PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. geguţės 28 d. sprendimu Nr. 6.1-15-(18.4)
(pakeistas 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 6.1-32-(18.4),
2009 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 6.1-46-(18.4),
2009 m. gruodţio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-53-(18.4),
2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 6.1-2-(18.4),
2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 6.1-6-(18.4),
2010 m. birţelio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-27 -(18.4),
2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 6.1-39-(18.4),
2010 m. gruodţio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-73-(18.4),
2011 m. gruodţio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-67,
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-1,
2012 m. geguţės 15 d. sprendimu Nr. 51/3S-35,
2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-76)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-31
Priemonės kodas: VP3-1.2- Priemonės pavadinimas: Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
VRM-01-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo teikėjas
Nr.

1.

2.

3.

Vėţaičių kultūros
namų renovacija
(rekonstrukcija)

Aleksandrijos kaimo
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos išvystymas

Lenkimų miestelio
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos išvystymas

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 25.322.153,00 Lt
Preliminarus projekto biudţetas, Lt
Bendra projekto vertė, ES fondų lėšų suma, Valstybės biudţeto
Lt.
Lt.
lėšų suma, Lt.

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradţia ir pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

174.389,00

2009.10.-2011.09

24

2009.08.31

Projekto tikslas - gerinti Vėţaičių miestelio bendruomeninę infrastruktūrą.
Uţdavinys - modernizuoti Vėţaičių kultūros centro pastatą ir gerinti jo aplinką.
Projektu bus gerinama Vėţaičių miestelio bendruomeninė infrastruktūra. Kadangi
Klaipėdos rajono bus tenkinami ir bendrieji poreikiai, projektas prisidės ir prie gyvenamosios
savivaldybės
aplinkos kokybės gerinimo. Numatomi rezultatai: 1 kompleksiškai sutvarkytas
administracija
pastatas (pakeistos grindys, sienos, lubos, durys; rekonstruota elektros instaliacija,
šildymo, vėdinimo sistemos ir kt.); gatvės dangos keitimas – Liepų g. atkarpa;
atnaujinta pėsčiųjų takų danga – kultūros centro teritorija; sutvarkyta sporto
aikštelė – 1 vnt.

2.193.703,00

1.854.786,28

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - Aleksandrijos kaimo bendruomeninės infrastruktūros išvystymas
ir gyvenamosios aplinkos gerinimas. Uţdavinys - kompleksiškai sutvarkyti
Aleksandrijos kaimo viešąsias bendruomenines erdves. Įgyvendinus projektą bus
pagerinta Aleksandrijos kaimo bendruomeninė infrastruktūra – kompleksiškai
tvarkomos gyventojams svarbios viešosios erdvės. Bus pasiekti šie rezultatai:
apšiltintas, renovuotas pastatas – 1 vnt.; viešojo tualeto atnaujinimas – 1 vnt.;
įrengta gyventojų viešoji poilsio zona – 1 vnt.; Skuodo gatvės rekonstrukcija –
bendras įrengiamos dangos plotas 5100 m2; įrengta pėsčiųjų perėja – greičio
ribojimo kalnelis; įrengta kompleksinė sporto aikštelė – apie 510 m2.

1.196.928,83

1.017.389,50

89.769,66

89.769,67

2009.09-2012.08

36

2009.08.31

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - Lenkimų miestelio bendruomeninės infrastruktūros išvystymas
ir gyvenamosios aplinkos gerinimas. Uţdavinys - kompleksiškai sutvarkyti
Lenkimų miestelio viešąsias bendruomenines erdves. Įgyvendinus projektą bus
pagerinta Lenkimų miestelio bendruomeninė infrastruktūra – kompleksiškai
tvarkomos gyventojams svarbios viešosios erdvės. Bus pasiekti šie rezultatai:
kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius
– 1 vnt.; apšiltintas, modernizuotas viešasis pastatas (pritaikytas bendruomenės
poreikiams) – 1 vnt.; įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas - sujungiamos svarbios
bendruomeninės erdvės, įrengta gyventojų viešoji poilsio zona – 1 vnt.; Jezdučių,
Palegijos ir Menkinės gatvių rekonstrukcija – maţiausiai 1560 m2, įrengtas gatvių
atkarpų apšvietimas.

712.219,09

605.386,21

53.416,43

53.416,45

2009.09-2012.08

36

2009.08.31

164.527,72

4.

5.

6.

7.

8.

