
VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-7) 

1  KVIETIMAS 

Eilės  

nr. 
Projekto 

numeris 
Pareiškėjo 

pavadinimas 
Projekto 

Pavadinimas 

Projekto aprašymas Projekto finansavimas 

Tikslai ir uždaviniai Rezultatai 
Skirtas 

finansavimas 
Projekto 

vertė 

1.  

VILN-

LEADER-

6B-I-1-3 

Vilniaus 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sporto aikštyno 

įrengimas Vilniaus 

r. Medininkų sen. 

Medininkų k., 

pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto tikslas – įrengti sporto aikštyną Medininkų 

kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir 

dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir 

modernesnius kaimus. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Ardymo, paruošiamieji darbai; 

2. Dangų įrengimo darbai: 

 Asfalto konstrukcija su įrengimo darbais; 

 Betono trinkelių dangos konstrukcija su 

įrengimo darbais; 

 Plauto žvyro dangos konstrukcija su įrengimo 

darbais; 

 Stabilizuota biri natūralaus akmens skaldelės 

danga su įrengimo darbais; 

3. Lauko laiptelių LP1 įrengimas; 

4. Dangos ženklinimas; 

5. Želdiniai; 

6. Mažos architektūros elementai (šiukšliadėžės, U 

formos cinkuoto plieno dviračių stovai) bei 5 vietų 

atsarginių žaidėjų suoliukai, 4vnt.; 

7. Daugiafunkcinės aikštelės 713,5 kv. m. įrengimas 

(aikštelės danga – asfalto danga, padengta granulių 

danga): 

 Krepšinio aikštelės (28,1 x 15,1 m) su 

apsaugine (2,0 m pločio) zona įrengimas; 

 Tinklinio lauko aikštelės (aikštė yra 

stačiakampio formos 18,0 x 9,0 m, simetriškai 

 54 999,98 108 765,48 



apsupta stačiakampės ne mažesnės kaip 3,0 m 

pločio laisva zona) įrengimas; 

 Teniso lauko aikštelės (23,77 x 8,23 m) 

įrengimas; 

 Futbolo lauko aikštelės (19,0 x 35,0 m) 

įrengimas; 

8. Sporto aikštelių aptvėrimas 3,0 m aukščio 

segmentine tvora, 110,6 kv. m.; 

9. Mankštos aikštelės įrengimas su gimnastikos 

įrenginiais bei treniruokliais, 759,54 kv. m., skaldos 

danga (treniruoklis krūtinės, pečių bei rankų 

raumenims, treniruoklis kojų raumenims, treniruoklis 

rankų, krūtinės, pečių raumenims, treniruoklis pilvo 

raumenims,  treniruoklis kojų ir sėdmenų raumenims, 

šiaurėtiško ėjimo treniruoklis, treniruoklis imituojantis 

irklavimą, naujas gimnastikos įrenginys).; 

10. Pėsčiųjų tako (2,50 m. pločio) betono trinkelių nuo 

Mokyklos g. ir mokyklos sporto salės (0,11 km.) 

įrengimas. 

2. 

VILN-

LEADER-

6B-I-1-5 

Vilniaus 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sporto aikštyno 

įrengimas Vilniaus 

r. Paberžės sen. 

Paberžės k., 

pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto tikslas - įrengti sporto aikštyną Paberžės 

kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir 

dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir 

modernesnius kaimus. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Ardymo, paruošiamieji darbai; 

2. Universali daugiafunkcinė sporto aikštelė 33,77 x 

17,13 (krepšinio, tinklinio, teniso, kvadrato), universali 

danga; 

3. Mažos architektūros elementai (2 lauko 

šiukšliadėžės, 2 dviračių stovai, 4 suoliukai) ir tribūnos 

įrengimas 30 vietų. 

 55 000,00 68 750,00 

3. 

VILN-

LEADER-

6B-I-1-6 

Vilniaus 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sporto aikštyno 

įrengimas Vilniaus 

r. Marijampolio 

sen. Marijampolio 

k., pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto tikslas - įrengti sporto aikštyną Marijampolio 

kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir 

dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir 

modernesnius kaimus. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Ardymo, paruošiamieji darbai; 

2. Aplink projektuojamą futbolo aikštelę įrengti 360 m 

ilgio dviejų bėgimo takelių bėgimo taką su 17 m 

stabdymo zona, pažymėtomis 100, 110 ir 400 m starto 

bei finišo linijomis bei šuolių į tolį įsibėgėjimo tako 

 54 999,75 140 051,83 



starto linija. Bėgimo takų danga – iš sintetinės 13 mm 

storio kaučiuko pagrindo liejamos dangos su 

purškiamu paviršiumi ant asfaltbetonio pagrindo; 

3. Šuolio į tolį sektorių įrengimas (Įsibėgėjimo takelis 

nužymimas bėgimo tiesiojoje viduriniame takelyje 

priešinga bėgimui kryptimi. Jis matuojamas nuo šuolių 

į tolį starto linijos krašto, esančio toliau šuoliadobės, 

iki pasparos peržengimo linijos ir yra 45 m ilgio. 

Šuoliadobė projektuojama 900 x 400 cm tarp bordiūrų, 

pagal išmatavimus ji yra pritaikyta sportininkams su 

regėjimo negalia). 

4. Aptverti gimnazijos teritoriją. Aptvėrimo ilgis – 788 

m. , aukšis – 1,73 m., segmentinė tvora; 

5. Sportinės vejos laistymo sistemos ir stadiono 

drenažo sistemos įrengimas. 

 

4. 

VILN-

LEADER-

6B-I-1-7 

Vilniaus 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Sporto aikštyno 

įrengimas Vilniaus 

r. Mickūnų sen. 

Mickūnų mst., 

pritaikant 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto tikslas - įrengti sporto aikštyną Mickūnų 

miestelyje, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi 

ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir 

modernesnius kaimus. 

Vietos projekto uždaviniai: 

1. Ardymo, paruošiamieji darbai; 

2. Futbolo aikštelės įrengimas (90,0 x 60,9 m), danga – 

natūrali veja; 

3. Ilgų ir trumpų nuotolių bėgimo takų įrengimas. 

Ilgiems nuotoliams bėgti numatomas 2 bėgimo takelių 

bėgimo takas, kurio ilgis – 333 m, kiekvieno tako 

plotis 1,22 m. Trumpiems atstumams bėgti, pagal 

vieną ilgų distancijų bėgimo takų kraštą, šiaurinėje 

stadiono pusėje, formuojama 100 m bėgimo tiesioji su 

3,0 m papildoma zona iki starto linijos ir 17,0 m už 

finišo linijos. Danga – asfaltbetonis su uždengta 

sportine danga, skirta bėgimo takams; 

4. Rutulio stūmimo aikštelės įrengimas (stūmimo 

skritulys, nuopjova, įrankio kritimo zona). Rutulio 

stūmimo aikštelės danga – veja. Įrankio kritimo zona 

įrengiama 20,0 m spindulio 34,92 kampu; 

5. Šuolio į tolį sektoriaus įrengimas (įsibėgėjimo 

takelis, paspara ir šuoliadobė). Įsibėgėjimo takelio 

danga – granulių danga ant asfaltbetonio dangos. 

Šuoliadobė – 9,0 m ilgio, paspara įrengiama 1,0 m 

 54 999,92 140 438,48 

 



atstumu, šuoliadobės plotis 275 cm; 

6. Mažos architektūros elementai (lauko šiukšliadėžė, 

dviračių stovas). 

 

 


