TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013 METŲ TELŠIŲ REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL VP1-4.2-VRM-04-R PRIEMONĘ „TERITORIJŲ
PLANAVIMAS“ PATVIRTINIMO
2010 m. gruodžio 16 d. Nr. 49/10VN-47
Telšiai
Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), Telšių regiono
plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 49/10VL-9 1.3 punktu paskelbtu kvietimu
teikti projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011 – 2013 metų Telšių regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę
„Teritorijų planavimas“, savivaldybių pateiktais projektiniais pasiūlymais, įvertinusi projektų
reikšmę regiono plėtrai, Telšių regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82
(pridedama).
2. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. VP1-4.2VRM-04-R-82R (pridedama).
3. Pateikti Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai ir viešajai įstaigai Centrinei
projektų valdymo agentūrai šio sprendimo 1 punktu patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono
projektų sąrašą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-47
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Eil.
Nr.

1

Projekto
pavadinimas

Teritorijos ties
pietvakarine
miesto riba,
Telšių mieste,
detalusis
planas

Žmogiškųjų išteklių plėtros
Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą
Teritorijų planavimas
Pareiškėjas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą teritorijos ties
pietvakarine miesto riba, Telšių
mieste, darnų vystymąsi bei
racionalų teritorijos, lėšų ir kitų
išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos,
Lt

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

42 500,00

-

7 500,00

Kiti
lėšų
šalti
niai,
Lt
-

Iš viso, Lt

50 000,00

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendi
nimo
pradžia

Prelimina
ri
projekto
veiklų
įgyvendi
nimo
trukmė,
mėn.

2010-11

9

Paraiškos
dėl projekto
finansavimo
pateiki
mo
įgyvendi
nančiajai
instituci
jai terminas
2011-02-24

Kita
info
rma
ci
ja

2

Vietinės
reikšmės
vandens
turizmo trasos
Masčio ežere,
Telšių mieste,
specialiojo
plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

3

Teritorijos,
esančios
vakarinėje
Masčio
pakrantėje,
Telšių mieste,
detalusis
planas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

4

Teritorijos,
skirtos
pramonės
plėtrai, Telšių
rajone, ties
Rainių
gyvenviete,
detaliojo plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Tikslo siekiama parengiant
Teritorijos ties pietvakarine
miesto riba, Telšių mieste,
detalųjį planą.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą rekreacinės
teritorijos, vietinės reikšmės
vandens turizmo trasos Masčio
ežere, Telšių mieste, darnų
vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Minėtas tikslas bus
pasiektas įgyvendinus uždavinį –
tinkamai parengti vietinės
reikšmės vandens turizmo trasų
Masčio ežere, Telšių mieste,
specialųjį planą.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą teritorijos,
esančios vakarinėje Masčio
ežero pakrantėje, Telšių mieste,
darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Teritorijos, esančios
vakarinėje Masčio ežero
pakrantėje, Telšių mieste,
detalųjį planą.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą teritorijos,
skirtos pramonės plėtrai, Telšių
rajone, ties Rainių gyvenviete,
darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama

59 500,00

-

10 500,00

-

70 000,00

2010-11

9

2011-02-24

59 500,00

-

10 500,00

-

70 000,00

2010-11

8

2011-02-24

42 500,00

-

7 500,00

-

50 000,00

2011-03

8

2011-03-24

5

Rekreacinės
teritorijos,
esančios Parko
gatvėje, Telšių
mieste,
detaliojo plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

6

Pėsčiųjų –
dviračių takų
išvystymo
Telšių rajone
ir Telšių
mieste su
priemiestinėmi
s
gyvenvietėmis
specialiojo
plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

7

Rietavo
savivaldybės
gyvenamųjų
vietovių
(kaimų,
gyvenviečių)
miesto ir
seniūnijų ribų,
ploto
nustatymo ir

Rietavo
savivaldybės
administraci
ja

parengiant Teritorijos, skirtos
pramonės plėtrai, Telšių rajone,
ties Rainių gyvenviete, detalųjį
planą.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą rekreacinės
teritorijos, esančios Parko
gatvėje, Telšių mieste, darnų
vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Rekreacinės
teritorijos, esančios Parko
gatvėje, Telšių mieste, detalųjį
planą.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą teritorijos, esančios
Telšių rajone ir Telšių mieste su
priemiestinėmis gyvenvietėmis,
darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Pėsčiųjų – dviračių
takų išvystymo Telšių rajone ir
Telšių mieste su priemiestinėmis
gyvenvietėmis specialųjį planą.
Projekto tikslas -užtikrinti
sistemingą Rietavo savivaldybės
gyvenamųjų vietovių darnų
vystymąsi bei racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šių
teritorijų plėtros ilgalaikius
poreikius.
Siektini rezultatai : parengtas
Rietavo savivaldybės

