PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodţio 13 d. sprendimu Nr. 6.1-61-(18.4)
(Pakeistas 2011 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 51/3VL-21 ,
2011 m. balandţio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S -12,
2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 51/3S-57,
2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-9,
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,
2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 51/3S-1,
2013 m. balandţio 8 d. sprendimu Nr. 51/3S-16,
2013 m. birţelio 13 d. sprendimu Nr. 51/3S-31,
2013 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 51/3S- 44,
2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S- 49,
2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 51/3S-58)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-32
Priemonės kodas: VP1-4.2-VRM-04-R

Priemonės pavadinimas: Teritorijų planavimas

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

1.

Šilutės rajono
Šilutės rajono gyvenviečių susisiekimo
savivaldybės
ir inţinerinės infrastruktūros plėtros
administracijos
specialiųjų planų parengimas
direktorius

2.

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.:
Preliminarus projekto biudţetas, Lt

3.

Skuodo rajono teritorijų bendrųjų ir
specialiųjų planų parengimas

Klaipėdos rajono
Klaipėdos rajono teritorijų planavimo
savivaldybės
dokumentai Klaipėdos rajono
administracijos
savivaldybės vystymui
direktorius

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Bendra projekto
vertė, Lt.

ES fondų lėšų
suma, Lt.

Projekto tikslas - uţtikrinti darnią inţinerinių tinklų ir susisiekimo
Savivaldybės biudţetinė
komunikacijų plėtrą. Projekto uţdaviniai: parengti Usėnų, Katyčių,
įstaiga Šilutės rajono
Vilkyčių, Saugų, Inkalių, Grabupių, Pašyšių, Degučių ir Nemuno deltos
savivaldybės
bei Kuršių marių aplinkos specialiuosius planus. Produkto rodiklis –
administracija
parengtų savivaldybės specialiųjų planų skaičius – 9 vnt.

617.751,71

525.088,95

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija,
Savivaldybės biudţetinė
įstaiga

Projekto tikslas - parengti Skuodo rajono bendrajame plane numatytus
Mosėdţio miestelio, Ylakių miestelio, Barstyčių miestelio ir Lenkimų
miestelio bendruosius planus, taip pat Skuodo miesto parko specialųjį
planą, sudarysiantį sąlygas Skuodo miesto teritorijoje esančio parko
funkcionaliai plėtrai. Produkto rodiklis - parengti savivaldybių bendrieji
teritorijų planai - 4 vnt., parengti savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji
planai - 1 specialusis planas.

234.069,75

198.959,29

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės biudţetinė
įstaiga

Projekto tikslas - uţtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų
vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą,
atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto
uţdaviniai: parengti teritorijų planavimo dokumentus. Projekto veiklos Kalotės-Purmalių susisiekimo ir infrastruktūros specialusis planas;
Vėţaičių ir Kretingalės miestelių bendrieji planai; Gargţdų karjerų
detalusis planas. Produkto rodiklis: parengti savivaldybės detalieji ir (ar)
specialieji planai - 2 vnt.(vienas specialusis planas ir vienas detalusis
planas). Parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai - 2 vnt.

469.556,37

399.122,91

Valstybės
biudţeto lėšų
suma, Lt.

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

8.614.500,00 Lt

Numatoma
Paraiškos pateikimo
projekto veiklų
Projekto
įgyvendinančiajai
įgyvendinimo
trukmė, mėn.
institucijai terminas
pradţia ir pabaiga

92.662,76

2011.07-2013.12

30

2011.04.01

-

35.110,46

2011.07 -2013.06

24

2011.05.01

-

70.433,46

2011.07 -2013.06

24

2011.05.30

4.

