VEIKSMŲ PLANAS NEPAKANKAMAI SPARČIAI ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIŲ PRIEMONIŲ PAŢANGAI KLAIPĖDOS
REGIONE UŢTIKRINTI 2012 METAIS
Klaipėdos miesto savivaldybė
Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Klaipėdos miesto strateginio plėtros
0,00
313.695,98
Strateginio
plano 2013-2020 metams parengimas
planavimo skyriaus
vyr.
specialistė
Snieguolė
Kačerauskaitė
2.
Stadiono perspektyvų studijos regione
0,00
0,00
Projektų atrankos ir Paraiškos pateikimo terminas – 2012-05-11.
parengimas
analizės
poskyrio Paraiškos
vertinimas,
finansavimo
vyr. specialistė
administravimo sutarties pasirašymas, viešieji
Violeta Pronskuvienė pirkimai, numatoma, gali uţtrukti iki
gruodţio mėn.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
313.695,98
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013188.995,30
01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto
x
x
x
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
165,98 proc.

Eil.
Nr.

1.

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago
0,00
1.600.000,00 Projektų
skyriaus Neįvyko
darbų
pirkimo
konkursas,
Projekto pavadinimas

(„laivų kapinių“) išvalymas
2.

Klaipėdos miesto Mumlaukio eţero
būklės gerinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil. Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

7.785,95

800.000,00

x

2.407.785,95
3.780.867,71

x
x

63,68 proc.

vyr.
specialistas
Tomas Barsevičius
Miesto
tvarkymo
skyriaus vedėja Irena
Šakalienė

skelbiamas naujas konkursas.

x

Planuoti konkurso vykdymo terminai uţsitęsė
dėl objektyvių prieţasčių. Planuojami darbai
priklauso nuo oro sąlygų ir iškyla pavojus,
kad kai kuriuos darbus teks perkelti į
ateinančius metus.
x

x

x

x

x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Socialinių paslaugų moterims,
359.676,59
1.483.038,41 Projektų
skyriaus Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m.
patyrusioms smurtą šeimoje ar
vyr.
specialistas pabaigos.
nukentėjusioms nuo prekybos
Tomas Barsevičius
ţmonėmis, plėtra steigiant Moterų
krizių centrą
Patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymas
1.153.821,58
335.100,00
Projektų
skyriaus Visos lėšos bus įsisavintos iki 2012 m.
dienos centro vaikams iš socialinės
vyr.
specialistas pabaigos.
rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės
Tomas Barsevičius
ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus
veiklai
Suaugusiųjų asmenų su protine negalia
4.440,88
1.014.700,00 Projektų
skyriaus Vėluoja projekto parengimas.
dienos socialinės globos centras (2
vyr.
specialistas
spec. mokykla, III a.)
Tomas Barsevičius
Senyvo amţiaus asmenų dienos
6.662,43
484.223,61
Projektų
skyriaus
socialinės globos centras (Kretingos g.
(iš jų 6.000,00 –
vyr.
specialistė
44)
avansas)
Jurgita Dumbauskaitė
Suaugusių asmenų su psichine negalia
6.000,00
489.314,58
Projektų
skyriaus Darbai planuojami 2012-2013 metais.
dienos socialinės globos centras
(avansas)
vyr.
specialistė