42 500,00

-

80 000,00

-

42 500,00

7 500,00

14 117,65

7 500,00

-

50 000,00

2011-03

9

2011-03-24

-

94 117,65

2011-03

9

2011-03-31

50 000,00

2011-0331

12

2011-03-31

patvirtinimo
specialusis
planas

gyvenamųjų vietovių (kaimų,
gyvenviečių) miesto ir seniūnijų
ribų, plotų nustatymo ir
patvirtinimo specialusis planas –
1 vnt.

8

Rietavo
Oginskių
dvaro sodybos
parko su
prieigomis
detaliojo plano
parengimas

Rietavo
savivaldybės
administraci
ja

9

Detalusis
planas,
numatantis
suformuoti
sklypus prie
Daržų ir
Vatušių
gatvėse,
Rietavo
mieste,
esančių
daugiabučių
namų

Rietavo
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Rietavo teritorijos
darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius.
Siektini rezultatai : bus
parengtas Rietavo Oginskių
dvaro sodybos parko su
prieigomis detalusis planas– 1
vnt. Bus suformuota kultūros
paveldo objekto - Rietavo dvaro
sodybos teritorijos tvarkymo
koncepcija, nustatyti teritorijos
tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos reglamentai, siekiant
šią teritoriją paversti patraukliu
turizmui objektu.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Rietavo savivaldybės
gyvenamųjų vietovių darnų
vystymąsi
bei
racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šių
teritorijų plėtros ilgalaikius
poreikius.
Siektini rezultatai : parengtas
detalusis planas– 1 vnt.
Detaliuoju planu bus suformuoti
žemės sklypai prie Daržų ir
Vatušių gatvėse Rietavo mieste
esančių daugiabučių
gyvenamųjų namų, atsiras
galimybė daugiabučių

148 219,35

26 156,36

174 375,71

2011-0331

24

2011-03-31

25 500,00

4 500,00

30 000,00

2011-0331

12

2011-03-31

10

Teritorijos,
skirtos
apžvalgos
bokšto
statybai,
Beržoro
kaime,
detaliojo plano
parengimas
Šilumos tinklų
išvystymo
Telšių mieste
ir
priemiestinėse
gyvenvietėse
specialiojo
plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

12

Lietaus tinklų
išvystymo
Varnių ir
Telšių
miestuose su
priemiestinėmi
s
gyvenvietėmis
specialiojo
plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

13

Teritorijos tarp
Karaliaus

Telšių
rajono

11

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

gyvenamųjų namų bendrijoms
sudaryti valstybinės žemės
nuomos sutartis arba išsipirkti
valstybinės žemės sklypus.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Plungės rajono
savivaldybės teritorijos racionalų
panaudojimą ir darnų vystymąsi,
lėšų bei kitų šaltinių
panaudojimą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
detalusis planas.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą šilumos
tinklų Telšių mieste ir
priemiestinėse gyvenvietėse
darnų vystymą bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Šilumos tinklų
išvystymo Telšių mieste ir
priemiestinėse gyvenvietėse
specialųjį planą.
Projekto tikslas - užtikrinti
sistemingą teritorijos, esančios
Varnių ir Telšių miestuose su
priemiestinėmis gyvenvietėmis,
darnų vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Lietaus tinklų
išvystymo Varnių ir Telšių
miestuose su priemiestinėmis
gyvenvietėmis specialųjį planą.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą rekreacinės

42 500,00

-

7 500,00

-

50 000,00

2011-08

59 500,00

-

10 500,00

-

70 000,00

2011-05

12

2011-04-07

59 500,00

-

-

70 000,00

2011-04

12

2011-04-21

83 365,28

-

-

98 076,80

2011-08

12

2011-04-28

10 500,00

14 711,52

12

2011-04-05

Mindaugo
gatvės ir
geležinkelio
ŠiauliaiKlaipėda,
Telšių mieste,
detaliojo plano
parengimas

savivaldybės
administraci
ja

14

Specialiųjų
planų
rengimas
infrastruktūrai
ir rekreacijai
pagerinti
Mažeikių
mieste

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

15.

