PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2011 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-50
VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŢANGAI KLAIPĖDOS
REGIONE UŢTIKRINTI 2011 METAIS

Eil.
Nr.

1.

Klaipėdos miesto savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Klaipėdos regiono savivaldybių
administracijų darbuotojų ir savivaldybių
tarybų narių mokymai

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų ir savivaldybės
tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas.
II etapas
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma
paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Projekto
įgyvendinimas
uţtruko
dėl
uţsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
vykdymo. Šiuo metu rengiamos ir derinamos
mokymo paslaugų teikimo sutartys su
tiekėjais trijose pirkimo dalyse (pirkimo
objektas buvo išskaidytas į penkias dalis).

61.797,42

137.872,50

Teisės ir personalo
skyriaus vyr.
specialistė Jolanta
Lauţikaitė

0,00

0,00

-

x

199.669,92

x

x

x

147.307,48

x

x

x

100

x

x

2.

Šiuo metu sustabdytas paraiškų priėmimas

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
Nr.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys

1.

Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano
2013-2020 metams parengimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai: (lėšų suma
paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

34.000,00

x

34.000,00

x

x

x

91.953,48

x

x

x

36,98

x

x

Priemonė VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys

Elektroninės demokratijos paslaugų
piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos
regiono savivaldybių administracijose
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

1.

2.

Uţsitęsė viešųjų pirkimų konkursai, todėl
sutartis planuojama pasirašyti ne anksčiau
kaip 37 metų savaitę

0,00

1.

Eil.
Nr.

Strateginio
planavimo skyriaus
vyr. specialistė
Snieguolė
Kačerauskaitė

31.794,35

1.803.715,65

x
x

1.835.510,00
1.174.726,00

x

100

Informacinių
technologijų skyriaus
vedėjas Darius Kadys
x

-

x

x
x

x

x

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago
(„laivų kapinių“) išvalymas
Klaipėdos miesto Mumlaukio eţero

0,00

0,00

Projektų atrankos ir
analizės poskyrio
vedėjas Šarūnas
Rutkauskas
Miesto tvarkymo

Su Aplinkos projektų valdymo agentūra
derinami
projekto
viešųjų
pirkimų
dokumentai
Iki

šiol

neuţbaigtos

viešųjų

pirkimų

būklės gerinimas
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma
paskaičiuota Klaipėdos miesto savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

2.

7.785,95

0,00

skyriaus vedėja Irena
Šakalienė

procedūros ir neparinktas rangovas

x

7.785,95

x

x

x

4.362.539,67

x

x

x

0,18

x

x

Klaipėdos rajono savivaldybė
Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Vėţaičių kultūros namų renovacija
Statybos ir kelių
36.750,54
1.982.563,46
(rekonstrukcija)
prieţiūros skyriaus
Kretingalės kultūros centro renovacija
(rekonstrukcija)

0,00

38.000,00

3.

Drevernos bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros modernizavimas

0,00

0,00

4.

Priekulės bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros modernizavimas

0,00

40.000,00

5.

Judrėnų bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros modernizavimas

0,00

40.000,00

vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyriausioji specialistė
Loreta Grigalaitienė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyriausiasis
specialistas Petras
Rimkus
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė

Šiuo metu baigiamas rengti techninis
projektas
Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir
administravimo sutartis – vertinama paraiška

Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir
administravimo sutartis – vertinama paraiška
Dar nepasirašyta projekto finansavimo ir
administravimo sutartis – vertinama paraiška

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma
paskaičiuota Klaipėdos rajono savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Projekto pavadinimas

1.

Kapstato eţero dalies ekologinės būklės
gerinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai (lėšų suma
paskaičiuota Klaipėdos rajono savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

1.

2.137.314,00
3.391.167,63

x
x

x
x

x

63,03

x

x

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

x
x

Komunalinio ūkio ir
aplinkosaugos
skyriaus vyr.
specialistas
Romualdas Barysas

Atidėtos viešųjų pirkimų procedūros, kol bus
suderinti finansavimo, reikalingo tolimesniam
eţero valymui iki 50 proc. ploto pagal
priemonės finansavimo sąlygų aprašo
nuostatas, klausimai

0,00

0,00

x

0,00

x

x

x

4.362.539,67

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Statybos ir kelių
Dėl uţsitęsusių projektavimo darbų, pagal
Švietimo paslaugų prieinamumo
prieţiūros
skyrius,
Regiono projektų sąrašą paraišką planuojama
Daukšaičių kaime didinimas
0,00
0,00
Švietimo skyrius

2.