Mosėdţio miestelio
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos išvystymas

Kintų Vydūno
kultūros centro
rekonstrukcija

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
Minijos kaimo
savivaldybės
krantinių sutvarkymas
administracija

Ylakių miestelio
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos išvystymas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Kretingos rajono
kultūros centro
Kretingos rajono
Raguviškių filialo
savivaldybės
rekonstrukcija ir
administracija
gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - Mosėdţio miestelio bendruomeninės infrastruktūros išvystymas
ir gyvenamosios aplinkos gerinimas. Uţdavinys - kompleksiškai sutvarkyti
Mosėdţio miestelio viešąsias bendruomenines erdves. Įgyvendinus projektą bus
pagerinta Mosėdţio miestelio bendruomeninė infrastruktūra – kompleksiškai
tvarkomos gyventojams svarbios viešosios erdvės. Bus pasiekti šie rezultatai:
įrengtos viešosios erdvės, pagal planuojamą funkciją artimos miestelio aikštėms –
2 vnt.; įrengta kompleksinė sporto aikštelė – apie 510 m2; Kęstučio, Salantų ir
Roţių gatvių bei jų prieigų rekonstrukcija – maţiausiai 3800 m2, įrengtas gatvių
apšvietimas; viešojo tualeto atnaujinimas – 1 vnt.

1.202.269,05

1.021.928,68

90.170,18

90.170,19

2009.09-2012.08

36

2009.08.31

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas- rekonstruoti Kintų Vydūno kultūros centrą ir sutvarkyti viešąsias
erdves gerinant miestelio bendruomeninę infrastruktūrą bei aplinkos kokybę.
Projekto uţdaviniai: rekonstruoti Vydūno kultūros centro pagrindinį ir pagalbinius
pastatus, pritaikant juos bendruomenės poreikiams; sutvarkyti viešąsias erdves
miestelio centre aplink kultūros centrą; parengti techninę projekto dokumentaciją
pagal priemonės remiamas veiklas.
Siektini rezultatai: produkto rodiklis – kaimo integruotos bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo
didinimu, plėtros projektų skaičius – 1vnt; rezultato rodiklis – kaimo gyvenamoji
vietovė, kurioje sutvarkyta viešoji aplinka – 1 vnt.

3.852.154,95

2.303.047,00

203.210,03

1.345.897,92

2009.09-2012.08

36

2009.08.31.

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – sutvarkyti Minijos kaimo krantines ir pagerininti gyvenamąją
aplinką sudarant prielaidas spartesnei kaimo gyventojų ūkinės veiklos
diversifikacijai. Projekto uţdaviniai:parengti Minijos kaime esančių krantinių ir
gyvenamosios aplinkos sutvarkymo projekto techninę dokumentaciją bei vykdyti
projekto įgyvendinimo prieţiūrą; sutvarkyti Minijos kaime esančias krantines ir
gyvenamąją aplinką. Bus pasiekti šie rezultatai numatyti priemonės apraše:
produkto rodiklis – kaimo gyvenamosios aplinkos pagerinimo projektų skaičius –
1vnt.; rezultato rodiklis – kaimo gyvenamoji vietovė, kurioje sutvarkyta viešoji
aplinka – 1 vnt.

4.782.336,69

4.064.986,19

358.675,25

358.675,25

2009.09-2012.08

36

2009.08.31.

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - Ylakių miestelio bendruomeninės infrastruktūros išvystymas ir
gyvenamosios aplinkos gerinimas. Uţdavinys - kompleksiškai sutvarkyti Ylakių
miestelio viešąsias bendruomenines erdves. Įgyvendinus projektą bus pagerinta
Ylakių miestelio bendruomeninė infrastruktūra – kompleksiškai tvarkomos
gyventojams svarbios viešosios erdvės. Projekto veiklos: techninės
dokumentacijos rengimas; rekonstrukcijos ir statybos darbai. Siektini rezultatai:
Ylakių seniūnijos administracijos pastato renovacija (pastate yra daugiau
įsikūrusių įstaigų, svarstytinas klausimas tik dėl dalies pastato renovacijos);
gatvių, gatvių atkarpų šaligatvių įrengimas, salelių įrengimas ir gatvių apšvietimo
įrengimas Ţidikų, Sedos, Jonušo, Šačių, Dariaus ir Girėno gatvėse; miestelio
aikštės rekonstrukcija; kompleksinis aplinkos tvarkymas.