Žemės sklypų
planų,
prilyginamų
detaliojo
teritorijų
planavimo
dokumentui,
parengimas
Mažeikių
mieste

Mažeikių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

teritorijos, esančios tarp
Karaliaus Mindaugo gatvės ir
geležinkelio Šiauliai-Klaipėda,
Telšių mieste, darnų vystymąsi
bei racionalų teritorijos, lėšų ir
kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.
Tikslo siekiama parengiant
Teritorijos tarp Karaliaus
Mindaugo gatvės ir geležinkelio
Šiauliai - Klaipėda, Telšių
mieste, detalųjį planą.
Projekto tikslas - užtikrinti
sistemingą Mažeikių rajono
teritorijos darnų vystymąsi bei
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų
išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į teritorijos plėtros
ilgalaikius poreikius.
Siektini rezultatai - parengti 3
specialieji planai :
1. Mažeikių miesto želdinių ir jų
tvarkymo planas;
2. Mažeikių miesto teritorijos
turizmo trasų, pėsčiųjų ir
dviračių takų planas.
3. Mažeikių miesto lietaus
nuotekų specialusis planas.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Mažeikių rajono
teritorijos darnų vystymąsi bei
racionalų teritorijų, lėšų ir kitų
išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į teritorijos plėtros
ilgalaikius poreikius.
Įgyvendinus projektą, bus
parengti 152 žemės sklypų
planai, prilyginami detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui

212 500,00

389 785,00

-

37 500,00

68 785,59

250 000,00

2011-08

36

2011-04-29

458 570,59

2011-08

36

2011-04-29

16

17

18

19

Plungės
miesto
paviršinio
vandens
(lietaus
kanalizacijos)
surinkimo
specialiojo
plano
parengimas
Rekreacinės
teritorijos,
esančios
Paplatelės
kaime,
Žemaičių
Kalvarijos
seniūnijoje,
Plungės
rajone,
detaliojo plano
parengimas
Plungės rajono
savivaldybės
kaimų ir
Plungės
miesto ribų
pakoregavimo
specialiojo
plano
parengimas
Plungės
miesto
saugaus eismo
priemonių
išdėstymo
specialiojo

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

apie daugiabučius namus bei
savivaldybei priklausančius
objektus Mažeikių miesto
teritorijoje.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Plungės rajono
savivaldybės teritorijos darnų
vystymąsi bei racionalų
paviršinio vandens (lietaus
nuotekų) tvarkymą, atsižvelgiant
į teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius.
Projekto rezultatas - parengtas 1
specialusis planas.
Projekto tikslas – užtikrinti
Plungės
rajono
rekreacinių
teritorijų darnų vystymąsi ir
racionalų teritorijų, lėšų bei kitų
šaltinių panaudojimą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
detalusis planas.

Projekto tikslas – užtikrinti
sąlygas Plungės rajono
savivaldybės kaimų ir Plungės
miesto darniai plėtrai ir tinkamą
administravimo funkcijų
vystymą teritorijų planavimo
srityje.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.
Projekto tikslas – užtikrinti
Plungės miesto susisiekimo
sistemos saugumą ir užtikrinti
darnią Plungės miesto plėtrą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.

85 000,00

-

15 000,00

-

100 000,00

2011-09

12

2011-05-04

85 000,00

-

15 000,00

-

100 000,00

2011-09

12

2011-05-04

85 000,00

-

15 000,00

-

100 000,00

2011-09

18

2011-05-04

78 140,39

-

13 789,49

-

91 929,88

2011-09

12

2011-05-11

20

plano
parengimas
Telšių
aerodromo
teritorijos
detaliojo plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

21

Teritorijos tarp
Gedimino,
Respublikos,
Žemaitės ir
Kalno gatvių,
Telšių mieste,
specialiojo ir
detaliojo plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

22

Plungės rajono
zonų šilumos
ūkio
specialiojo
plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