(Kretingos g. 44)
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

x

5.332.978,08

Jurgita Dumbauskaitė
x

x

5.038.518,65

x

x

105,84

x

x
x

x

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos
979.294,79
Įgyvendintas
mokyklos pastato šiluminė renovacija
Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr.
400.974,51
Įgyvendintas
49 šiluminė renovacija
BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro
646.873,33
Įgyvendintas
pastato (Naikupės g. 25A) šiluminė
renovacija
BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S.
789.040,89
96.698,66
Projektų
skyriaus Projektas baigtas. 2012-04-12 pasirašytas
Daukanto 29/25, Klaipėda) pastato
vyr.
specialistė Statybos uţbaigimo aktas.
šiluminė renovacija
Jurgita Dumbauskaitė
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato
840.622,26
1.770.087,24 Projektų
skyriaus
šiluminė renovacija
vyr.
specialistė
Skaidrė Raudytė
Maţosios Lietuvos istorijos muziejaus
430.055,32
33.731,70
Projektų
skyriaus Projektas baigtas. 2012-03-13 pasirašyta
pastato, Didţioji Vandens g. 2, Klaipėda,
vyr.
specialistė deklaracija apie statybos uţbaigimą.
palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas
Jurgita Dumbauskaitė
Klaipėdos lopšelio-darţelio "Obelėlė"
0,00
144.068,25
Projektų
skyriaus Projektą planuojama įgyvendinti laiku –
Valstiečių g. 10, pastato renovacija
vyr. specialistė Daiva 2012-07-01.
Šakinienė
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
0,00
0,00
Projektų
skyriaus Pateikta paraiška LVPA, vyksta paraiškos
pastato kapitalinis remontas (šiluminė
vyr. specialistė
vertinimas.
renovacija)
D. Naujokienė
Sendvario pagrindinės mokyklos pastato

0,00

0,00

Projektų

skyriaus Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28.

modernizavimas (atnaujinimas) Tilţės g.
39, Klaipėda

vyr. specialistė Inga
Vaidilaitė

10.

Klaipėdos "Vitės" pagrindinės mokyklos,
Švyturio g. 2 pastato modernizavimas

0,00

0,00

11.

Energetikos efektyvumo didinimas
Klaipėdos vaikų globos namuose "Danė"

0,00

0,00

12.

VšĮ Klaipėdos miesto stomatologinės
poliklinikos pastato rekonstrukcija
(energetinių priemonių įgyvendinimas)

0,00

0,00

x

6.131.446,95

x

7.197.386,56

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto

2012-04-23 d. įvyko rangos darbų vokų
plėšimas. Maţiausia pasiūlyta kaina-3,2 mln.
2012-05-08 d. projekto prieţiūros komiteto
posėdyje priimtas sprendimas nemaţinti
darbų apimties, trūkstamas lėšas projekto
įgyvendinimui planuoti 2013 m. savivaldybės
biudţete. Šiuo metu vyksta modernizavimo
darbų konkurso pasiūlymų vertinimas.
Atitinkamai paraiškos pateikimas agentūrai
vertinimui
dar
nepateiktas.
Projekto
finansavimo
administravimo
sutarties
pasirašymas, manome, uţtruks iki 2012 m.
gruodţio mėn.
Projektų
skyriaus Paraiškos pateikimo terminas –2012-09-28.
vyr. specialistė Inga Modernizavimo darbų su projektavimo
Vaidilaitė
paslauga konkursas įvyko, tačiau visi
pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos.
Paskelbtas naujas modernizavimo darbų su
projektavimo paslauga konkursas, sumaţinus
modernizavimo darbų apimtis. Vokų
plėšimas numatytas geguţės mėn. 23 d.
Atitinkamai
paraiškos
vertinimas
ir
finansavimo
administravimo
sutarties
pasirašymas, manome, uţtruks iki 2012 m.
gruodţio mėn. pabaigos.
Projektų
skyriaus Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28.
vyr.
specialistė Paraiškos
vertinimas
ir
finansavimo
Jurgita Dumbauskaitė administravimo
sutarties
pasirašymas,
manome, uţtruks iki 2012 m. gruodţio mėn.
pabaigos.
Paraiškos pateikimo terminas – 2012-09-28.
Paraiškos
vertinimas
ir
finansavimo
administravimo
sutarties
pasirašymas,
manome, uţtruks iki 2012 m. gruodţio mėn.
pabaigos.
x
x
x

x

savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

85,19 proc.

