PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 6.1-24-(18.4),
(2010 m. gruodţio 13 d. sprendimo Nr. 6.1-62-(18.4) redakcija,
pakeistas 2011 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 51/3S-43,
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-8,
2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-61,
2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-84,
2012 m. gruodţio 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-87)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2010 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-31

Priemonės kodas: VP1-4.2-VRM-04R

Priemonės pavadinimas: Teritorijų planavimas

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2010 m.: 4.122.569,00 Lt
Preliminarus projekto biudţetas, Lt

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Projekto pavadinimas

Projektinio pasiūlymo
Pareiškėjas
teikėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Kretingos rajono darnaus
vystymosi teritorijų planavimo
dokumentų parengimas

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas - uţtikrinti Kretingos rajono teritorijų sistemingą ir darnų
vystymąsi. Projekto uţdaviniai: 1. Įvairių detaliųjų planų Kretingos rajone
rengimas 2. Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas, 3. Kurmaičių paukštyno
sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialusis planas. Produkto rodiklis –
parengtų savivaldybės detaliųjų planų skaičius - 7 vnt. ir specialiųjų planų
skaičius – 2 vnt.

Šilutės rajono teritorijos
specialiųjų planų rengimas

Klaipėdos rajono teritorijų
planavimo dokumentai
Klaipėdos rajono savivaldybės
vystymui

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – parengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie uţtikrintų
sistemingą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vystimąsi bei racionalų
teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros
ilgalaikius poreikius. Projekto „Šilutės rajono teritorijos specialiųjų planų
rengimas“ uţdaviniai: 1.Parengti Šilutės rajono gyvenviečių susisiekimo ir
inţinerinės infrastruktūros specialiuosius planus;2. Parengti Šilutės miesto
šilumos ūkio specialųjį planą 3. Parengti Šilutės rajono vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Produkto rodiklis –
parengti savivaldybės specialieji planai – 10 vnt.

Projekto tikslas - parengti teritorijų planavimo dokumentus, reikalingus
Klaipėdos rajono vystymuisi.Projekto uţdaviniai: Klaipėdos rajono
savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas, Klaipėdos rajono priemiestinių gyvenviečių
inţinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemos vystymo specialiųjų planų
parengimas (Dauparuose-Gobergiškėse ir Girkaliuose) Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos vystymui, Ţemės sklypų suformavimui prie Daugiabučių
namų Gargţdų mieste detaliųjų planų parengimas. Produkto rodiklis: parengti
savivaldybės specialieji planai - 3 vnt., detalieji planai - 5 vnt.

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

388.363,00

330.108,55

Valstybės
biudţeto lėšų
suma, Lt.

-

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

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

58.254,45

2010.05.2012.01

21

2009.10.31

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

451.008,80

383.357,48

-

67.651,32

2009.112012.10

36

2009.10.31

316.015,82

268.613,45

-

47.402,37

2010.04 2012.10

21

2009.10.31

4

5

6.

7.

Skuodo rajono savivaldybei
svarbių teritorijų planavimo
dokumentų rengimas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Skuodo rajono savivaldybės darnų
vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. To siekiama
rengiant aktualius teritorijų planavimo dokumentus, atsiţvelgiant į ilgalaikius
teritorijos plėtros poreikius. Projektas prisidės prie priemonės stebėsenos
rodiklių įgyvendinimo. Projekto lygio produkto stebėsenos rodiklis: parengti
savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji planai - 4 vnt., 2 detalieji planai vandenvietės teritorijos detalusis planas;Skuodo miesto pramoninės teritorijos
detalusis planas; 2 specialieji planai - Skuodo miesto ribų patikslinimo
specialusis planas; Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo plėtros specialusis
planas.

179.708,01

Projekto tikslas – uţtikrinti darnų Neringos savivaldybės vystymąsi bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Įgyvendinant projektą bus siekiama
suplanuoti rekreacinę infrastruktūrą, paplūdimių aptarnavimo objektus,
išnagrinėti inţinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, autotransporto eismo
organizavimą ir t.t. Projekto uţdaviniai: parengti 4 rekreacinių zonų (Nidos
pajūrio rekreacinės zonos (Nidos kopų parko zona), Preilos pajūrio rekreacinės
zonos, Pervalkos rekreacinės zonos, Juodkrantės rekreacinės zonos)
detaliuosius planus. Produkto rodiklis - parengti savivaldybės detalieji planai - 4
vnt.

169.856,16

144.377,74

-

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti sistemingą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos
darnų vystymąsi bei plėtrą. Uţdaviniai: ţemės sklypų suformavimas, jų tvarkymo
ir naudojimo reţimo reikalavimų nustatymas. Vieni sklypai parduodami arba
išnuomojami ţemės sklypų pardavimo (ar nuomos) aukcionuose, kiti sklypai
suformuojami socialiniams objektams statyti ir eksploatuoti. Formuojami ţemės
sklypai prie privatizuojamų objektų, kuriems detalieji planai dar nėra parengti;
numatytos naujos teritorijos prie Danės upės, skirtos ţaliesiems plotams,
rekreacijai, socialiniams objektams. Rekreacinių teritorijų plėtra. Atlaisvinimas
sklypas po 110 kV oro linija su jos apsaugos zona, didinama miesto uţstatymo
teritorija, galimybė naujos trasos parinkimui kabelinei linijai. Produkto rodiklis –
parengti savivaldybių detalieji planai -10 vnt. ir specialieji planai – 2 vnt.

1.383.844,35

1.176.267,69

-

Palangos miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti darnų, sistemingą konkrečių Palangos miesto
savivaldybės teritorijų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimų, atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto
uţdavinys – parengti planavimo dokumentus skirtus inţinerinės infrastruktūros
vystymui, Palangos miesto plėtrai, turizmo infrastruktūros vystymui. Projekto
tikslinės grupės – Palangos miesto bendruomenė, Palangos miesto savivaldybės
administracija. Produkto rodiklis - parengti savivaldybės specialieji planai - 6
vnt., ir detalusis planas -1 vnt.

620.803,76

527.683,20

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Neringos savivaldybės pajūrio
Neringos savivaldybės Neringos
rekreacinių zonų detaliųjų planų administracijos
savivaldybės
parengimas
direktorius
administracija

Teritorinio planavimo
dokumentų rengimas

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Palangos miesto savivaldybės
specialiųjų ir detaliųjų planų
parengimas

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

-

152.751,81

2010.01 2011.12

24

2009.11.20

25.478,42

2010.012011.06

18

2009.11.20

207.576,66

2010.032012.03

24

2010.01.31

93.120,56

2010.06 2013.06

36

2010.04.30

26.956,20

-

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

3.509.599,90

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

2.983.159,92

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

526.439,98

