PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 6.1- 61-(18.4);
(pakeistas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-79-(18.4),
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-9,
2012 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-46,
2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-61,
2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-84,
2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-87,
2013 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/3S-11,
2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 51/3S-16)

KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-33
Priemonės kodas: VP1-4.2Priemonės pavadinimas: Teritorijų planavimas
VRM-04-R

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 20072013m.:

8.014.500,00 Lt

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

1.

Palangos miesto
savivaldybės eismo
reguliavimo,
automobilių
parkavimo ir gatvių
raudonųjų linijų
specialiojo plano
parengimas

Palangos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Palangos miesto
savivaldybės
administracija

2.

Teritorinio planavimo
dokumentų
parengimas Klaipėdos
rajono savivaldybės
teritorijos vystymui
(Dovilų ir Endriejavo
miestelių bendrieji
planai)

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

3.

Kretingos rajono
darnaus vystymosi
teritorijų planavimo
dokumentų
parengimas (III
etapas)

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – užtikrinti darnų, sistemingą konkrečių Palangos miesto
savivaldybės teritorijų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius procesus. Projekto
uždavinys - parengti planavimo dokumentą, skirtą inžinerinės ir susisiekimo
infrastruktūros vystymui, Palangos miesto plėtrai, turizmo infrastruktūros
vystymui. Produkto rodiklis - parengti savivaldybės specialieji ir (ar) detalieji
planai - parengtas specialusis planas - 1 vnt.

Bendra projekto
vertė, Lt.

ES fondų lėšų
suma, Lt.

Numatoma
projekto veiklų
Projekto
Valstybės
Kitų finansavimo
įgyvendinimo
trukmė, mėn.
biudžeto lėšų šaltinių lėšų suma,
pradžia ir
suma, Lt.
Lt.
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

80.400,00

2012.122014.11

24

2012.11.01.

309.060,00

54.540,00

2013.06 2015.05

24

2013.02.28

340.000,00

60.000,00

2013.06 2015.06

25

2013.04.01

536.000,00

455.600,00

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
Klaipėdos rajono
panaudojimą, atsižvelgiant į šios teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.
savivaldybės
Projekto uždavinys - parengti Klaipėdos rajono Dovilų ir Endriejavo miestelių
administracija
bendruosius planus. Produkto rodiklis - parengti savivaldybės bendrieji planai parengti 2 bendrieji planai.

363.600,00

Projekto tikslas - užtikrinti Kretingos rajono teritorijų sistemingą ir darnų
vystymąsi. Projekto uždavinys - parengti 19 detaliųjų planų žemės sklypams
Kretingos rajono
suformuoti Kretingos rajone: 3 prie daugiabučių namų, 5 bendruomenių
savivaldybės
poreikiams tenkinti, 7 esantiems parkams, 4 nuosavybės teisėms
administracija
grąžinti/atkurti. Produkto rodiklis - parengtų savivaldybės detaliųjų planų
skaičius - 19 vnt.

400.000,00

-

4.

Šilutės rajono
Šilutės miesto centro
savivaldybės
detaliojo plano
administracijos
parengimas
direktorius

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnią Šilutės miesto plėtrą bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto uždavinys - parengti Šilutės miesto
centro detalųjį planą, detalizuojant Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinius Šilutės miestui, nustatant planuojamos teritorijos
naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. Projekto rezultatas parengtas savivaldybės teritorijos detalusis planas - 1 vnt.

172.500,00

146.625,00

25.875,00

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

Iš viso, Lt

1.472.100,00

1.251.285,00

Valstybės
biudžeto
lėšų suma,
Lt.

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų
suma, Lt.

-

220.815,00

2013.07 2015.06

24

2013.04.01

