PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 6.1-14-(18.4)
(2009 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 6.1-29-(18.4),
2009 m. spalio 20 d. sprendimo Nr.6.1-40-(18.4),
2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 6.1-54-(18.4),
2010 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. 6.1-14-(18.4),
2010 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. 6.1-24-(18.4)
2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 6.1-35-(18.4),
2010 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 6.1-58-(18.4),
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 6.1-71-(18.4),
2011 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 51/3VL-2,
2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 51/3S-25,
2011 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 51/3S-41,
2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 51/3S-60,
2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 51/3S-4 redakcija)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31
Priemonės kodas: VP3-1.3- Priemonės pavadinimas: Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
ŪM-05-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo
Nr.
teikėjas

1.

2.

Šilutės miesto ir
istorinio parko
dviračių – pėsčiųjų
takų rekonstrukcija I
etapas

Viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra
Neringoje

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Neringos
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros – Šilutės miesto istorinio parko dviračių - pėsčiųjų takų
plėtrą. Projekto uždaviniai - rekonstruoti dviračių – pėsčiųjų takus Šilutės
Savivaldybės
dvaro parko ir miesto parko teritorijoje (A – A1; B – B1 ir C – C1).
biudžetinė įstaiga
Pagal projekte numatytas veiklas bus pasiekti šie rezultatai: rekonstruotos 3
Šilutės rajono
dviračių – pėsčiųjų takų atkarpos, esančios Šilutės miesto istoriniame
savivaldybės
parke. Dviračių – pėsčiųjų takų plotis 2,5 m. betoninių trinkelių danga.
administracija
Bendras dviračių – pėsčiųjų tako ilgis 1 829 m.

Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Neringos
kurorte.Uždavinys viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas. Siektini rezultatai: Produkto
Savivaldybės
rodikliai: Bus parengtas 1 viešosios turizmo infrastruktūros techninis
biudžetinė įstaiga
projektas. Bus sutvarkytas vienas viešosios paskirties turizmo objektas Neringos
Neringos kurortas. Rezultato rodikliai: Įgyvendinus projektą tikimasi, kad
savivaldybės
Neringos turizmo informacijos centre per 2 metus po projekto
administracija
įgyvendinimo turistų apsilankymas padidės apie 42% (daugiau kaip 93000
lankytojų).

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 7.000.000,00 Lt

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra projekto
ES fondų lėšų suma,
vertė, Lt.
Lt.

623.199,83

128.243,25

529.719,85

109.006,65

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

-

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

93.479,98

19.236,60

Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
įgyvendinimo mėn.
pradžia ir
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

2009.072011.06

24

2009.07.30

2009.112010.10

12

2009.09.30

3.

4.

5.

Klaipėdos miesto
poilsio parko
sutvarkymas ir
pritaikymas turizmo
bei kitoms viešoms
reikmėms

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto bendrasis tikslas – didinti Klaipėdos miesto patrauklumą
gyventojams, turistams, vienadieniams lankytojams, sukuriant palankesnes
sąlygas jų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui Klaipėdos mieste. Uždaviniai:
Savivaldybės
sutvarkyti Klaipėdos miesto poilsio parką; pritaikyti poilsio parką
biudžetinė įstaiga turiningam, kokybiškam ir įdomiam lankytojų poilsiui bei laisvalaikio
Klaipėdos miesto praleidimui. Produkto rodikliai: projektas - 1 vnt.; sutvarkytas esamas
savivaldybės
turistų traukos objektas – 1 objektas; Rezultato rodikliai: turistai, apsilankę
administracija
turizmo informacijos centruose per 2 metus po projekto įgyvendinimo - 10
000 turistų; sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai ir (arba)
moterys - 4 vietos.

Projekto tikslas – Kretingos miesto turizmo infrastruktūros plėtra, miesto
patrauklumo turistams didinimas restauruojant kultūros paveldo objektą –
kapinių tvorą su vartais bei laiptus į Lurdą. Uždavinys - restauruoti
Kretingos senųjų kapinių vartus su tvora bei laiptus į Lurdą. Projekto esmė
– Restauruoti Kretingos miesto centre, dažnai turistų lankomoje Vilniaus
gatvėje esantį kultūros paveldo objekto – Tiškevičių šeimos koplyčios –
mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais komplekso - dalį kapinių tvorą su
Savivaldybės
vartais, taip pat sutvarkyti laiptus nuo Vilniaus gatvės iki Lurdo, kurie yra
Kretingos miesto
Kretingos rajono
biudžetinė įstaiga kultūros vertybės Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties
senųjų kapinių tvoros savivaldybės
Kretingos rajono Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statynių komplekso
su vartais ir laiptų prie administracijos
savivaldybės
teritorijoje.
Lurdo rekonstravimas direktorius
administracija
Siektini rezultatai: Produkto rodikliai: bus įgyvendinamas projektas; bus
sutvarkyti esami turizmo traukos objektai. Rezultato rodikliai: bus
sutvarkytas esamas turistų traukos objektas. Įgyvendinus projektą bus
pasiekti šie rezultatai: parengta techninė dokumentacija; restauruotas
kultūros paveldo objektas – kapinių tvora su vartais bei rekonstruoti laiptai
į Lurdą.

