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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
Projektinio
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Nr. Projekto
pavadinimas
pasiūlymo
teikėjas

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

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

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

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

1.

Darţų gatvės
nuo Aukštosios
iki Tiltų gatvės
rekonstrukcija
(restauravimas),
I etapas

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotoja

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - atnaujinti gatvių tinklą Klaipėdos senamiestyje,
įgyvendinant Darţų g. rekonstrukcijos (restauravimo) nuo Aukštosios
iki Tiltų g. (I etapas) darbus. Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota
Darţų gatvės dangų ir šaligatvių - 308,975 kv.m., įrengti/atnaujinti
lietaus nuotekų, gatvės apšvietimo tinklai. Produkto rodiklis sutvarkyta 0,050 km gatvės. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs kelionės
laikas - bus nustatytas atlikus galimybių studiją.

617.858,32

525.179,57

64.875,12

27.803,63

2013.062015.02

21

2013.06.07

2.

Skuodo rajono
savivaldybės
vietinių kelių
rekonstravimo
techninių
projektų
parengimas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas- plėtoti transporto infrastruktūrą Skuodo rajone,
parengti techninius projektus kaimo kelių rekonstravimui. Įgyvendinus
projektą, bus parengti kelio Kulai II- Kubiliškė - Puodkaliai ir
Gurstiškės kaimo kelio rekonstravimo techniniai projektai. Rezultato
rodiklis - 20 proc. sutrumpėjęs kelionės laikas. Produkto rodiklis parengti 2 techniniai projektai.

73.645,18

62.598,40

7.732,74

3.314,04

2013.022014.07

18

2013.07.31

3

Darţų gatvės
nuo Aukštosios
iki Tiltų gatvės
rekonstrukcija
(restauravimas),
II etapas

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotoja

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - atnaujinti gatvių tinklą Klaipėdos senamiestyje,
įgyvendinant Darţų g. rekonstrukcijos (restauravimo) nuo Aukštosios
iki Tiltų g. (II etapas) darbus. Įgyvendinimo rezultatai - naujai
įrengiamų gatvės dangų - 926,25 kv.m, sutvarkyta gatvės - 139 m. Bus
įrengti/atnaujinti lietaus nuotekų, gatvės apšvietimo tinklai,
rekonstruoti/restauruoti šaligatviai. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs
kelionės laikas - bus nustatytas atlikus galimybių studiją.

1.426.091,46

1.212.177,74

149.739,60

64.174,12

2013.062015.02

21

2013.06.07

4.

Šilutės miesto
Naujakurių
mikrorajono
Dzūkų, Jovarų,
Pagraudos,
Karklų gatvių
rekonstravimas

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas- subalansuoti Šilutės miesto transporto sistemas,
sustiprinti miesto viešąjį transportą, modernizuoti gatvių tinklą bei
eismo organizavimą. Projekto uţdaviniai - Šilutės miesto Naujakurių
mikrorajono gatvių tinklo infrastruktūros modernizavimas (techninių
parametrų, geometrijos, dangos tobulinimas). Produkto rodiklis rekonstruota 2,078 km gatvių. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs
kelionės laikas - 14,4 proc.

6.736.725,90

5.726.217,01

707.356,22

303.152,67

2013.042014.04

13

2013.02.28

5.

Techninio
projekto "Šilutės
miesto
transporto
sistemos
tobulinimas"
parengimas

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - formuoti ir plėtoti Šilutės rajono savaivaldybės
reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.
Projekto uţdavinys - parengti techninę dokumentaciją projektui "Šilutės
miesto transporto sistemos tobulinimas", kuriuo būtų sprendţiamas
Šilutės miesto Rusnės, Lietuvininkų, Tilţės, Klaipėdos, Ţalgirio,
Cintjoniškių, Gluosnių, Ramučių, Pramonės, Taikos, Jankaus, H.
Šojaus, Dariaus ir Girėno gatvių eismo saugumo priemonių įdiegimas
(gatvių apšvietimas, vaizdo kamerų, šviesoforų įrengimas ir kt.).
Produkto rodiklis - parengtas 1 techninis projektas

150.000,00

127.500,00

15.750,00

6.750,00

2013.062015.07

26

2013.03.01

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

6.

7.

Palangos miesto
Palangos miesto
Suvalkiečių
savivaldybės
gatvės
administracija
rekonstrukcija

Kretingos
miesto V.
Nagevičiaus
gatvės
rekonstrukcija

Projekto tikslas - plėtoti regioninės reikšmės transporto intrastruktūrą,
formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
Palangos miesto infrastruktūros tinklą. Projekto uţdavinys - regioninės reikšmės
savivaldybės
transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas rekonstruojant
administracija
Palangos miesto Suvalkiečių gatvę. Produkto rodiklis - rekonstruota
0,157 km gatvės. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs kelionės laikas - iki
10 proc.

Projekto tikslas - modernizuoti Kretingos miesto transporto
infrastruktūros tinklą, pritaikyti jį augančiam automobilių ir pėsčiųjų
eismui, maţinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir sudaryti
Kretingos rajono
Kretingos rajono palankias sąlygas verslo plėtrai. Uţdavinys - rekonstruoti Kretingos
savivaldybės
savivaldybės
miesto V. Nagevičiaus gatvę. Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota
administracijos
administracija
212 m gatvės, įrengta asfaltbetonio danga, lietaus nuotekų tinklai,
direktorius
šaligatviai, gatvių apšvietimas. Produkto rodiklis - rekonstruota 0,212
km gatvės. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs kelionės laikas - bus
nustatytas atlikus galimybių studiją.

8.

Kastyčio gatvės Palangos miesto
rekonstrukcija savivaldybės
Palangoje
administracija

Projekto tikslas - plėtoti regioninės reikšmės transporto intrastruktūrą,
formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo
Palangos miesto infrastruktūros tinklą. Projekto uţdavinys - regioninės reikšmės
savivaldybės
transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas rekonstruojant
administracija
Palangos miesto Kastyčio gatvę. Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota
1,14 km gatvės. Produkto rodiklis - rekonstruota 1,14 km gatvės.
Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs kelionės laikas - iki 10 proc.

9.

Privaţiavimo
kelio dangos iki
gyvenamųjų
namų Preiloje
rekonstrukcija

Neringos
savivaldybės
administracija

Neringos
savivaldybės
administracijos
direktorius

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 privaţiavimo kelio dangos. Rezultato rodiklis - sutrumpėjęs
kelionės laikas - bus nustatytas atlikus galimybių studiją.

500.000,00

425.000,00

52.500,00

22.500,00

2013.062014.11

18

2013.10.21

1.012.281,40

860.439,19

106.289,55

45.552,66

2013.072014.01

6

2013.08.31

3.676.373,00

3.124.917,05

386.019,17

165.436,78

2013.062015.06

25

2013.12.20

145.000,00

123.250,00

15.225,00

6.525,00

2013.032014.02

12

2012.11.15

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.

14.337.975,26

12.187.278,96

1.505.487,40

645.208,90