Švietimo paslaugų prieinamumo
kaimo gyvenamojoje vietovėje
didinimas, modernizuojant Plikių
pagrindinės mokyklos Slengių

0,00

0,00

Statybos ir kelių
prieţiūros skyrius,
Švietimo skyrius

pateikti iki 2012-02-01.
Dėl uţsitęsusių projektavimo darbų, pagal
Regiono projektų sąrašą paraišką planuojama
pateikti iki 2011-11-01

skyriaus patalpas
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

0,00

x

x

x

711.967,72

x

x

x

0,00

x

x

Kretingos rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Kretingos rajono savivaldybės
Strateginio
Šio projekto paraiška turi būti pateikta
0,00
0,00

administracijos darbuotojų ir tarybos narių
kvalifikacijos tobulinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Kretingos rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

x

planavimo ir
investicijų skyriaus
vedėjas Darius
Martinkus

įgyvendinančiajai institucijai iki 2012-06-30.
Toks paraiškos pateikimo terminas pasirinktas
atsiţvelgiant į tai, kad įgyvendinamas bendras
visų Klaipėdos apskrities savivaldybių
projektas finansuojamas pagal šią priemonę.
Kretingos savivaldybei netikslinga vykdyti
lygiagrečiai savo projekto, kol nėra pasibaigęs
bendras projektas, siekiant nedubliuoti veiklų.

x

0,00

x

x

x

67.705,58

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt
2012-01įgyvendinimą
įsisavintos

duomenimis),

1.

Universalaus daugiafunkcio centro
steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas
Kartenos vidurinėje mokykloje

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Kretingos rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

Lt

02*, Lt

asmenys
Strateginio
planavimo ir
investicijų skyriaus
vedėjas Darius
Martinkus

Vykdomi projekto pirkimai, projekto paraiška
numatoma pateikti iki 2011-12-31.

0,00

0,00

x

0,00

x

x

x

485.816,26

x

x

x

0,00

x

x

Neringos savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23 įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt
2012-01įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
02*, Lt
asmenys
Neringos savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Neringos savivaldybei)

Šio projekto paraiška turi būti pateikta
įgyvendinančiajai institucijai iki 2012-02-28.
Toks paraiškos pateikimo terminas pasirinktas
atsiţvelgiant į tai, kad įgyvendinamas bendras
visų Klaipėdos apskrities savivaldybių
projektas, finansuojamas pagal šią priemonę,
kuriame Neringos savivaldybė dalyvauja kaip
partnerė. Savivaldybei būtų netikslinga
vykdyti lygiagrečiai savo projekto, kol nėra
pasibaigęs bendras projektas, siekiant
nedubliuoti veiklų.

0,00

0,00

Administracijos
direktorius
Algimantas
Vyšniauskas

x

0,00

x

x

x

34.231,91

x

x

Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

x

0,00

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

1.

x

Palangos miesto savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Palangos miesto savivaldybės
Palangos miesto savivaldybės administracija
Ekonominės
administracijos darbuotojų ir savivaldybės
šio projekto paraišką Europos socialinio fondo
0,00
0,00
plėtros skyriaus
tarybos narių mokymai

Eil.
Nr.

x

vedėja Irena
Šatkauskienė

agentūrai turi pateikti 2012 m. kovo 1 d.