Palangos Turizmo
informacijos centro
infrastruktūros plėtra

Projekto tikslas - Prisidėti prie viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo
ir turistų aptarnavimo sąlygų gerinimo Palangoje. Uždavinys Rekonstruoti Palangos turizmo informacijos centrą.
Siektini rezultatai: įrengtį šiuolaikišką, reikalavimus atitinkantį TIC
Savivaldybės
Palangos miesto
Palangos mieste; sukurti būtinas sąlygas aptarnauti klientus ir užtikrinti
biudžetinė įstaiga
savivaldybės
aptarnavimo kokybę; sutvarkytos, higienos normas atitinkančios darbo
Palangos miesto
administracijos
vietos TIC darbuotojams; išplėsta aktualios informacijos, turizmo leidinių
savivaldybės
direktorius
ekspoziciją; įsigyti TIC darbui reikalingą įrangą; įrengti atskirą zoną
administracija
prekybai suvenyrais;
reprezentatyvus turizmo infrastruktūros objektas Palangos mieste;
išaugusios Palangos ir Lietuvos turizmo pristatymo galimybės.

3.419.001,00

458.836,00

285.325,00

2.906.150,00

-

390.010,00

-

242.526,00

512.851,00

68.826,00

-

42.799,00

2010.03-201202

24

2009.11.30

2010.062012.05

24

2010.03.31

2010.062012.05

24

2010.03.31

6.

Skuodo viešosios
turizmo
infrastruktūros ir
paslaugų plėtra

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Šilutės rajono

7.

Šilutės miesto dviračių –
savivaldybės
pėsčiųjų takų
administracijos
rekonstrukcija

direktorius

8.

9.

„Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą Skuodo rajone. Uždavinys - rekonstruoti irklavimo
bazės prie Bartuvos upės pastatą, sutvarkyti aplinką, įrengti kemperių
aikšteles Mosėdžio miestelyje. Bus pasiekti šie rodikliai: Produkto
Savivaldybės
rodikliai: projektai – 1 vnt.; sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos
biudžetinė įstaiga objektai – 2 vnt. Rezultato rodikliai: pritraukta privataus finansavimo lėšų
Skuodo rajono
– Projekto metu bus sutvarkyta viešoji turizmo infrastruktūra, tai turėtų
savivaldybės
didinti turistų srautus, kartu turėtų atsirasti didesnis įvairių paslaugų
administracija
poreikis, kuriam bus reikalingos privačių investuotojų lėšos. Pritraukto
privataus kapitalo lėšų sumą bus įmanoma pateikti tik parengus investicinį
projektą.); turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose per 2 metus
po projekto įgyvendinimo - turistų, apsilankiusių turizmo informacijos
centre skaičių bus galima pateikti tik parengus investicinį projektą.“

538.589,00

Projekto tikslas – Skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros – Šilutės miesto dviračių - pėsčiųjų takų plėtrą. Uždaviniai:
Rekonstruoti dviračių – pėsčiųjų takus Šilutės miesto teritorijoje. Projekto
veiklos: dviračių – pėsčiųjų takų Šilutės mieste rekonstrukcijos darbai;
dviračių – pėsčiųjų takų Šilutės mieste rekonstrukcijos darbų techninė
priežiūra. Bus pasiekti šie šie rezultatai: rekonstruotos 2 dviračių – pėsčiųjų
takų atkarpos, esančios Šilutės mieste. Dviračių – pėsčiųjų takų plotis 2,5
m. betoninių trinkelių danga. Bendras dviračių – pėsčiųjų tako ilgis 800 m.

547.859,00

465.680,15

-

410.410,00

348.848,00

-

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - viešosios turizmo infrastruktūros plėtra, sukuriant
palankesnes sąlygas aktyvesniam poilsiui ir skatinant atvykstamąjį ir vietinį
turizmą. Uždaviniai - didinti turizmo paslaugų įvairovę, įrengiant
stacionarius poilsio namelius 4* žvaigždučių kvalifikacnius reikalavimus
Savivaldybės
atitinkančiame "pajūrio kempinge", vykdyti tinkamą projekto įgyvendinimą
biudžetinė įstaiga ir priežiūrą. Projekto veiklos: stacionarių poilsio namelių statyba ir
Klaipėdos miesto įrengimas, projekto autorinės priežiūros vykdymas. Siektini rezultatai:
savivaldybės
Rezultato rodikliai: turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose per 2
administracija
metus po projekto įgyvendinimo - 60 000; sukurtos naujos darbo vietos
(tiesioginės): vyrai ir (arba) moterys - 2 vietos. Produkto rodikliai:
projektas - 1 vnt.; sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai
– 1 objektas.