Teritorinio planavimo dokumentų
rengimas (II etapas)

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos
direktorius

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Klaipėdos miesto savivaldybės
teritorijos darnų vystymąsi bei plėtrą. Projekto uţdaviniai: parengti kelio
iš gyvenamųjų namų komplekso "Ţaliasis slėnis" prijungimo prie
Klaipėdos miesto transporto sistemos specialųjį planą, parengti
detaliuosius planus, kuriais būtų formuojami ţemės sklypai prie
gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų, Danės upės pakrančių,
numatant pramoninių teritorijų konversiją, detalusis planas; buvusių
karinių objektų pajūryje pritaikymui rekreacinėms reikmėms detalieji
planai, sportinio komplekso su nauju stadionu detalusis planas,
Labrenciškių kvartalo 2-os eilės detalusis planas. Produkto rodiklisparengti savivaldybės detalieji ir (ar) specialieji planai- parengta 1
specialusis ir 11 detaliųjų planų“

5

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

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas – uţtikrinti Kretingos rajono teritorijų sistemingą ir
darnų vystymąsi. Projekto uţdaviniai – parengti šiuos teritorijų
planavimo dokumentus: rekreacinės paskirties ţemės sklypų
suformavimą detaliaisiais planais pagal Jauryklos upę (3 detalieji planai);
Savivaldybės biudţetinė
ţemės sklypų suformavimą pramoninėje Kretingos miesto teritorijoje
įstaiga Kretingos rajono
detaliaisiais planais (4 detalieji planai); detalųjį planą teritorijos, esančios
savivaldybės
Topolių aklg., Kretingos mieste (1 detalusis planas); detaliuosius planus
administracija
teritorijų esančių Kretingos mieste ir Salantų mieste (5 detalieji planai);
Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir
atnaujintą Kretingos miesto šilumos ūkio specialųjį planą. Produkto
rodiklis – parengti savivaldybės 13 detaliųjų planų ir 2 specialieji planai.

6.

Teritorinio planavimo dokumentų
rengimas Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos vystymui (3
etapas)

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto tikslas - uţtikrinti sistemingą Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.
Projekto uţdaviniai: parengti teritorijų planavimo dokumentą Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdţio specialųjį planą. Produkto
rodiklis - parengti savivaldybių specialieji planai, skaičius - 1 specialusis
planas.

7.

8.

Teritorijų planavimo dokumentų
rengimas (III etapas)

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija
(Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotoja)

Šilutės rajono
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos savivaldybės
planavimo dokumentų parengimas
administracijos
direktorius

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Klaipėdos miesto savivaldybės
teritorijos darnų vystymąsi bei plėtrą. Projekto uţdaviniai - parengti
gyvenamųjų teritorijų tarp Tilţės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų
detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g. detalųjį planą;
gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilţės g., Rumpiškės g., Sausio 15
g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryţiaus Komunos
g. detalųjį planą; Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros
specialųjį planą; Klaipėdos miesto maţosios architektūros,
aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo,
miestietiškojo kraštovaizdţio tvarkymo specialųjį planą . Produkto
rodiklis – parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji
planai – parengta detaliųjų planų – 2 vnt., specialiųjų planų – 2 vnt.

Projekto tikslas – parengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie
uţtikrintų darnią Šilutės miesto ir rajono plėtrą bei racionalų išteklių
panaudojimą. Projekto uţdavinys - parengti Gardamo gyvenvietės
susisiekimo komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros specialųjį planą,
parengti Šilutės miesto vandens turizmo specialųjį planą, Šilutės miesto
neuţstatytų teritorijų kraštovaizdţio formavimo specialųjį planą.
Produkto rodikliai: parengti savivaldybės teritorijos specialieji planai – 3
vnt.

