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KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP2-4.4-SM-02-R-34
Priemonės kodas: VP2Priemonės pavadinimas: Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
4.4-SM-02-R
Projekto
Projektinio
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Nr.
pavadinimas
pasiūlymo
teikėjas

1.

Kretingos
miesto Žalgirio
gatvės
rekonstrukcija

2.

Techninės
dokumentacijos
parengimas
Palangos miesto
Jūratės gatvės
rekonstrukcijos
darbams

3.

4.

Techninės
dokumentacijos
parengimas
Palangos miesto
Užkanavės
gatvės
rekonstrukcijos
darbams
Privažiavimo
kelio dangos iki
gyvenamųjų
namų Preiloje
rekonstrukcija

Projekto tikslas - modernizuoti Kretingos miesto transporto
infrastruktūros tinklą. Uždavinys - rekonstruoti Kretingos miesto
Kretingos rajono
Kretingos rajono Žalgirio gatvę. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 489,25 m gatvių,
savivaldybės
savivaldybės
įrengta asfaltbetonio dannga, lietaus nuotekų tinklai, šaligatviai.
administracijos
administracija
Produkto rodiklis - rekonstruota 489,25 m gatvės; Rezultato rodiklis direktorius
sutrumpėjęs kelionės laikas - tikslus skaičius bus nustatytas parengus
galimybių studiją.

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

Valstybės biudžeto Kitų finansavimo
lėšų suma, Lt.
šaltinių lėšų suma,
Lt.

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

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

1.191.557,41

297.500,00

36.750,00

857.307,41

2012.072014.06

24

2012.09.30

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Parengti techninę dokumentaciją Jūratės gatvės Palangoje
rekonstrukcijai. Projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto
infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo
Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto įgyvendinimo metu
savivaldybės
planuojama parengti: galimybių studiją, techninį projektą, ekspertizės
administracija
aktą, statybos leidimą.Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio
produktas – parengtas 1 techninis projektas.Produkto rodiklis parengtas 1 techninis projektas.

270.000,00

229.500,00

28.350,00

12.150,00

2013.08 2014.07

12

2013.06.01.

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas - plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą,
formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
infrastruktūros tinklą.Projekto uždavinys – parengti techninę
Palangos miesto dokumentaciją projektui „Palangos miesto Užkanavės gatvės
savivaldybės
rekonstrukcija“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti:
administracija
galimybių studiją, techninį projektą, ekspertizės aktą, gauti statybos
leidimą. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio produktas –
parengtas 1 techninis projektas.Produkto rodiklis - parengtas 1 techninis
projektas.

341.000,00

289.850,00

34.100,00

17.050,00

2013.082014.12

16

2013.06.01.

Neringos
savivaldybės
administracijos
direktorius

Neringos
savivaldybės
administracija

145.000,00

123.250,00

15.225,00

6.525,00

2013.032014.02

12

2012.11.15

Projekto tikslas - formuoti ir plėtoti Neringos savivaldybės reikiamo
pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, gerinant
techninius parametrus.Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota betoninė
trinkelių danga Preilos gyvenvietėje. Produkto rodiklis - sutavarkyta
0,105 km privažiavimo kelio dangos. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs
kelionės laikas - bus nustatytas atlikus galimybių studiją.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš
ES fondų lėšų
Valstybės biudžeto Kitų finansavimo
viso, Lt.
suma, Lt.
lėšų suma, Lt.
šaltinių lėšų suma,
Lt.

1.947.557,41

940.100,00

114.425,00

893.032,41