x

x

Klaipėdos rajono savivaldybė
Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Vėţaičių kultūros namų renovacija
1.415.097,75
418.619,40
Statybos ir kelių 185.596,85 Lt skirtų ES fondo lėšų bus
(rekonstrukcija)
prieţiūros skyriaus nepanaudota
atsiţvelgiant
į
sutarčių,
vedėjo pavaduotoja pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų,
Aldona Balčikonienė vertes.
2.
Kretingalės kultūros centro renovacija
0,00
647.500,00
Statybos ir kelių
(rekonstrukcija)
prieţiūros skyriaus
vyr.
specialistė
Loreta Grigalaitienė
3.
Drevernos bendruomeninės ir viešosios
0,00
805.134,80
Statybos ir kelių Parengto techninio projekto sąmata viršija
infrastruktūros modernizavimas
prieţiūros skyriaus turimas lėšas. Šio projekto įgyvendinimas
vyr.
specialistas paspartės perskirsčius kitų pagal šią priemonę
Bernardas Skersys
įgyvendinamų projektų nepanaudotas lėšas.
4.
Priekulės bendruomeninės ir viešosios
0,00
1.185.906,43 Statybos ir kelių
infrastruktūros modernizavimas
prieţiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė
5.
Judrėnų bendruomeninės ir viešosios
33.672,13
1.591.894,09 Statybos ir kelių
infrastruktūros modernizavimas
prieţiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
6.097.824,60
x
x
x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 20134.114.342,44
01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj.
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
148,21 proc.
Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Eil.
Nr.

1.

Projekto pavadinimas

Gargţdų turizmo infrastruktūros
modernizavimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Įsisavinta ES lėšų
iki 2012-03-30
(www.esparama.lt
2012-03-30
duomenimis), Lt
0,00

Planuojama
įsisavinti ES
lėšų iki 201301-01*, Lt

Atsakingi uţ projekto
įgyvendinimą
asmenys

Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
įsisavintos

472.108,00

x
x

472.108,00
472.108,00

Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyr.
specialistė
Kristina Jokubaitytė
x
x

Galimas maţesnis įsisavinimas, kadangi
projekto paraiška įgyvendinančiai institucijai
bus teikiama tik 2012 m. geguţės mėn.
pabaigoje.
x
x

x

100 proc.

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Švietimo paslaugų prieinamumo
0,00
340.000,00
Statybos ir kelių Paraiškų
pateikimo
įgyvendinančiai
Daukšaičių kaime didinimas
prieţiūros skyriaus institucijai terminai visiems regiono projektų
vyr.
specialistė sąraše esantiems projektams buvo nukelti
Loreta Grigalaitienė
vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas
2.
Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo
0,00
595.000,00
Statybos ir kelių atitinkamas laikas projektų techninei
gyvenamojoje vietovėje didinimas,
prieţiūros skyriaus dokumentacijai parengti, įvertinus esminius
finansavimo
sąlygų
aprašo
modernizuojant Plikių pagrindinės
vyr.
specialistė projektų
pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo
mokyklos Slengių skyriaus patalpas
Loreta Grigalaitienė
ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.
V-238.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
935.000,00
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 20131.114.458,80
01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj.
x
x
x
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
83,9 proc.

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
348.253,97
39.762,77
Klaipėdos
raj. 347.426,32 Lt skirtų ES fondų lėšų bus
Klaipėdos rajono paramos šeimai centre
paramos
šeimai nepanaudoti
atsiţvelgiant
į
sutarčių,
centro
direktorė pasirašytų po įvykusių viešųjų pirkimų,
Jurinda Jasevičienė
vertes
2.
Nestacionarių socialinių paslaugų
35.020,00
920.380,00
Gargţdų socialinių
infrastruktūros modernizavimas įsteigiant
paslaugų
centro
Gargţdų socialinių paslaugų centro
direktorė
Aistė
padalinį - nakvynės namus
Stankuvienė
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
1.343.416,74
x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013879.238,40
01-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj.
x
x
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
152,79 proc.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Energijos vartojimo efektyvumo
1.345.779,36
Įgyvendintas
didinimas Gargţdų „Kranto“ vidurinėje
mokykloje
Gargţdų sporto salės išorinių atitvarų
0,00
424.965,60
Statybos ir kelių
modernizavimas
prieţiūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Aldona Balčikonienė
Energijos vartojimo efektyvumo
0,00
200.000,00
Statybos ir kelių Projekto
paraiška
įgyvendinančiajai
didinimas Klaipėdos rajono Dituvos
prieţiūros skyriaus institucijai teikiama iki 2012 m. birţelio 29 d.
pagrindinėje mokykloje
vyr. specialistė Aistė

4.

