PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-26-(18.4)
(pkeistas 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 6.1-34-(18.4),
2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-55-(18.4),
2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-70 -(18.4),
2011 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/3VL-20,
2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-8,
2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/3S-28,
2011 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-31,
2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 51/3S-55,
2012 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-25,
2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 51/3S-73)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-31
Priemonės kodas: VP3-2.2- Priemonės pavadinimas: Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
ŠMM-04-R
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)
Eil. Projekto pavadinimas Projektinio
pasiūlymo
Nr.
teikėjas

1.

2.

Universalių
daugiafunkcių centrų
steigimas Šilutės rajono
savivaldybėje

Universalaus
daugiafunkcio centro
steigimas ir ugdomosios
aplinkos kūrimas
Kartenos vidurinėje
mokykloje

Šilutės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 6.862.601,00 Lt.

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

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – diegti ir plėtoti šiuolaikinį, įvairaus amžiaus gyventojų grupes ir
jų poreikių tenkinimą apimantį švietimo tinklą, taip sprendžiant nepakankamos
švietimo paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą.
Uždavinys - Kintų miestelyje ir Inkaklių kaime įsteigti universalius daugiafunkcius
centrus, atlikti pastatų remonto, rekonstrukcijos darbus, patalpas aprūpinti baldais
ir įranga. Projekto veiklos: Šilutės rajono Kintų miestelio universalaus
daugiafunkcio centro pastato rekonstrukcija; Inkaklių kaimo universalaus
daugiafunkcio centro pastato patalpų remontas; projekto administravimas.
Planuojami rezultatai: Produkto rodikliai: Projektų skaičius – 1; Universalių
daugiafunkcių centrų, kuriems steigti ir plėtoti skirta parama skaičius – 2. Rezultato
rodiklis: Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6
mėnesius po projekto pabaigos) skaičius – daugiau kaip 500.

2.521.400,00

2.143.190,00

-

378.210,00

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Kretingos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kretingos
rajono Kartenos seniūnijoje modernizuojant Kretingos rajono Kartenos vidurinę
mokyklą. Uždavinys - Kartenos vidurinės mokyklos dalies esamos infrastruktūros
sutvarkymas ir materialinės bazės steigiamam universaliam daugiafunkciam centrui
sukūrimas. Projekto veiklos: Kartenos vidurinės mokyklos rekonstrukcijai būtinos
techninės dokumentacijos parengimas; Kartenos vidurinės mokyklos dalies pastato
rekonstrukcijos į universalių daugiafunkcinį centrą darbai. Planuojami rezultatai:
Rezultato rodiklis: Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą
(per 6 mėnesius po projekto pabaigos) skaičius – 300. Produkto rodikliai: Projektų
skaičius – 1; Universalių daugiafunkcių centrų, kuriems steigti ir plėtoti skirta
parama skaičius – 1.

1.720.496,00

1.462.421,00

-

258.075,00

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

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

2011.072013.06

2011.12.30

2012.032014.02

24

24

2011.12.31

3.

Klaipėdos rajono
Švietimo paslaugų
savivaldybės
prieinamumo Daukšaičių
administracijos
kaime didinimas
direktorius

4.

Universalaus
daugiafunkcio centro
Lenkimų miestelyje
įsteigimas

5.

Švietimo paslaugų
prieinamumo kaimo
gyvenamojoje vietovėje
didinimas,
modernizuojant Plikių
pagrindinės mokyklos
Slengių skyriaus patalpas

Skuodo rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti ugdymo paslaugų prieinamumą bei savišvietą Klaipėdos
rajono savivaldybėje. Uždavinys: suremontuoti Pašlūžmio mokyklos patalpas,
siekiant padidinti švietimo paslaugų prieinamumą Daukšaičių kaime ir įsigyti
įrangą bei baldus. Projekto veiklos: suremontuoti Pašlūžmio mokyklos (Unik. Nr.
5593-9005-1015) patalpas, įsigyti reikiamą įrangą ir baldus. Planuojami rezultatai:
Rezultato rodiklis: Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą
(per 6 mėnesius po projekto pabaigos) skaičius – ne mažiau kaip 340 asmenų.
Produkto rodikliai: Projektų skaičius – 1; Universalių daugiafunkcių centrų,
kuriems steigti ir plėtoti skirta parama skaičius – 1.

630.000,00

535.500,00

-

94.500,00

2012.052014.04

24

2012.02.01

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – Prisidėti prie švietimo ir socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtros kaimo gyvenamosiose vietovėse, įsteigiant universalų daugiafunkcinį centrą
Lenkimų miestelyje. Uždavinys - Universalaus daugiafunkcinio centro Lenkimų
miestelyje įsteigimas. Projekto veiklos: Lenkimų kultūros centro pastato dalies
rekonstrukcija; Reikalingos įrangos, baldų, kompiuterinės technikos įsigijimas.
Planuojami rezultatai: Rezultato rodiklis: Tiesioginės naudos gavėjų iš investicijų į
švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) skaičius – 300.
Produkto rodikliai: Projektų skaičius – 1; Universalių daugiafunkcių centrų,
kuriems steigti ir plėtoti skirta parama skaičius – 1.

1.428.121,49

1.128.377,31

-

299.744,18

2012.072013.10

16

2012.04.02

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – didinti švietimo paslaugų prieinamumą Klaipėdos rajono
Sendvario seniūnijoje. Uždavinys: suremontuoti Plikių pagrindinės mokyklos
Slengių skyriaus pastatą, siekiant padidinti švietimo paslaugų prieinamumą kaimo
gyvenamojoje vietovėje ir įsigyti įrangą bei baldus. Projekto veiklos: suremontuoti
Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus pastatą, įsigyti reikiamą įrangą ir
baldus. Planuojami rezultatai: Rezultato rodiklis: Tiesioginės naudos gavėjų iš
investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) skaičius
– ne mažiau kaip 300 asmenų. Produkto rodikliai: Projektų skaičius – 1;
Universalių daugiafunkcių centrų, kuriems steigti ir plėtoti skirta parama skaičius –
1.

1.874.250,23

1.593.112,69

-

281.137,54

2012.022014.01

24

2012.05.01

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

8.174.267,72

ES fondų lėšų
suma, Lt.

6.862.601,00

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.
-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma,
Lt.
1.311.666,72

