Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyrius
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
PATVIRTINTA KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2020-02-28 SPRENDIMU NR.
51/3S-12

Nr.
I. Projektai
1. Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Ilgojoje ir Saulėtekio gatvėse, Laukžemės k., 201912-12 Nr. 51PP3-57
2. Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Beržų al., Kluonalių k., 2019-12-20 Nr. 51PP3-64
3. Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Kretingos g., Pryšmančių k., 2019-12-12 Nr.
51PP3-58
4. Autobusų sustojimo ir paviljono įrengimas Turgaus g. Lingių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.
sav., 2019-12-19 Nr. 51PP3-63
II. Informacija apie projektus
1. Pareiškėjo
Kretingos rajono savivaldybės administracija
pavadinimas
2. Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Savanorių g. 29A, Kretinga,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
LT-97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
302578543
(nurodomas
kodas
pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
3. Projekto pavadinimas
Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Ilgojoje ir Saulėtekio
gatvėse, Laukžemės k.
4. Priemonės veiklos
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
srities kodas
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.
6.

7.

8.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Darbėnų
seniūnija, Laukžemės kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /
(mėnesiais)
mėnesiai)
2020/10
2021/09
12 mėn.
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
Preliminarus projekto biudžetas (Eur)

Numatoma
projekto
vertė iš
viso

53 054,07

Projektui
numatomas
skirti
finansavimas
EŽŪFKP lėšos

36 507,24

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
-

-

16 546,83

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Įrengti
apšvietimo Numatoma įrengti 600
Įrengtas
inžinerinius tinklus Ilgojoje m. ruože naujus
apšviestas gatvių
apšvietimo
inžinerinius
ir
Saulėtekio
gatvėse,
ruožas – 600 m.
siekiant
padidinti tinklus bei pakeisti
gyvenamosios
vietovės esamus šviestuvus
Ilgojoje gatvėje į LED
patrauklumą ir saugumą
energiją taupančius

-

-

9.

šviestuvus
Įrengtas
apšviestas gatvių ruožas
– 600 m.
Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos į mažos
apimties infrastruktūrą,
skaičius: 1
Gyventojų, kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis /
infrastruktūra, skaičius:
315
Regioninio planavimo
būdu įgyvendintų
mažos apimties
infrastruktūros projektų
skaičius: 1

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

1.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos
į mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra,
skaičius: 315
Regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Savanorių g. 29A, Kretinga,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
LT-97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
302578543
(nurodomas
kodas
pagal
juridinio asmens pažymėjimą)
Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Beržų al., Kluonalių
2

k.
4.

Priemonės veiklos
srities kodas

7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Žalgirio
seniūnija, Kluonalių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /
(mėnesiais)
mėnesiai)
2020/10
2021/09
12 mėn.
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais

6.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

45 999,28

36 799,42

-

-

9 199,86

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Įrengti apšvietimo inžinerinius Numatoma įrengti
Įrengtas
tinklus Beržų al., Kluonalių k., 730 m. ruože naujus
apšviestas
siekiant
padidinti apšvietimo
ruožas – 730 m.
gyvenamosios
vietovės inžinerinius tinklus
patrauklumą ir saugumą.
bei įrengti LED
energiją taupančius
šviestuvus

-

-

9.

3

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos
į mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra,
skaičius: 220
Regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1

2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Vydmantų
seniūnija, Pryšmančių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /
(mėnesiais)
mėnesiai)
2020/10
2021/09
12 mėn.
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
priemonę priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais

1.

6.

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Buveinės adresas (gatvė, namo Savanorių g. 29A, Kretinga,
Nr., pašto indeksas, vietovė)
LT-97111
Telefono (-ų) Nr.
(8 445) 53141
El. pašto adresas
savivaldybe@kretinga.lt
Registravimo kodas
302578543
Apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Kretingos g.,
Pryšmančių k.

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
7.

70 438,25

56 350,60

-

-

14 087,65

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
Pagrindinis tikslas
Planuojamos veiklos
Siektini
rezultatai
Įrengti apšvietimo inžinerinius Numatoma įrengti
Įrengtas
tinklus
Kretingos
g., 900 m. ruože naujus
apšviestas ruožas
Pryšmančių
k.,
siekiant apšvietimo
– 900 m.
padidinti
gyvenamosios inžinerinius tinklus
vietovės
patrauklumą
ir
bei įrengti LED
saugumą
energiją taupančius
šviestuvus

-

-

9.

4

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos
į mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis
/

infrastruktūra,
skaičius: 313
Regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1
1.
2.

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo rekvizitai

3.

Projekto pavadinimas

4.

Priemonės veiklos
srities kodas

5.

Projekto įgyvendinimo
vietovė
Numatoma projekto
trukmė

6.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Buveinės adresas (gatvė, namo
Nr., pašto indeksas, vietovė)
Telefono (-ų) Nr.
El. pašto adresas
Registravimo kodas
(nurodomas
kodas
pagal
juridinio asmens pažymėjimą)

Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai,
Klaipėdos r.
(8 46) 47 20 25
savivaldybe@klaipedos-r.lt

188773688

Autobusų sustojimo ir paviljono įrengimas Turgaus g. Lingių k.,
Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Priekulės
seniūnija, Lingių kaimas
Numatoma projekto
Numatoma
Preliminari projekto
pradžia
projekto pabaiga
trukmė
(metai / mėnesiai)
(metai /
(mėnesiais)
mėnesiai)
2020/03

2021/02

12 mėn.

Paraiškos finansuoti
Projekto paraiška bus pateikta paramos paraiškų pagal Programos
projektą pateikimo
priemonę priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais
terminas
(metai/mėnuo/diena)
8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)
Projektui
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
numatomas
skirti
finansavimas
Numatoma
EŽŪFKP lėšos
Nacionalinės projekto lėšos
projekto
Lietuvos
Pareiškėjo lėšos
vertė iš
Respublikos
viso
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
Respublikos
biudžeto
viešosios
lėšos
biudžeto
valstybės
lėšos
lėšos
(bendrojo
biudžeto
finansavimo)
lėšos
lėšos
33 249,19 14 509,14
18 740,05
7.

9.

Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla:
5

Pagrindinis tikslas

Planuojamos veiklos

Siektini
rezultatai

Užtikrinti saugias ir patogias
paslaugas besinaudojantiems
viešuoju transportu Priekulės
sen. Lingių kaime

Autobusų sustojimo su
paviljonu
įrengimas
Turgaus gatvėje Lingių
kaime,
Priekulės
seniūnija

Įgyvendinus
projektą
bus
įrengta 540 kv. m.
aikštelė
ir
pastatyta 2,63 m.
aukščio 4,644 kv.
m.
stoginėlaukimo
paviljonas.

Siektini stebėsenos
rodikliai
Veiksmų,
kuriais
remiamos investicijos
į mažos apimties
infrastruktūrą,
skaičius: 1
Gyventojų,
kurie
naudojasi geresnėmis
paslaugomis
/
infrastruktūra,
skaičius: 694
Regioninio planavimo
būdu
įgyvendintų
mažos
apimties
infrastruktūros
projektų skaičius: 1

Iš viso Klaipėdos regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma

1.
2.
3.

Iš viso pateikta Klaipėdos regiono projektinių
pasiūlymų:
Bendra Klaipėdos regiono pateiktų projektinių
pasiūlymų prašoma paramos suma:
Iš viso Klaipėdos regionui skirtas lėšų limitas pagal
Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodiką

______________________

6

4
145 280,52
3 298 808,00