Klaipėdos r. Dauparų - Kvietinių
seniūnijos administracinio pastato
atnaujinimas

0,00

295.541,09

5.

Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas Gargţdų kino teatre "Minija"
(modernizuoti Kultūros centro kino teatro
pastatą)
Gargţdų vaikų ir jaunimo laisvalaikio
centro modernizavimas

0,00

778.331,00

0,00

200.000,00

x

3.244.617,05

Mikulskytė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyr.
specialistė
Loreta Grigalaitienė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyr. specialistė Aistė
Mikulskytė
Statybos ir kelių
prieţiūros skyriaus
vyr. specialistė Aistė
Mikulskytė
x

x

2.007.529,16

x

x

161,62 proc.

x

6.

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Projekto
paraiška
įgyvendinančiajai
institucijai teikiama iki 2012 m. birţelio 29 d.
Projekto
paraiška
(pakartotinai)
įgyvendinančiajai institucijai teikiama iki
2012 m. birţelio 29 d.
Projekto
paraiška
įgyvendinančiajai
institucijai bus teikiama iki 2012 m. liepos 1
d.
x
x

x

Kretingos rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Kretingos
rajono
savivaldybės
0,00
69.918,41
Strateginio
Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje
administracijos darbuotojų ir tarybos
planavimo
ir buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05
narių kvalifikacijos tobulinimas
investicijų skyriaus raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07
vyr.
specialistė raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti
Violeta Turauskaitė
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašo
pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas
terminas
paraiškai
koreguoti
pagal
pasikeitusius reikalavimus.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
69.918,41
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201369.918,41
Eil.
Nr.

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x
x

100 proc.

x

x

x

x

Priemonė VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Psichikos dienos stacionaro (centro) prie
91.607,13
1.000.203,87 Strateginio
Rangovas parinktas darbai vyksta, su
VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro
planavimo
ir agentūra sutarta dėl finansavimo sutarties
įkūrimas
investicijų skyriaus pratęsimo.
vedėjas
Darius
Martinkus
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
1.091.811,00
x
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013482.580,46
01-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj.
x
x
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
226,24 proc.
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

1.

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Universalaus daugiafunkcio centro
0,00
760.458,92
Strateginio
Paraiškų
pateikimo
įgyvendinančiai
steigimas ir ugdomosios aplinkos
planavimo
ir institucijai terminai visiems regiono projektų
kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje
investicijų skyriaus sąraše esantiems projektams buvo nukelti
vyr.
specialistė vėlesniam terminui, nes buvo reikalingas
Gintarė Padvaiskienė atitinkamas laikas projektų techninei
dokumentacijai parengti, įvertinus esminius
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašo
pakeitimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.
V-238.

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

760.458,92

x

x

x

760.458,92

x

x

x

100 proc.

x

x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto
ţmonėms Dienos veiklos centro
645.605,87
Įgyvendintas.
padalinyje Salantuose
2.
Nestacionarių socialinių paslaugų
0
1.027.935,53 Strateginio
Du kartus skelbtų rangos darbų viešųjų
kokybės gerinimas, modernizuojant
planavimo
ir pirkimų sumos viršijo paramos sumą,
Kretingos socialinių paslaugų centrą
investicijų skyriaus nuspręsta rengti tik techninį projektą. Tačiau
vedėjas
Darius dėl didelės projekto apimties nuspręsta
Martinkus
kreiptis į agentūrą dėl projekto apimties
sumaţinimo (vietoj rekonstrukcijos vykdant
paprasto remonto darbus). Jei bus gautas
agentūros pritarimas tikimasi projektą
įvykdyti, priešingu atveju bus svarstoma
galimybė projekto atsisakyti.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
1.673.541,40
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Kretingos raj.
x
x
x
1.027.935,53
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
162,81 proc.
Eil.
Nr.

Neringos savivaldybė
Eil.
Nr.

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013asmenys
įsisavintos

1.

