REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ II KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil. Nr.
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
pavadinimas
(-iai)
3.01.01.02. Apskrities savivaldybių Klaipėdos rajono strateginio Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 1.
strateginių plėtros planų rengimas ir veiklos plano atnaujinimas
savivaldybės
vertė - 77.242,35 65.655,99
Lt,
atnaujinimas, strateginių veiklos planų
administracija
Lt
savivaldybės
rengimas. Strateginio planavimo ir
biudţeto lėšos įgyvendinimo
prieţiūros
sistemų
11.586,36 Lt.
sukūrimas ir įdiegimas
Planuojami rezultatai: Numatoma atnaujinti Klaipėdos rajono strateginį veiklos planą su situacijos analize, parengti Klaipėdos rajono smulkaus ir
vidutinio verslo vystymo skatinimo studiją.
3.01.01.02. Apskrities savivaldybių Šilutės
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 2.
rajono
strateginio Šilutės
strateginių plėtros planų rengimas ir plėtros plano 2015 - 2024 savivaldybės
vertė - 342.297,00 290.952,45 Lt,
atnaujinimas, strateginių veiklos planų metams parengimas
administracija
Lt
savivaldybės
rengimas. Strateginio planavimo ir
biudţeto lėšos įgyvendinimo
prieţiūros
sistemų
51.344,55 Lt.
sukūrimas ir įdiegimas
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą. Projekto eigoje bus atlikta Šilutės rajono
socialinės - ekonominės būklės analizė kartu su miesto gyventojų ir ekspertų apklausomis.
3.01.04.03.Universalių daugiafunkcinių Universalaus
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 3.
daugiafunkcio Kretingos
centrų įsteigimas ir plėtra apskrities centro steigimas ir ugdomosios savivaldybės
vertė
- 1.462.421,00 Lt,
rajoninėse savivaldybėse
1.720.496,00 Lt
savivaldybės
aplinkos kūrimas Kartenos administracija
biudţeto lėšos vidurinėje mokykloje
258.075,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Įgyvendinant projektą bus rekonstruojamos Kartenos pagrindinės mokyklos dalies patalpos, esančios Mokyklos g. 16, Kartenoje,
įrengiant universalųjį daugiafunkcinį centrą.
3.01.04.03.Universalių daugiafunkcinių Švietimo paslaugų prieinamumo Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 4.
centrų įsteigimas ir plėtra apskrities Daukšaičių kaime didinimas
savivaldybės
vertė - 630.000,00 535.500,00 Lt,
rajoninėse savivaldybėse
administracija
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos -
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94.500,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma įkurti universalųjį daugiafunkcinį centrą suremontuotose Klaipėdos rajono Pašlūţmio pagrindinės mokyklos patalpose.
3.01.04.03.Universalių daugiafunkcinių Universalių
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 5.
daugiafunkcių Šilutės
centrų įsteigimas ir plėtra apskrities centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybės
vertė
- 2.143.190,00 Lt,
rajoninėse savivaldybėse
administracija
2.521.400,00 Lt
savivaldybės
savivaldybėje
biudţeto lėšos 378.210,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Kintuose planuojama rekonstruoti kultūros namų pastatą, Inkakliuose planuojama suremontuoti buvusios ūkio kontoros pastato
antrą aukštą ir įsteigti juose universalius daugiafunkcius centrus.
3.02.03.05.
Miesto
aplinkos Vilniaus gatvės Skuodo mieste Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 6.
infrastruktūros
pagerinimas viešųjų erdvių atnaujinimas
savivaldybės
vertė
