaikiui, sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir
paslaugas, kurios pritrauktų privačių investicijų, sumažintų turistų srautų
sezoniškumą ir užtikrintų ilgalaikę Anykščių ir viso regiono plėtrą.
Siektini rezultatai: įrengti slidininkų keltuvą; įrengti lauko inžinerinius tinklus,
skirtus lankytojų centro pastatui; įrengti apšvietimą ir pertvarkyti elektros
inžinerinius tinklus kalno teritorijoje; įrengti eskalatorių ir sniego lovį; įsigyti
sniego trasų paruošimo įrenginį – traktorių; įsigyti sniego gaminimo įrenginį –
patranką (3 vnt.); įsigyti sniego gaminimo įrenginį – stiebą (3 vnt.).

2 792 937

2 000 000

0

792 937

2011

36

2012-03-01

Projekto tikslas – pritaikyti mineralinį vandenį sveikatinimui, įrengiant
mineralinio vandens panaudojimo statinius ir juos pritaikant poilsiui ir turizmui.
Siektini rezultatai: įrengti mineralinio vandens gėrimo-garinimo paviljoną; įrengti
du inhaliacinius bokštus; įrengti Kneipo terapijos elementus.

3 500 000

3 500 000

0

0

2012

18

2012-04-01

Biržų rajono
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukuriant viešąją
savivaldybės kempingo infrastruktūrą Biržų mieste.
administracija Siektini rezultatai: parengti viešosios kempingo infrastruktūros statybos techninį
projektą; sukurti viešąją kempingo infrastruktūrą.

1 500 000

1 500 000

0

0

2011

18

2012-03-30

Dubysos
Projekto tikslas – didinti aktyvaus poilsio infrastruktūros potencialą Dubysos
regioninio
regioniniame parke, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam viešajam turizmui ir
parko direkcija skatinant atvykstamąjį bei vietinį turizmą.
Siektini rezultatai: įrengti kempingą Dubysos regioniniame parke prie
nacionalinių turizmo trasų; įgyvendinti Raseinių rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano, Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano, Dubysos
regioninio parko tvarkymo plano sprendinius.
VšĮ „Vito
Projekto tikslas – įgyvendinti daugiafunkcio sveikatos gerinimo komplekso plėtros
Gerulaičio
bei pritaikymo turizmo poreikiams projekto I etapą.
vardo teniso
Siektini rezultatai: įrengti specializuotas sveikatos gerinimo paslaugų patalpas ir
akademija“
sutvarkyti tam reikalingą infrastruktūrą.

1 500 000

1 500 000

0

0

2012

24
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3 500 000

3 500 000

0

0

2011

24

2012-05-01

5.

Kempingo Nemirsetoje, Palangos
Palangoje, įrengimas
miesto
savivaldybės
administracija

6.

Jūros teikiamų
Lietuvos jūrų
pramogų, poilsio,
muziejus
sveikatingumo paslaugų
ir pažinimo parkas
Kopgalyje (Delfinų
terapijos centro įkūrimo
II etapas)

7.

Aktyvaus turizmo,
poilsio ir pramogų
parko Anykščiuose ant
Kalitos kalno kūrimas

Anykščių
turizmo
informacijos
centras

8.

Mineralinio vandens
panaudojimas poilsiui ir
turizmui Birštono
kurorte

Birštono
miesto
tvarkymo
tarnyba

9.

Viešosios kempingo
infrastruktūros statyba
Biržų m.

10. Kempingo Dubysos
regioniniame parke
įrengimas

11. VšĮ „Vito Gerulaičio
vardo teniso akademija“ daugiafunkcio
sporto, paslaugų ir
sveikatingumo
komplekso plėtra
(I etapas)

Projekto tikslas – plėtoti ekonominės klasės apgyvendinimo infrastruktūrą
Palangoje, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui ir skatinant
atvykstamąjį bei vietinį turizmą.
Siektini rezultatai: įrengti Europos standartus atitinkantį kempingą pajūryje,
kuriame vietiniams ir užsienio turistams bus suteikiamos ne tik apgyvendinimo, bet
ir maitinimo, laisvalaikio organizavimo ir kitos aktyvaus poilsio paslaugos.
Projekto tikslas – aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtra Lietuvos jūrų
muziejuje, įsteigiant delfinų terapijos centrą.
Siektini rezultatai: atlikti delfinariumo pastato rekonstrukcijos II etapo darbus,
apimančius gyvūnų baseinų ir delfinų terapijos centro korpuso statybą, įrengiant
jame gyvūnų gyvenamuosius ir gydomuosius (gimdymo, gydymo) baseinus,
neįgaliesiems pritaikytus delfinų terapijos baseinus bei edukacines klases
neįgaliųjų socialinei adaptacijai ir reabilitacijai, atvirą pasirodymų baseiną bei
žiūrovų tribūną ir gyvūnų gyvybės palaikymo vandens paruošimo sistemą.

3
12. Ekologinio rekreacinio Trakų rajono
turizmo infrastruktūros savivaldybės
plėtra Trakų kurortinėje administracija
teritorijoje

13. Dviračių trasų plėtra
Birštono kurorte

Projekto tikslas – didinti Trakų kurortinės teritorijos, kaip turizmo traukos centro,
plėtrą ir skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukuriant palankesnes sąlygas
kokybiškam aktyviam poilsiui.
Siektini rezultatai: įrengti 2 paplūdimius, atitinkančius higienos normas; įrengti 5
prieplaukas; įrengti 1 tiltą; sutvarkyti pėsčiųjų takus iki Birutės skg., Lukos ežero
pakrantės (I etapas) ir (ar) skverą prie Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio (II etapas).

3 470 000

3 000 000

0

470 000

2012

36

2012-05-01

Birštono sporto Projekto tikslas – įrengti dviračių trasas Birštono kurorte su reikalinga aktyvaus
centras
poilsio ir turizmo infrastruktūra.
Siektini rezultatai: įrengti naują apšviestą dviračių žiedinę trasą su aktyvaus
poilsio ir turizmo infrastruktūra; įrengti naujas, pažymėti ir atnaujinti esamas
dviračių trasas Birštono savivaldybėje; įsigyti lygumų slidinėjimo trasų formavimo
ir priežiūros įrangą (1).
Iš viso:

3 100 000

3 100 000

0

0

2012

24

2012-03-30

67 654 129

63 498 783

1 601 217

2 554 129