0,00

0,00

x

x

x

45.720,14

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2011 m.
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
įgyvendinimą
įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
asmenys
Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos
sąlygų gerinimas Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyboje

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:

9.267,68

3.732,32

Ekonominės plėtros
skyriaus vyr.
specialistė Jurgita
Butenienė

x

13.000,00

x

Pagal 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusią naują
Statybos įstatymo redakciją, paraiškos
vertinimo metu keitėsi ,,Statinio statybos
rūšis“ iš ,,rekonstrukcijos“ į ,,kapitalinį
remontą“. Kadangi projektavimo sąlygų
sąvadas ir projektavimo sąlygos buvo išduotos
,,rekonstrukcijai“, uţtruko naujų dokumentų
parengimas, suderinimas ir išdavimas.
Atsiţvelgiant į tai, vėluojama atlikti techninį
projektą.

x

ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

x

443.435,82

x

x

x

2,93

x

x

Skuodo rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Skuodo rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų ir tarybos
narių kvalifikacijos tobulinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Šio projekto paraiška turi būti pateikta
įgyvendinančiajai institucijai iki 2011-1030. Savivaldybė kaip partnerė dalyvauja
bendrame
Klaipėdos
apskrities
savivaldybių projekte, finansuojamame
pagal šią priemonę.

0,00

0,00

Kanceliarijos skyriaus
vyr. specialistė Asta
Pakulytė

x

0,00

x

x

x

87.708,02

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
Nr.
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Skuodo rajono savivaldybės strateginio
Savivaldybės
1.
veiklos plano parengimas
administracijos
Veiklos įgyvendinamos pagal planą
0,00
0,00
direktoriaus

2.

Skuodo rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano 2014-2020 metams
parengimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

2.

0,00

x

0,00

x

x

x

38.190,98

x

x

x

0,00

x

x

Vertinama paraiška

Priemonė VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Vietinio ūkio ir
Uţsitęsus techninio projekto parengimui,
Skuodo miesto centrinės dalies
investicijų skyriaus
vėlavo veiklų įgyvendinimas
sutvarkymas
389.097,49
1.412.000,00
Vilniaus gatvės Skuodo mieste
atnaujinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.

0,00

pavaduotojas Kazys
Viršilas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Kazys
Viršilas

vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė

Vertinama paraiška

0,00

0,00

x

1.801.097,49

x

x

x

2.643.811,00

x

x

x

68,13

x

x

Priemonė VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki

iki 2011-08-23
(www.esparama.lt
duomenimis), Lt

įsisavinti iki
2012-01-02*,
Lt

Skuodo miesto centrinės dalies
daugiabučių namų renovacija

0,00

70.000,00

Daugiabučio namo Gedimino g. 3,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

Daugiabučio namo Gedimino g. 5,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

Daugiabučio namo Šatrijos g. 34,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

Daugiabučio namo Vaiţganto g. 8,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

Daugiabučio namo Vilniaus g. 40,
Skuodo mieste, atnaujinimas

0,00

0,00

x

70.000,00

x

x

x

2.122.789,00

x

x

x

3,30

x

x

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

įgyvendinimą
asmenys
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė
Vietinio ūkio ir
investicijų skyriaus
vedėja Juzefa
Joskaudienė

2011 m. pabaigos privalomos
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
Vėlavo techninių projektų parengimas ir
derinimas
Vertinama paraiška

Vertinama paraiška

Vertinama paraiška

Vertinama paraiška

Vertinama paraiška

Vertinama paraiška

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Savivaldybės
Vėluoja veiklos dėl uţsitęsusio techninio
Aleksandrijos kaimo bendruomeninės
administracijos
projekto parengimo ir derinimo
infrastruktūros ir gyvenamosios
29.065,63
683.000,00
direktoriaus
aplinkos išvystymas
Lenkimų miestelio bendruomeninės
infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos išvystymas

25.098,39

871.256,00

Mosėdţio miestelio bendruomeninės
infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos išvystymas

20.085,50

400.000,00

Ylakių miestelio bendruomeninės
infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos išvystymas

0,00

74.000,00

x

1.420.188,52

x

x

x

1.761.492,43

x

x

x

80,62

x

x

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

pavaduotojas Kazys
Viršilas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Kazys
Viršilas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Kazys
Viršilas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas Kazys
Viršilas

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą

Vėluoja veiklos dėl uţsitęsusio techninio
projekto parengimo ir derinimo

Vėluoja veiklos dėl uţsitęsusio techninio
projekto parengimo ir derinimo

Vėluoja veiklos dėl uţsitęsusio techninio
projekto parengimo ir derinimo

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
2011 m. pabaigos privalomos

1.

Skuodo rajono vandens telkinių būklės
gerinimas

2.