2.461.267,06

2.092.077

369.190,06

2011. 09- 2014.08

36

2011.07.30

854.584,29

726.396,64

-

128.187,65

2012.01-2014.12

36

2011.10.30

118.879,30

101.047,40

-

17.831,90

2012.04-2014.03

24

2012.03.30

483.655,65

411.107,30

72.548,35

2013.01-2015.08

32

2012.11.09

105.000,00

89.250,00

15.750,00

2012.09-2014.12

28

2012.11.30

9

Skuodo rajono
Skuodo rajono savivaldybės teritorijos
savivaldybės
detaliųjų ir specialiųjų planų
administracijos
parengimas
direktorius

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Skuodo rajono savivaldybės
darnų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Projekto tikslas bus įgyvendinamas parengiant šiuos teritorijų planavimo
dokumentus - Skuodo miesto šilumos ūkio atnaujinimo specialųjį planą;
Skuodo rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių –
vėjo ir saulės jėgainių plėtros išdėstymo specialųjį planą; Narvydţių
kaimo kapinių praplėtimo detalųjį planą; daugiabučių gyvenamųjų namų
nesuplanuotų teritorijų detaliuosius planus – 9 vnt. Produkto rodiklis parengti savivaldybės specialieji ir (ar) detalieji planai - parengti 2
specialieji planai ir 10 detaliųjų planų.

195.042,39

165.786,02

29.256,37

2013.03-2015.08

30

2013.02.28

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimą, atsiţvelgiant į šios teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.
Projekto uţdavinys – parengti teritorijų planavimo dokumentą Klaipėdos rajono savivaldybės dviračių trasų specialųjį planą. Produkto
rodiklis – parengti apskričių ir savivaldybių detalieji ir (ar) specialieji
planai – parengtas 1 specialusis planas.

120.053,20

102.045,22

18.007,98

2013.08-2015.01

18

2013.04.30

172.500,00

146.625,00

25.875,00

2013.07 - 2015.06

24

2013.07.31

Klaipėdos rajono dviračių trasų
specialiojo plano parengimas

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Šilutės miesto centro detaliojo plano
parengimas

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti darnią Šilutės miesto plėtrą bei racionalų
teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsiţvelgiant į šios teritorijos
plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto uţdavinys - 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.

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti Kretingos rajono teritorijų sistemingą ir
darnų vystymąsi. Projekto uţdavinys – parengti 14 detaliųjų planų ţemės
sklypams suformuoti Kretingos mieste ir rajone: 7 Kretingos miesto
teritorijoje, 3 bendruomenių poreikiams tenkinti, 1 Kretingos miesto
Pastauninko parko, 3 Kretingos rajono teritorijoje. Produkto rodiklis –
parengtų savivaldybės detaliųjų planų skaičius – 14 vnt.

253.033,21

215.078,22

37.954,99

2013.09 -2014.01

5

2013.07.30

13

Skuodo miesto dujų ūkio specialiojo
plano parengimas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti sistemingą Skuodo rajono savivaldybės dujų
ūkio modernizavimą ir plėtros kryptis, racionalų išteklių panaudojimą.
Projekto uţdavinys - teritorijų planavimo dokumento parengimas,
atsiţvelgiant į ilgalaikius teritorijos plėtros poreikius. Produkto rodiklis parengtas Skuodo miesto dujų ūkio specialusis planas, 1 vnt.

58.823,53

50.000,00

8.823,53

2013.11-2015.04

18

2013.07.31

14

Darnaus judumo Neringos
savivaldybėje specialiojo plano
parengimas

Neringos
savivaldybės
administracijos
direktorius

Neringos savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - uţtikrinti darnų Neringos savivaldybės vystymąsi bei
racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto
uţdavinys - parengti Neringos savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentus. Produkto rodiklis - parengtas darnaus judumo Neringos
savivaldybėje specialusis planas, 1 vnt.

115.555,00

98.221,75

17.333,25

2013.09-2014.12

15

2013.07.22

15

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

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

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

243.601,06

207.060,90

36.540,16

2013.11-2015.10

24

2013.07.31

10

11

12

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

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

6.503.372,52

ES fondų lėšų
suma, Lt.
5.527.866,60

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.
-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
975.505,92