1.723.624,76

1.465.081,04

129.270,14

129.273,58

2010.04-2012.03

24

2010.02.19

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Raguviškiuose. Uţdaviniai: parengti
būtiną techninę dokumentaciją; atlikti rangos darbus ir įsigyti įrangą bei įvykdyti
būtinas inţinerines paslaugas. Projekto veiklos: parengti Kretingos rajono
kultūros centro Raguviškių filialo pastato modernizavimo ir aplinkos sutvarkymo
investicinį projektą; parengti galimybių studiją; parengti techninį projektą; atlikti
techninio projekto ekspertizę; atlikti statinio projekto vykdymo prieţiūrą; atlikti
techninę prieţiūrą; atlikti rangos ir aplinkos tvarkymo darbus. Rezultatai: kaimo
gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1;
kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

1.580.662,28

1.343.562,92

118.549,69

118.549,67

2010.04-2011.12

21

2010.02.28

9.

10.

11.

12.

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Salantuose. Uţdaviniai: parengti būtiną
techninę dokumentaciją; atlikti rangos darbus ir įsigyti įrangą bei įvykdyti būtinas
inţinerines paslaugas. Projekto veiklos: parengti Salantų kultūros centro
rekonstrukcijos ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymo investicinį projektą;
parengti techninį projektą; atlikti techninio projekto ekspertizę; atlikti statinio
projekto vykdymo prieţiūrą; atlikti techninę prieţiūrą; atlikti rangos ir aplinkos
tvarkymo darbus. Rezultatai: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta
viešoji aplinka projektų skaičius – 1; kaimo integruotos bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo
didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

1.203.196,03

1.022.716,62

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kartenoje. Uţdaviniai - parengti būtiną
techninę dokumentaciją; atlikti rangos darbus ir įsigyti įrangą bei įvykdyti būtinas
inţinerines paslaugas. Projekto veiklos: parengti Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos filialo rekonstrukcijos ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymo investicinį
projektą; parengti techninį projektą; atlikti techninio projekto ekspertizę; atlikti
statinio projekto vykdymo prieţiūrą; atlikti techninę prieţiūrą; atlikti rangos ir
aplinkos tvarkymo darbus. Rezultatai: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose
sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1; kaimo integruotos
bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu
ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

2.664.554,43

2.264.871,26

199.841,58

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - gerinti Kretingalės miestelio bendruomeninę infrastruktūrą.
Uţdavinys - modernizuoti Kretingalės kultūros centro pastatą ir gerinti jo aplinką.
Projektu bus gerinama Kretingalės miestelio bendruomeninė infrastruktūra.
Klaipėdos rajono
Kadangi bus tenkinami ir bendrieji poreikiai, projektas prisidės ir prie
savivaldybės
gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo. Siektini rezultatai: 1 kompleksiškai
administracija
sutvarkytas pastatas (pakeistos grindys, sienos, lubos, durys; rekonstruota elektros
instaliacija, vėdinimo sistema, įrengtas liftas ir kt.); atnaujinta pėsčiųjų takų danga
– Kultūros centro teritorija; sutvarkytas stadionas – 1 vnt.

1.647.757,82

1.400.594,14

123.581,84

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti gyventojų veiklą sudarymo,
bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo Drevernos
kaime. Uţdavinys – Modernizuoti bendruomeninę infrastruktūrą, viešosios
paskirties pastato patalpas, pritaikant jas kultūrinei veiklai ir bendruomeniniams
poreikiams, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką. Planuojamos veiklos: Priekulės
Klaipėdos rajono kultūros centro Drevernos kultūros namų patalpų rekonstrukcija; universalios
savivaldybės
lauko renginių – sporto aikštelės įrengimas; šaligatvių, aikštelės rekonstrukcija,
administracija
suoliukų įrengimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, automobilių parkavimo
vietų įrengimas, kompleksiškas aplinkos sutvarkymas; techninės dokumentacijos
pagal priemonės remiamas veiklas parengimas. Planuojami rezultatai: kaimo
gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1;
kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su
verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

2.176.040,00

1.849.634,00

Salantų kultūros
Kretingos rajono
centro rekonstrukcija
savivaldybės
ir gyvenamosios
administracija
aplinkos sutvarkymas

Kretingos rajono
kultūros centro
Kretingos rajono
Kartenos filialo
savivaldybės
rekonstrukcija ir
administracija
gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas

Kretingalės kultūros
centro renovacija

Drevernos
bendruomeninės ir
viešosios
infrastruktūros
modernizavimas

90.239,70

163.203,00

90.239,71

2010.04-2011.12

21

2010.02.28

199.841,59

2010.06-2012.02

21

2010.08.31

123.581,84

2011.04-2013.03

24

2011.02.28

2011.09-2013.08

24

2011.06.30

163.203,00

13.