23

Turizmo trasų
aplink Platelių
ežerą ir jų
jungties iki
Plungės

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą Telšių
aerodromo teritorijos darnų
vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Tikslo siekiama
parengiant Telšių aerodromo
teritorijos detalųjį planą.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą rekreacinės
teritorijos tarp Gedimino,
Respublikos, Žemaitės ir Kalno
gatvių, Telšių mieste, darnų
vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šios
teritorijos plėtros ilgalaikius
poreikius. Minėtas tikslas bus
pasiektas įgyvendinus uždavinį –
tinkamai parengti teritorijos tarp
Gedimino, Respublikos,
Žemaitės ir Kalno gatvių, Telšių
mieste, specialųjį ir detalųjį
planą.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Plungės rajono
savivaldybės teritorijos darnų
vystymąsi bei efektyvų šilumos
energijos vartojimo
organizavimą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.
Projekto tikslas – skatinti
Platelių ežero zonos darnų
vystymąsi bei racionalų
panaudojimą atsižvelgiant į
ilgalaikius turizmo plėtros

25 500,00

-

4 500,00

-

30 000,00

2011- 03

9

2011-05-11

80 000,00

-

14 117,65

-

94 117,65

2011-07

12

2011-05-11

85 000,00

-

15 000,00

-

100 000,00

2011-09

12

2011-05-18

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-08

12

2011-05-31

24

25

26

miesto
specialiojo
plano
parengimas
Prie Babrungo
upės ir
Gandingos HE
(„Plungės
jūros“)
prieinančių
teritorijų
sutvarkymo
detaliojo plano
parengimas
Alsėdžių
miestelio
centrinės
dalies
sutvarkymo
detaliojo plano
parengimas
Plungės
miesto
centrinės
dalies
sutvarkymo
specialiojo
plano
parengimas

prioritetus.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.
Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – užtikrinti
Babrungo upės ir Gandingos HE
(„Plungės jūros“) prieinančių
teritorijų gamtinio ir rekreacinio
potencialo išsaugojimą ir
racionalų šių zonų panaudojimą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
detalusis planas.

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-06-01

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – skatinti
Alsėdžių miestelio centrinės
dalies išsaugojimą ir racionalų
šios zonos panaudojimą.
Projekto rezultatas - parengtas 1
detalusis planas.

85 000,00

-

15 000,00

-

100 000,00

2011-09

12

2011-06-01

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – užtikrinti
Plungės miesto centrinės dalies
racionalų panaudojimą ir darnų
vystymąsi.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.

102 000,00

-

18 000,00

-

120 000,00

2011-09

18

2011-06-08

2 253 510,02

-

397 678,26

-

2 651 188,28

X

X

X

Iš viso :

__________________________________________

X

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Telšių regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 3 priedas
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 49/10VN-47
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2011-2013
METŲ TELŠIŲ REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82R
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros
Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą
Teritorijų planavimas
Pareiškėjas

Projekto aprašymas

Preliminari projekto vertė ir finansavimo šaltiniai
ES fondų
lėšos,
Lt

1

Elektros tinklų
išvystymo
Telšių mieste
su
priemiestinėmi
s
gyvenvietėmis
specialiojo
plano

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą elektros tinklų
išvystymo Telšių mieste su
priemiestinėmis gyvenvietėmis
lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.
Tikslo siekiama parengiant
Elektros tinklų išvystymo Telšių

59 500,00

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

-

Pareiškėjo ir
partnerio (ių) lėšos, Lt

10 500,00

Kiti
lėšų
šalti
niai,
Lt

-

Iš viso, Lt

70 000,00

Numato
ma
projekto
veiklų
įgyvendi
nimo
pradžia

2011-05

Prelimi
na
ri
projekt
o
veiklų
įgyven
dinimo
trukmė
, mėn.
12

Paraiškos
dėl projekto
finansavimo
pateiki
mo įgyvendi
nančiajai
instituci
jai terminas
2011-04-07

Kita
infor
maci
ja

parengimas
2

Dujotiekio
tinklų
išvystymo
Telšių rajone
ir Telšių
mieste su
priemiestinėmi
s
gyvenvietėmis
specialiojo
plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

3

Teritorijos tarp
Durbinio
upelio, Kalno,
Džiugo ir
Rambyno
gatvių, Telšių
mieste,
detaliojo plano
parengimas