Neringos savivaldybės administracijos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Neringos
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

2012-03-30
duomenimis), Lt
0,00

01-01*, Lt
9.641,00

Verslo ir strateginės
plėtros
skyriaus
specialistė
Anita
Martutaitienė

x

9.641,00

x

Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje
buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05
raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07
raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašo
pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas
terminas
paraiškai
koreguoti
pagal
pasikeitusius reikalavimus.
Paraiška bus teikiama 2012 m. birţelio
mėnesį, numatoma veiklų pradţia – 2012 m.
spalio mėn.
x

x

32.136,95

x

x

x

30 proc.

x

x

Palangos miesto savivaldybė
Eil.
Nr.

1.

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įgyvendinimą
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
asmenys
duomenimis), Lt
Palangos miesto savivaldybės
0,00
0,00
Paraiškų priėmimas ir vertinimas agentūroje
administracijos darbuotojų ir savivaldybės
buvo stabdytas du kartus: ESFA 2011-08-05
tarybos narių mokymai
raštu Nr. ESF-11-SD-08487 ir 2012-03-07
raštu Nr. 2012-238. Kai bus patvirtinti
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašo
pakeitimai, bus reikalingas atitinkamas
terminas
paraiškai
koreguoti
pagal
pasikeitusius reikalavimus.
2012-10-16 planuojama pateikti paraišką.
Įgyvendinančioji institucija paraišką vertina 2

mėn.

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

0,00

x

x

x

55.118,34

x

x

x

0 proc.

x

x

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įgyvendinimą
įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
asmenys
duomenimis), Lt
1.
Rąţės, Ošupio ir Ţiogupio upių Palangoje
119.342,85
243.131,03
Projekto vadovas – 2012-04-30 pasirašytas projekto ,,Rąţės,
ekologinės būklės gerinimas
Statybos skyriaus Ošupio ir Ţiogupio upių Palangoje ekologinės
vedėjo
būklės
gerinimas"
finansavimo
ir
pavaduotojas
administravimo sutarties šalių susitarimas dėl
Alvidas
Bacius, veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo iki
asmuo, atsakingas 2012-10-31.
uţ
projekto
prieţiūrą
–
Ekonominės plėtros
skyriaus
vyr.
specialistė Jurgita
Butenienė
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
362.473,88
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto
x
x
x
517.159,13
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
70,09 proc.
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
projekto
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus

1.

Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos
sąlygų gerinimas Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyboje

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Palangos miesto
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

(www.esparama.lt
2012-03-30
duomenimis), Lt
16.325,78

lėšų iki 201301-01*, Lt

įgyvendinimą
asmenys

įsisavintos

322.000,00

x
x

338.325,78
576.466,57

Projekto vadovas –
Statybos skyriaus
vedėjo
pavaduotojas
Alvidas
Bacius;
asmuo, atsakingas
uţ
projekto
prieţiūrą
–
Ekonominės plėtros
skyriaus
vyr.
specialistė Jurgita
Butenienė
x
x

2012-03-11 baigėsi ligoninės, esančios
Klaipėdos pl. 76, Palanga, kapitalinio
remonto techninio projekto parengimo
paslaugų sutartis. Atlikta projekto ekspertizė,
ekspertai pateikė labai daug pastabų. Šiuo
metu projektuotojai taiso klaidas į pateiktas
pastabas, atsiţvelgiant į atliktą projekto
ekspertizę. Kadangi pirmą kartą automobilio
pirkimui pateikti pasiūlymai neatitiko
reikalavimų, viešasis pirkimas buvo skelbtas
antrą kartą. 2012-05-08 atplėšti vokai dėl
automobilio pirkimo.
x
x

x

58,69 proc.

x

x

Skuodo rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Skuodo rajono savivaldybės strateginio
0,00
0,00
Savivaldybės
Plano parengimo paslaugų sutartis
veiklos plano parengimas
administracijos
pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn.
direktoriaus
nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma
pavaduotojas
Kazys pratęsti finansavimo ir administravimo
Viršilas
sutartį.
2.
Skuodo rajono savivaldybės strateginio
0,00
51.850,00
Savivaldybės
Plano parengimo paslaugų sutartis
plėtros plano 2014-2020 metams
administracijos
pasirašyta 2012-03-12, trukmė 10 mėn.