- 1.717.303,22 Lt,
probleminėje
Skuodo
rajono
administracija
2.020.356,73 Lt
valstybės
savivaldybėje
biudţeto lėšos 151.526,75 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos 151.526,76 Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojama Vilniaus gatvės dalis nuo Basanavičiaus ir Maţeikių g., atliekami šie darbai:
paruošiamieji darbai, vandens nuleidimo įrenginių rekonstrukcija, sklypo sutvarkymas, šaligatvio dangos ir bordiūrų, gatvės apšvietimo, dalies gatvės
dangos ir kelio ţenklų įrengimas bei elektros linijos iškėlimas.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Gargţdų sporto salės išorinių Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 7.
renovacija pagerinant jų šilumines atitvarų modernizavimas
savivaldybės
vertė - 424.965,00 361.220,25 Lt,
charakteristikas
administracija
Lt
valstybės
biudţeto lėšos –
63.744,75 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas, sienų šiltinimas (su cokoliu) – 1193 m², stogo šiltinimas –
1206 m², projekto vykdymo prieţiūra ir darbų techninė prieţiūra.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.01.06.01.
Palangos
oro
uosto Tarptautinio Palangos oro uosto VĮ
Tarptautinis Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
1.
infrastruktūros gerinimas (keleivių avarinių
– 2.382.236,77 Lt,
gelbėjimo
darbų Palangos oro uostas vertė
terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir pastato statyba – statybos
2.802.631,49 Lt
valstybės
aviacijos saugumo priemonių diegimas) darbai
biudţeto lėšos –
420.394,72 Lt.
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Planuojami rezultatai: Bus pastatytas 723,38 kvadratinių metrų avarinių gelbėjimo darbų pastatas.
3.01.03.09. Modernizuoti globos namai Šilutės senelių globos namų Šilutės
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
2.
savivaldybės
vertė – 860.000,00 860.000,00 Lt
modernizavimas
administracija
Lt
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus suremontuotas Šilutės senelių globos namų pastatas, esantis Taikos g. 12, Šilutėje ir nupirkta socialinių paslaugų
teikimui reikalinga įranga.
2.04.01.01.
Kaimiškųjų
vietovių Skuodo rajono gyvenviečių Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų Europos
3.
bendruomeninės
infrastruktūros
ir gyvenamosios
vertė – 704.299,00 ţemės
ūkio
aplinkos savivaldybės
gyvenamosios aplinkos pagerinimas
administracija
Lt
fondo
kaimo
gerinimas
plėtrai lėšos –
361.797,75 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos –
120.599,25 Lt,
paramos lėšomis
netinkamų
finansuoti PVM
suma,
apmokama
iš
valstybės
biudţeto
asignavimų
–
101.303,00 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos ir
įnašas natūra –
120.599,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos: Mosėdţio ambulatorijos katilinės kapitalinis remontas, buvusios katilinės pastato
Mosėdyje rekonstrukcija, įrengiant gaisrinę, pastato Ylakių miestelyje kapitalinis remontas, Barstyčių baţnyčios kapitalinis remontas, automobilių
stovėjimo aikštelės įrengimas Vaičaičių kaime, Daukšių kaimo sporto aikštelės sutvarkymas, šaligatvio Daukšių kaime įrengimas, sporto aikštelės
įrengimas Puodkalių kaime.
2.04.01.02. Vietos veiklos grupių Pastato
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 4.
stogo
remontas Kretingos
(VVG)
strategijų
įgyvendinimas M.Valančiaus g. 5, Salantų m., savivaldybės
vertė – 234.188,46 176.983,00 Lt,
kaimiškose vietovėse
administracija
Lt
valstybės
Kretingos r.