Telšių
rajono
savivaldybės
administraci
ja

4

Plungės rajono
vandenviečių
sanitarinių
apsaugos zonų
nustatymo
specialiojo
plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

mieste su priemiestinėmis
gyvenvietėmis specialųjį planą.
Teikiamo projekto tikslas –
užtikrinti sistemingą dujotiekio
tinklų Telšių rajone ir Telšių
mieste su priemiestinėmis
gyvenvietėmis darnų vystymą
bei racionalų teritorijos, lėšų ir
kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.
Tikslo siekiama parengiant
Dujotiekio tinklų išvystymo
Telšių rajone ir Telšių mieste su
priemiestinėmis gyvenvietėmis
specialųjį planą.
Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą rekreacinės teritorijos
tarp Durbinio upelio, Kalno,
Džiugo ir Rambyno gatvių,
Telšių mieste, darnų vystymąsi
bei racionalų teritorijos, lėšų ir
kitų išteklių panaudojimą,
atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius.
Minėtas tikslas bus pasiektas
įgyvendinus uždavinį – tinkamai
parengti teritorijos tarp Durbinio
upelio, Kalno, Džiugo ir
Rambyno gatvių, Telšių mieste,
detalųjį planą.
Projekto tikslas - užtikrinti
sistemingą Plungės rajono
savivaldybės teritorijos darnų
vystymąsi bei apsaugoti
požeminio vandens šaltinius nuo
taršos, užtikrinti požeminio
vandens, tiekiamo vartotojams,
saugą ir kokybę.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.

59 500,00

-

10 500,00

-

70 000,00

2011-05

12

2011-04-07

42 500,00

-

7 500,00

-

50 000,00

2011-07

12

2011-05-11

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-05-11

5

6

Plungės rajono
vandens
telkinių
apsaugos zonų
ir juostų
nustatymo
specialiojo
plano
parengimas
Kulių
miestelio
sutvarkymo
bendrojo plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – užtikrinti
sistemingą Plungės rajono
savivaldybės teritorijos darnų
vystymąsi bei paviršinių vandens
telkinių apsaugą nuo aplinkos
taršos ir žmogaus veiklos.
Projekto rezultatas – parengtas 1
specialusis planas.

42 500,00

-

7 500,00

-

50 000,00

2011-09

12

2011-06-01

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas - skatinti Kulių
miestelio
darnią
plėtrą,
racionalų gamtos išteklių ir
paveldo vertybių naudojimą,
konkurencingumo
didinimą,
gyvenimo kokybės gerinimą,
investicijas.
Projekto rezultatas – parengtas 1
bendrasis planas.
Projekto tikslas - skatinti
Šateikių kaimo darnią plėtrą,
racionalų gamtos išteklių ir
paveldo vertybių naudojimą,
konkurencingumo
didinimą,
gyvenimo kokybės gerinimą,
investicijas.
Projekto rezultatas – parengtas 1
bendrasis planas.
Projekto tikslas – skatinti
Alsėdžių miestelio darnią plėtrą,
racionalų gamtos išteklių ir
paveldo vertybių naudojimą,
konkurencingumo
didinimą,
gyvenimo kokybės gerinimą,
investicijas.
Projekto rezultatas - parengtas 1
bendrasis planas.
Projekto tikslas – užtikrinti
sąlygas Plungės miesto
gyventojų gyvenimo kokybės
gerinimui, racionaliam teritorijų
panaudojimui ir darniam miesto

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-06-01

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-06-01

76 500,00

-

13 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-06-01

42 500,00

-

7 500,00

-

50 000,00

2011-09

12

2011-06-15

7

Šateikių kaimo
sutvarkymo
bendrojo plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

8

Alsėdžių
miestelio
sutvarkymo
bendrojo plano
parengimas

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

9

Teritorijos,
esančios tarp
lopšeliodarželio
„Saulutė“,

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

10

individualių
gyvenamųjų
namų, A. Jucio
skersgatvio
daugiabučių
namų,
detaliojo plano
parengimas
Platelių
miestelio
sutvarkymo
bendrojo plano
parengimas

vystymui.
Projekto rezultatas – parengtas 1
detalusis planas.

Plungės
rajono
savivaldybės
administraci
ja

Projekto tikslas – skatinti
Platelių miestelio darnią plėtrą,
investicijas, racionalų gamtos
išteklių ir paveldo vertybių
naudojimą,
konkurencingumo
didinimą, gyvenimo kokybės
gerinimą.
Projekto rezultatas – parengtas 1
bendrasis planas.

76 500,00

773 500,00

-

13 500,00

136 500,00

-

90 000,00

2011-09

12

2011-07-07

910 000,00

X

X

X

__________________________________________

X