parengimas
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

nuo sutarties pasirašymo. Bus prašoma
Kazys pratęsti finansavimo ir administravimo
sutartį.
x

x

51.850,00

direktoriaus
pavaduotojas
Viršilas
x

x

78.495,30

x

x

x

66,05 proc.

x

x

Priemonė VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Skuodo miesto centrinės dalies
55.067,25
1.115.605,75 Savivaldybės
2012 m. projektas bus uţbaigtas
daugiabučių namų renovacija
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Daugiabučio namo Gedimino g. 5,
0,00
0,00
Savivaldybės
Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama,
Skuodo mieste, atnaujinimas
administracijos
kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m.
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19,
0,00
0,00
Savivaldybės
Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama,
Skuodo mieste, atnaujinimas
administracijos
kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m.
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodo
0,00
0,00
Savivaldybės
Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama,
mieste, atnaujinimas
administracijos
kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m.
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Daugiabučio namo Vaiţganto g. 8,
0,00
0,00
Savivaldybės
Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama,
Skuodo mieste, atnaujinimas
administracijos
kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m.

6.

Daugiabučio namo Vilniaus g. 40, Skuodo
mieste, atnaujinimas

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

0,00

0,00

direktoriaus
pavaduotojas
Viršilas
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Viršilas
x

Kazys
Pateikta paraiška vertinimui. Planuojama,
kad darbai bus pradėti ir uţbaigti 2013 m.
Kazys

x

1.170.673,00

x

x

3.030.123,20

x

x

x

38,63 proc.

x

x

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Aleksandrijos kaimo bendruomeninės
394.834,40
256.088,60
Savivaldybės
Planuojama, kad projektas bus baigtas
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
administracijos
įgyvendinti 2012 m.
išvystymas
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Lenkimų miestelio bendruomeninės
204.992,74
400.393,26
Savivaldybės
Planuojama, kad projektas bus baigtas
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
administracijos
įgyvendinti 2012 m.
išvystymas
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Mosėdţio miestelio bendruomeninės
362.518,56
659.409,44
Savivaldybės
Planuojama, kad projektas bus baigtas
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
administracijos
įgyvendinti 2012 m.
išvystymas
direktoriaus
pavaduotojas
Kazys
Viršilas
Ylakių miestelio bendruomeninės
0,00
0,00
Vietinio
ūkio
ir Planuojama prašyti finansavimo ir
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
investicijų
skyriaus administravimo sutarties pratęsimo, nes

išvystymas
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

vyresnysis specialistas 2012 m. bus įvykdytas tik viešųjų pirkimų
Romualdas Rancas
konkursas rangos darbams.
x
x

x

2.278.237,00

x

2.137.135,00

x

x

x

106,6 proc.

x

x

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto
Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys pabaigos privalomos įsisavinti lėšos nebus
(www.esparama.lt lėšų iki 2013įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Universalaus daugiafunkcio centro
0,00
0,00
Paraiškų
pateikimo
įgyvendinančiai
Lenkimų miestelyje įsteigimas
institucijai terminai visiems regiono
projektų sąraše esantiems projektams
buvo
nukelti
vėlesniam terminui,
nes buvo reikalingas atitinkamas laikas
projektų
techninei
dokumentacijai
parengti, įvertinus esminius projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus,
patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro
2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.
Dėl to, kad nebuvo spėta parengti
reikiama
techninė
dokumentacija,
atsiţvelgiant
į
apraše
numatytus
pakeitimus, buvo atmesta paraiška po
2011-08-30 tinkamumo įvertinimo.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
0,00
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Skuodo raj.
x
x
x
579.176,00
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
0,00
Eil.
Nr.