Apgyvendinimo
paslaugų plėtra
Klaipėdoje, įrengiant
kempingą pajūryje, II
etapas. Stacionarių
namelių poilsiui
Girulių kempinge
įrengimas

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Gargždų turizmo
infrastruktūros
modernizavimas

Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą – pagerinti dviračių ir pėsčiųjų eismo sąlygas, naujai
įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus Gargždų mieste. Uždavinys: įrengti
dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpas Gargždų miesto Kvietinių gatvėje ir pagal
Savivaldybės
Klaipėdos rajono
krašto kelią Nr. 216 Gargždai - Kretinga. Projekto veiklos: dviračių ir
biudžetinė įstaiga
savivaldybės
pėsčiųjų takų atkarpų Gargždų m. Kvietinių gatvėje ir pagal krašto kelią
Klaipėdos rajono
administracijos
Nr. 216 Gargždai - Kretinga įrengimas. Rezultato rodikliai: turistai,
savivaldybės
direktorius
apsilankę turizmo informacijos centruose per 2 metus po projekto
administracija
įgyvendinimo - bus pateikti patikslinus investicinį projektą; bus pritraukta
privataus finansavimo lėšų - bus pateikta patikslinus investicinį projektą .
Produkto rodikliai: projektas - 1 vnt.; sukurti nauji ar sutvarkyti esami
turistų traukos objektai – 1 objektas.

1.068.117,63

457.800,00

907.899,98

-

-
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2010.09.30
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2012.042013.11
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2012.01.15
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80.789,00

160.217,65

2012.052014.04

10.

Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo
infrastruktūros plėtrą Palangos miesto savivaldybėje, sukuriant palankesnes
sąlygas aktyviam poilsiui. Uždaviniai: sukurti gamtinį mokomąjį taką
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje; Rinkodaros priemonių
Sveikatingumo ir
įgyvendinimas. Projekto veiklos: techninės dokumentacijos rengimas,
aktyvaus poilsio tako
Savivaldybės
projektavimas; tako įrengimas ir kitų įrenginių montavimas; bukletų
,,Labrytys“ pratęsimas Palangos miesto
biudžetinė įstaiga maketavimas ir leidyba. Bus pasiekti šie rodikliai: Produkto rodikliai:
ir aktyvaus poilsio
savivaldybės
Palangos miesto Produkto rodiklis: „Projektai“ – 1 vnt.; Sukurti nauji ar sutvarkyti esami
zonų įrengimas
administracijos
savivaldybės
turistų traukos objektai – 1 vnt. Rezultato rodikliai: Pritraukta privataus
Palangos miesto
direktorius
administracija
finansavimo lėšų – Projekto metu bus pagerintos dviračių ir pėsčiųjų eismo
savivaldybėje (takas
dalyvių sąlygos, tai turėtų didinti turistų srautus, kartu turėtų atsirasti
,,Labrytys“)
didesnis įvairių paslaugų poreikis, kuriam bus reikalingos privačių
investuotojų lėšos; Turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose per 2
metus po projekto įgyvendinimo – 45 000 turistų kasmet. Sukurtos naujos
darbo vietos – 1 darbuotojas vasaros sezono metu.

204.675,30

11.

Projekto bendrasis tikslas – didinti Kretingos miesto patrauklumą
gyventojams, turistams, vienadieniams lankytojams, sukuriant palankesnes
sąlygas jų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui Kretingos mieste. Uždaviniai:
Savivaldybės
Kretingos rajono
sutvarkyti Kretingos miesto Pastauninko parką; pritaikyti parką turiningam,
biudžetinė įstaiga
savivaldybės
kokybiškam ir įdomiam lankytojų poilsiui bei laisvalaikio praleidimui.
Kretingos rajono
administracijos
Produkto rodikliai: projektas - 1 vnt.; sutvarkytas esamas turistų traukos
savivaldybės
direktorius
objektas – 1 objektas; Rezultato rodikliai: turistų, apsilankiusių turizmo
administracija
informacijos centruose per 2 metus po projekto įgyvendinimo skaičius
išaugs 10 proc; sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyras arba
moteris - 1 vieta.

547.516,94

Kretingos miesto
Pastauninko parko
sutvarkymas ir
pritaikymas turizmo
bei kitoms viešoms
reikmėms

173.974,00

465.389,40

-

-

30.701,30

82.127,54

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš
viso, Lt.
Iš viso, Lt

8.231.772,95

Valstybės
ES fondų lėšų suma,
biudžeto lėšų
Lt.
suma, Lt.
6.997.004,03

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
1.234.768,92

2012.082013.10
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2012.07.16

2012.122014.11
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2012.09.30