4

biudţeto lėšos –
37.166,53
Lt,
savivaldybės
biudţeto
lėšos
(įnašas natūra) –
20.038,93 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma suremontuoti pastato M.Valančiaus g. 5, Salantų m., Kretingos raj. stogą.
2.04.01.02. Vietos veiklos grupių Bibliotekos, ambulatorijos ir Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 5.
(VVG)
strategijų
įgyvendinimas bendruomenės pastato stogo savivaldybės
vertė – 218.876,00 165.413,00 Lt,
kaimiškose vietovėse
Lt
valstybės
remontas Erlėnų k. Imbarės administracija
biudţeto lėšos –
sen. Kretingos r.
34.737,00
Lt,
savivaldybės
biudţeto
lėšos
(turtu)
–
18.726,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma suremontuoti bibliotekos, ambulatorijos ir bendruomenės pastato Erlėnų k., Imbarės sen., Kretingos raj. stogą.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
2.02.01.04.
Mokymo
programų BSR TransGovernance (Įvairių VĮ
Klaipėdos Bendra projekto Iš jų ERPF lėšos –
1.
rengimas ir vykdymas, tarptautinės valdymo
jūrų vertė
– 146.744,00
Lt
modelių
ir valstybinio
patirties
sklaida,
kūrybiškumo administravimo būdų taikymas, uosto direkcija
172.640,00
Lt (42.500,00 eurų),
skatinimo
programos
personalo siekiant padidinti viešojo ir
(50.000,00 eurų) nuosavos lėšos –
vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų privataus
25.896,00
Lt
sektorių
vadyba ir kt.
(7.500,00 eurų).
suinteresuotumą
siekiant
efektyvesnės
ir
aplinkai
priimtinos transporto plėtros
Baltijos jūros regione)
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos: studija, tyrimai ir praktiniai seminarai (informacijos mainai) apie valdymo modelius ir administravimo būdus.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
2.01.05.01. Šventosios uosto bei Šventosios uosto molų nauja VĮ
Klaipėdos Bendra sutarties
Visos lėšos - VĮ
1.
regiono maţųjų uostų ir laivų statyba - projektinių pasiūlymų valstybinio
jūrų vertė – 28.500,00 Klaipėdos
prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, parengimas
uosto direkcija
Lt.
valstybinio jūrų
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Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno
uosto direkcijos.
upėse statyba ir modernizavimas
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti Šventosios uosto molų projektinius pasiūlymus.
Eil. Nr.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas /
pavadinimas
finansavimo šaltinis (-iai)
3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio Kretingos miesto lopšelio – Kretingos
raj. Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
1.
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros darţelio „Ąţuoliukas“ patalpų savivaldybės
767.572,92 Lt.
652.436,98 Lt,
modernizavimas
administracija
savivaldybės
ir įrangos atnaujinimas
biudţeto lėšos –
115.135,94 Lt.
Rezultatai: Kretingos miesto lopšelyje – darţelyje „Ąţuoliukas“ atlikti patalpų vidaus apdailos darbai, rekonstruoti sanitariniai mazgai, įsigyta būtina
virtuvės įranga, baldai, įrengta patalpa, skirta metodinei veiklai, ir ji aprūpinta visa būtina įranga.
3.02.01.01. Savivaldybių transporto Gatvių
miesto Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
2.
infrastruktūros Klaipėdos
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra sukūrimas
3.375.580,27 Lt.
2.427.685,20 Lt,
Klaipėdos savivaldybės
valstybės
daugiafunkcinio
sporto
ir administracija
biudţeto lėšos –
pramogų komplekso teritorijoje
299.890,53 Lt,
(Dubysos gatvės atkarpos nuo
savivaldybės
Taikos prospekto iki Minijos
biudţeto lėšos –
gatvės rekonstrukcija)
648.004,54 Lt.
Rezultatai: Atlikta Dubysos gatvės rekonstrukcija – esamos gatvės rekonstrukcija iki 4 eismo juostų (po 2 abejomis kryptimis) su lėtėjimo ir greitėjimo
juostomis prie šviesoforinių sankryţų, pėsčiųjų ir dviračių takai greta gatvės, dvipusis apšvietimas, gatvės lietaus nuotekų inţineriniai tinklai, Minijos ir
Dubysos gatvių sankryţos rekonstrukcija su šviesoforų sistema - 615 m.
2.03.02.03. Renovuota, modernizuota ir Kretingos miesto senųjų kapinių Kretingos
rajono Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 3.
išplėtota
aktyviosios
rekreacijos, tvoros su vartais ir laiptų prie savivaldybės
427.014,83 Lt
362.962,05 Lt,
turizmo ir kultūros infrastruktūra
administracija
savivaldybės
Lurdo rekonstravimas
biudţeto lėšos 64.052,78 Lt.
Rezultatai: Kretingos miesto centre, daţnai turistų lankomoje Vilniaus gatvėje, rekonstruota senųjų kapinių tvora su vartais ir laiptai prie Lurdo.
2.03.02.03. Renovuota, modernizuota ir Šilutės miesto ir istorinio parko Šilutės
rajono Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 4.
išplėtota
aktyviosios
rekreacijos, dviračių-pėsčiųjų
633.879,20 Lt
538.797,32 Lt,
takų savivaldybės
turizmo ir kultūros infrastruktūra
administracija
savivaldybės
rekonstrukcija I etapas
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biudţeto lėšos 95.081,88 Lt.
Rezultatai: Rekonstruoti dviračių – pėsčiųjų takai Šilutės dvaro parko ir miesto parko teritorijoje.
3.01.03.03. Mišrių socialinių paslaugų Nestacionarių
5.
socialinių Neringos
centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų paslaugų
centro
Neringos savivaldybės
pagerinimas
administracija
savivaldybėje įrengimas