Šilutės rajono savivaldybė
Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos
(www.esparama.lt lėšų iki 2013nebus įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Šilutės rajono savivaldybės
0,00
60.000,00
Planavimo ir plėtros Paraiškų priėmimas ir vertinimas
administracijos darbuotojų ir savivaldybės
skyriaus
vedėjo agentūroje buvo stabdytas du kartus:
tarybos narių mokymai (2 etapas)
pavaduotoja
ESFA 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SDDiana Benkunskienė
08487 ir 2012-03-07 raštu Nr. 2012-238.
Kai bus patvirtinti projektų finansavimo
sąlygų aprašo pakeitimai, bus reikalingas
atitinkamas terminas paraiškai koreguoti
pagal pasikeitusius reikalavimus.
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
60.000,00
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj.
x
x
x
143.750,33
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
41,74 proc.
Eil.
Nr.

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“
Eil.
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
Nr.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos
(www.esparama.lt lėšų iki 2013nebus įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Regioninė galimybių studija "Vakarų
0,00
250.000,00
Planavimo ir plėtros
krantas“
skyriaus vyr. specialistė
Rasa Kmitienė
2.
Šilutės rajono strateginio plėtros plano
0,00
100.000,00
Planavimo ir plėtros
2015-2024 metams parengimas
skyriaus vyr. specialistė
Asta Jagelavičienė
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
350.000,00
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 2013-

01-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

411.295,30

x

x

x

85,1 proc.

x

x

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos
(www.esparama.lt lėšų iki 2013nebus įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
2.430.743,50
Planavimo ir plėtros
1. Kintų Vydūno kultūros centro
75.513,53
rekonstrukcija
skyriaus
vedėjo
pavaduotoja
Diana Benkunskienė
252.840,48
Planavimo ir plėtros
2. Minijos kaimo krantinių sutvarkymas
3.038.244,87
skyriaus
vyr.
specialistas
Romualdas
Ambriulaitis
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
5.797.342,38
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj.
x
x
x
4.114.342,44
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
140,91 proc.
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

1.

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos
(www.esparama.lt lėšų iki 2013nebus įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
Universalių daugiafunkcių centrų
0,00
1.700.000,00
Planavimo ir plėtros 2012-05-15 Pasirašyta finansavimo ir
steigimas Šilutės rajono savivaldybėje
skyriaus vyr. specialistė administravimo sutartis. Planuojama, kad
Rasa Tumaitienė
privalomos
įsisavinti
lėšos
bus
įsisavintos.
Paraiškų
pateikimo
įgyvendinančiai
institucijai terminai visiems regiono

Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Šilutės raj.
savivaldybei)
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.

x

1.700.000,00

x

projektų sąraše esantiems projektams
buvo nukelti vėlesniam terminui,
nes buvo reikalingas atitinkamas laikas
projektų
techninei
dokumentacijai
parengti, įvertinus esminius projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus,
patvirtintus Švietimo ir mokslo ministro
2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-238.
x

x

1.114.458,80

x

x

x

152,54 proc.

x

x

Priemonė VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto pavadinimas
Įsisavinta ES lėšų
Planuojama
Atsakingi uţ projekto Prieţastys, lemiančios tai, kad iki 2012 m.
iki 2012-03-30
įsisavinti ES
įgyvendinimą asmenys
pabaigos privalomos įsisavinti lėšos
(www.esparama.lt lėšų iki 2013nebus įsisavintos
2012-03-30
01-01*, Lt
duomenimis), Lt
1.
Juknaičių savarankiško gyvenimo namų
0,00
352.117,40
Planavimo ir plėtros Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos
pastato paprastasis remontas
skyriaus
vyr.
specialistas
Romualdas
Ambriulaitis
2.
Šilutės rajono laikino gyvenimo namų
684.136,48
1.134.855,51
Planavimo ir plėtros Planuojama, kad lėšos bus įsisavintos
statyba
skyriaus vyr. specialistė
Rasa Tumaitienė
x
x
x
Planuojama įsisavinti iš viso iki 2013-01-01, Lt:
2.171.109,39
ES fondų lėšos, privalomos įsisavinti iki 201301-01 (lėšų suma paskaičiuota Klaipėdos miesto
x
x
x
1.225.593,07
savivaldybei)
x
x
x
Numatomas įsisavinimo vykdymas, proc.
177,15 proc.
Eil.
Nr.

* nurodomos planuojamos lėšos, neįskaitant jau išmokėtų lėšų sumų
____________________________________