14.

15.

16.

Priekulės
bendruomeninės ir
viešosios
infrastruktūros
modernizavimas

Judrėnų
bendruomeninės ir
viešosios
infrastruktūros
modernizavimas

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti gyventojų veiklą sudarymo,
bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo Priekulėje.
Uţdavinys – sutvarkyti senąją Priekulės turgaus aikštę, pritaikant ją kultūrinei
veiklai ir bendruomeniniams poreikiams, modernizuoti bendruomeninę
infrastruktūrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką. Planuojamos veiklos: senosios
Klaipėdos rajono Priekulės turgaus aikštės sutvarkymas; šaligatvių Priekulės centre rekonstrukcija,
savivaldybės
suoliukų įrengimas; apšvietimo sistemos modernizavimas, automobilių
administracija
parkavimo vietų įrengimas, kompleksiškas aplinkos sutvarkymas; Priekulės
turgaus aikštės archeologiniai tyrimai ir projekto techninės dokumentacijos
parengimas. Planuojami rezultatai: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose
sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1; kaimo integruotos
bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu
ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

1.385.237,60

1.177.451,96

103.892,82

103.892,82

2011.09-2013.08

24

2011.06.30

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti gyventojų veiklą sudarymo,
bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo Judrėnų
kaime. Uţdavinys – modernizuoti bendruomeninę infrastruktūrą, viešosios
paskirties pastato patalpas, pritaikant jas kultūrinei veiklai ir bendruomeniniams
poreikiams, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką. Planuojamos veiklos: Veivirţėnų
Klaipėdos rajono kultūros centro Judrėnų filialo patalpų rekonstrukcija; universalios lauko renginių
savivaldybės
– sporto aikštelės įrengimas; šaligatvių, aikštelės rekonstrukcija, suoliukų
administracija
įrengimas; apšvietimo sistemos modernizavimas; automobilių parkavimo vietų
įrengimas; kompleksiškas aplinkos sutvarkymas; projekto techninės
dokumentacijos parengimas. Planuojami rezultatai: kaimo gyvenamosios
vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1; kaimo
integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo
sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.

1.912.520,00

1.625.642,00

143.439,00

143.439,00

2011.09-2013.08

24

2011.06.30

900.000,00

765.000,00

1.811.853,00

1.540.075,05

Darbėnų miestelio
viešosios
Kretingos rajono
infrastruktūros ir
savivaldybės
gyvenamosios
administracija
aplinkos sutvarkymas

Šilutės rajono
Rusnės viešosios
savivaldybės
infrastruktūros plėtra
administracija

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą Darbėnuose. Uţdaviniai - parengti būtiną
techninę dokumentaciją, atlikti rangos darbus ir aplinkos tvarkymo darbus ir
įsigyti įrangą bei įvykdyti būtinas inţinerines paslaugas. Veiklos: sutvarkyti
Darbėnų miestelio aikštę, šaligatvius, įrengti aikštės apšvietimą, modernizuoti
bendruomenės poreikiams tenkinti skirtą Darbėnų vidurinės mokyklos stadioną
įrengiant šalia jo dviračių-riedlenčių laisvalaikio parką, taip pat mašinų stovėjimo
aikštelę prie stadiono bei įvaţiavimą. Numatomi rezultatai: Kaimo gyvenamosios
vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 1; Kaimo
integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo
sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1.
Projekto tikslas – rekonstruoti Rusnės kultūros namus, esamo pastato dalies
pirmajame aukšte suplanuoti informacinio centro patalpas, antrajame pastato
dalies aukšte įrengti ekspozicijų ir parodų sales, darbo kabinetus, mansardiniame
aukšte numatoma ekspozicijų ir parodų salė ir edukacinė studija bei higieninės –
buitinės patalpos. Planuojama sutvarkyti privaţiavimo gatvė, įrengiant gatvės
apšvietimą ir automobilių stovėjimo aikštelę. Projekto uţdaviniai: atlikti Rusnės
kultūros namų rekonstrukcijos darbus; atnaujinti Neringos gatvės atkarpą,
įrengiant apšvietimą; įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Numatomi rezultatai:
Kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų
skaičius – 1.; Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros,
susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektų
skaičius – 1.

67.500,00

67.500,00

2012.06.-2014.05

24

2012.03.30

135.888,97

135.888,97

2013.02-2015.01

24

2013.03.29

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

Iš viso, Lt

30.945.057,53

25.322.152,85

2.235.176,01

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
3.387.728,66