Skuodo rajono Gėsalų II-ojo tvenkinio
būklės gerinimas, II etapas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

(www.esparama.lt
duomenimis), Lt
0,00

2012-01-02*,
Lt
193.966,00

asmenys

įsisavinti lėšos nebus įsisavintos

Ţemės ūkio skyriaus
vedėjas Rimvydas
Daukšas

Darbai sustabdyti dėl nepalankių oro
sąlygų.
Savivaldybės tarybos sprendimu vietoj šio
projekto į rezervinį projektų sąrašą bus
teikiamas
projektinis
pasiūlymas
„Barstyčių miestelio tvenkinių vandens
būklės gerinimas“.

0,00

-

Ţemės ūkio skyriaus
vedėjas Rimvydas
Daukšas

x

193.966,00

x

x

x

590.209,99

x

x

x

32,86

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Savivaldybės
Universalaus daugiafunkcio centro
administracijos
Paraiška atmesta
Lenkimų miestelyje įsteigimas
0,00
0,00
direktoriaus
pavaduotojas Kazys
Viršilas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Skuodo rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

0,00

x

x

x

370.004,36

x

x

x

0,00

x

x

Eil.
Nr.

1.

Šilutės rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų iki Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų ir savivaldybės
tarybos narių mokymai (2 etapas)

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

0,00

0,00

Planavimo ir plėtros
skyriaus vedėjo
pavaduotoja Diana
Benkunskienė

Nėra pateikta paraiška, nes keičiamas
priemonės finansavimo sąlygų aprašas.
Savivaldybė kaip partnerė dalyvauja
bendrame visų apskrities savivaldybių
projekte, finansuojamame pagal šią
priemonę.

0,00

0,00

x

x

x

139.201,36

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
Nr.
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Regioninė galimybių studija "Vakarų
Planavimo ir plėtros
1.
0,00
0,00
krantas“

2.

Šilutės rajono strateginio plėtros plano
2015-2024 metams parengimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų

skyriaus vyr. specialistė
Rasa Kmitienė
Planavimo ir plėtros
skyriaus vedėjo
pavaduotoja Diana
Benkunskienė

Paraiškos pateikimo terminas 2012 m.
sausio 2d.

0,00

0,00

x

0,00

x

x

x

200.110,98

x

x

deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

1.

0,00

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Iki paraiškos pateikimo turi būti parengti
Universalių daugiafunkcių centrų
techninis ir investicinis projektai,
Planavimo ir plėtros
steigimas Šilutės rajono savivaldybėje
0,00
0,00

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

x

skyriaus vyr. specialistė
Rasa Tumaitienė

uţsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms
dėl techninio projekto parengimo,
paraiškos pateikimo terminas nukeltas
2011 m. gruodţio 30 d.

x

0,00

x

x

x

711.967,72

x

x

x

0,00

x

x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki
iki 2011-08-23
įsisavinti iki
įgyvendinimą
2011 m. pabaigos privalomos
(www.esparama.lt 2012-01-02*,
asmenys
įsisavinti lėšos nebus įsisavintos
duomenimis), Lt
Lt
Planavimo ir plėtros
Numatytas lėšas planuojama įsisavinti
Šilutės rajono laikino gyvenimo namų
5.413,60
606.553,45
skyriaus vyr. specialistė
statyba
Rasa Tumaitienė

2.

Juknaičių savarankiško gyvenimo
namų pastato paprastasis remontas

0,00

0,00

Planavimo ir plėtros
skyriaus vyr.
specialistas Romualdas

Projekto paraiška buvo pateikta Centrinei
projektų valdymo agentūrai 2011-08-31.
Lėšų
įsisavinimas
priklausys
nuo
paraiškos vertinimo ir projekto veiklų

Ambrulaitis
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2012-01-02, Lt:
ES fondų lėšos, dėl kurių pagal šią priemonę iki
2012-01-01 turi būti pateiktos išlaidų
deklaracijos Europos Komisijai
(lėšų suma paskaičiuota Šilutės rajono
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

pradţios

x

611.967,05

x

x

x

942.763,90

x

x

x

64,91

x

x

* nurodomos planuojamos lėšos, neįskaitant jau išmokėtų lėšų sumų
____________________________________

