PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-2
(pakeistas Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-30,
2012 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-31,
2012 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 51/3S-33)
KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI NR. VP3-1.4-AM-06-R-32
Priemonės kodas: VP3- Priemonės pavadinimas: Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 844.441,00 Lt.
1.4-AM-04-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos, jų apimtis,
Numatoma
Projekto
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
pasiūlymo
siektini rezultatai)
projekto veiklų trukmė,
Nr.
Bendra projekto
ES fondų lėšų
Valstybės
Kitų finansavimo įgyvendinimo mėn.
teikėjas
vertė, Lt.
suma, Lt.
biudžeto lėšų
šaltinių lėšų suma, pradžia ir
suma, Lt.
Lt.
pabaiga

1.

2.

Potencialaus taršos
šaltinio Nr. 9213
(katilinė, Klaipėdos
r., Drevernos km.,
Klaipėdos g. 4)
sutvarkymas

Apleisto pastato kiaulidės Kretingos
g. 86, Klaipėda
nugriovimas

Klaipėdos
rajono
savialdybės
administracija

Projekto tikslas - gerinti aplinkos kokybę ir saugoti požeminį vandenį
nuo taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis, išvalant naftos
produktais užterštą buvusios katilinės teritoriją Drevernos kaime. Buvusi
Drevernos kaimo katilinė yra rytiniame gyvenvietės pakraštyje (maždaug
Klaipėdos
už 300 m į rytus nuo kaimo centro). Katilinės teritorija patenka į
rajono
sanitarinės apsaugos zonos 3-ią juostą, maždaug už 300 m į pietus nuo
savialdybės
teritorijos yra Drevernos vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos
administracija
griežto režimo juosta. Projekto metu numatoma sutvarkyti 602 m2
teritorijos plotą, išvalant žemės sluoksnių gruntą nuo naftos produktų iki
2
reikalaujamo lygio. Rezultato rodiklis - 602 m išvalytos teritorijos
plotas, produkto rodiklis - 1 įgyvendintas projektas, išvalyta 1 teritorija.

512.333,77

486.717,08

-

25.616,69
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2012.04.29

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - kurti Klaipėdos mieste patrauklią, švarią ir saugią
gyvenamąją aplinką. Projekto metu planuojama nugriauti apleistą,
nenaudojamą, žmonių saugumui pavojingą, kraštovaizdį darkantį pastatąkiaulidę Kretingos g. 86, Klaipėdoje. Pastatas yra tankiai gyvenamojoje
Klaipėdos
miesto teritorijoje, greta turizmo trasų ir lankomų objektų (vizualinės
miesto
aprėptiems zonoje). Pastatas yra pusiau nugriuvęs, 50% mūro sienų
savivaldybės
išardytos, šiaurinio fasado didžioji sienos dalis išgriauta, kitų fasadų
administracija
sienų plytos stipriai aptrupėjusios, vidinės pertvaros išgriautos. Dėl
tokios pastato būklės gali įvykti griūtis, galinti turėti tiesioginį poveikį
žmonių saugumui. Produkto rodiklis - įgyvendintas 1 projektas ir
likviduotas 1 aplinką žalojantis objektas.

74.519,00

70.793,05

-

3.725,95
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Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Bendra projektų
ES fondų lėšų
Valstybės
vertė, Lt.
suma, Lt.
biudžeto lėšų
suma, Lt.
Iš viso, Lt

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

586.852,77

557.510,13

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų
suma, Lt.

29.342,64