Išmokėta lėšų
508.520,54 Lt

- Iš jų ES lėšos 276.686,50 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos 231.834,04 Lt.
Rezultatai: Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate įrengtos naujos patalpos – Socialinių paslaugų centras, kuris teikia tiek
bendrąsias, tiek specialiąsias paslaugas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
Nėra
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė /
grėsmė)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. balandţio 24 d. Skuodo rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti (pagal priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo
kokybės gerinimas“).

Galimybė
įgyvendinti
projektą pagal
regiono
plėtros plano priemonę
3.02.03.04 „Socialinio būsto
renovacija
ir
plėtra
probleminėje Skuodo rajono
teritorijoje“

Pasiūlymai dėl grėsmės sumaţinimo
ar galimybės išnaudojimo (prireikus
– pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandţio 4 d. nutarimu Nr. 355 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“
perskirstytos Klaipėdos regionui skirtos lėšos tarp priemonių „Socialinio būsto
plėtra ir jo kokybės gerinimas“ ir „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“: dalis lėšų, t.y., 873.987,00 Lt
perkeltos iš priemonės „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ į
priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birţelio 13 d. nutarimu Nr. 664 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“
perskirstytos lėšos tarp regionų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės
gerinimas“: Klaipėdos regionui vietoje 14.488.048,00 Lt palikta 12.430.568,00 Lt
Europos Sąjungos paramos lėšų suma.
Vidaus reikalų ministro 2012 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-58
„Dėl 2007–2013 Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Priemonės finansavimo
sąlygų aprašas. Europos socialinio fondo agentūra 2012-05-18 raštu Nr. 2012-436
„Dėl pasiūlymų siuntimo pratęsimo“ informavo apie pasiūlymų teikti paraiškas
siuntimo pagal Priemonę tęsimą.

Galimybė
įgyvendinti
naujus
projektus
pagal
regiono
plėtros
plano
priemonę
3.02.03.03
„Daugiabučių
namų
renovacija“

Grėsmė
nepasirašyti Regiono plėtros tarybai pateiktas
finansavimo
ir siūlymas nukelti paraiškų pateikimo
administravimo sutarčių uţ įgyvendinančiai institucijai terminus
numatytas ES fondų lėšų tiems projektams, kurie turės būti
sumas
ir
atitinkamai koreguojami atsiţvelgiant į patvirtintus
nepateikti
išlaidų esminius priemonės finansavimo sąlygų
deklaracijų
Europos aprašo pakeitimus.
Komisijai
Ţmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos
priedo
finansavimo
plane
nustatytais terminais.
* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės;
patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uţdaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys
ar grėsmės, dėl kurių plano uţdaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.
STATISTINIAI RODIKLIAI
Reikšmė

Palyginti su Pokytis,

Pokytis, lyginant
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Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 2012 metų II
ketvirčio* pabaigoje

8,97 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2012 metų I ketvirtį*

2134,70 Lt

šalies
vidurkiu
(proc.)
1,8
procentinio
punkto
maţesnis uţ
šalies
vidurkį
0,16 proc.
maţesnis uţ
šalies
vidurkį

lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
-1,46
(sumaţėjo
16 proc.)

su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
-1,6
(sumaţėjo
15,14 proc.)

Sumaţėjo
Padidėjo 66,80 Lt
45,80
Lt (3,23 proc.)
(2,1 proc.)

Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį
(plane numatyti rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi
statistiniai duomenys, skelbiami kas ketvirtį ar dažniau)*
* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.
Parengė
Asta Česnauskienė

