REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ III 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)
3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio Kretingos miesto lopšelio - Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
1.
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros darţelio
vertė – 648.511,60 551.234,86 Lt,
"Ţilvitis" savivaldybės
modernizavimas
administracija
Lt
savivaldybės
rekonstrukcija
biudţeto lėšos –
97.276,74 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu numatyta sutvarkyti Kretingos lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ patalpų vidaus apdailą, rekonstruoti
sanitarinius mazgus, vamzdynus, įrengti patalpą, skirtą metodinei veiklai bei ją aprūpinti visa būtina įranga bei baldais.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Klaipėdos Adomo Brako dailės Klaipėdos miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 2.
renovacija pagerinant jų šilumines mokyklos kapitalinis remontas savivaldybės
vertė
- 1.937.915,00 Lt,
charakteristikas
administracija
2.279.900,00 Lt
valstybės
(šiluminė rekonstrukcija)
biudţeto lėšos 341.985,00 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatoma apšiltinti ir rekonstruoti stogą, atlikti mokyklos fasado kapitalinį remontą apšiltinant išorines atitvaras,
pakeisti langus, stoglangius, duris, atlikti naujojo pastato grindų šiltinimą, šildymo, karšto vandens tiekimo bei vidaus elektros ir apšvietimo sistemų
rekonstravimą.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Šilutės rajono savivaldybės Šilutės
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 3.
renovacija pagerinant jų šilumines pastato
vertė - 65.281,00 55.488,85
Lt,
maţosios
salės savivaldybės
charakteristikas
administracija
Lt
valstybės
sutvarkymas
biudţeto lėšos –
9.792,15 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatoma apšiltinti pastato stogą, fasadus, perdangą virš pogrindţių, pakeisti langus, šildymo vamzdynus ir
radiatorius, elektros instaliaciją.
3.02.01.01 Savivaldybių transporto J.Janonio gatvės dangų ir Klaipėdos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 4.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra šaligatvių restauravimas
savivaldybės
vertė
- 2.590.105,40 Lt,
administracija
3.047.182,83 Lt
valstybės
biudţeto lėšos 319.954,20 Lt,
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savivaldybės
biudţeto lėšos 137.123,23 Lt
Planuojami rezultatai: Numatoma restauruoti 0,509 km J. Janonio gatvės dangų.
3.01.01.04. Savivaldybių institucijų, Klaipėdos rajono savivaldybės Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 5.
Klaipėdos
apskrities
viršininko administracijos ir savivaldybės savivaldybės
vertė - 130.564,71 110.980,00 Lt,
administracijos ir joms pavaldţių tarybos narių mokymai (2 administracija
Lt
savivaldybės
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos etapas)
biudţeto lėšos tobulinimas
19.584,71 Lt
Planuojami rezultatai: Projektu siekiama tobulinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kvalifikacijas ir kompetencijas, susijusias su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu. Projekto metu numatoma tobulinti 65 Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijas ir kompetencijas.
3.01.01.02 Apskrities savivaldybių Stadiono perspektyvų regione Klaipėdos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 6.
strateginių plėtros planų rengimas ir studijos parengimas
savivaldybės
vertė - 58.537,09 49.756,52
Lt,
atnaujinimas, strateginių veiklos planų
administracija
Lt
savivaldybės
rengimas. Strateginio planavimo ir
biudţeto lėšos įgyvendinimo
prieţiūros
sistemų
8.780,57 Lt
sukūrimas ir įdiegimas
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus parengta stadiono perspektyvų Klaipėdos regione studija, padėsianti išanalizuoti jo statymo poreikį, nustatyti
tinkamą vietą, dydį, investicijas, būtinas tokiam stadionui pastatyti, ir integruoti gautą rezultatą į strateginius Klaipėdos miesto ir regiono plėtros planus.
2.03.02.03 Renovuota, modernizuota ir Gargţdų
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 7.
turizmo Klaipėdos
išplėtota
aktyviosios
rekreacijos, infrastruktūros
savivaldybės
vertė
- 907.899,00 Lt,
turizmo ir kultūros infrastruktūra
administracija
1.157.176,00 Lt
savivaldybės
modernizavimas
biudţeto lėšos 249.277,00 Lt
Planuojami rezultatai: Įgyvendinant projektą bus įrengtos dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpos Kvietinių g. ir pagal krašto kelią Nr. 216 Gargţdai –Kretinga;
esamų ir planuojamų įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų pagrindu ţiedo principu bus suformuota dviračių ir pėsčiųjų takų trasa Gargţdų mieste; bus sudarytos
sąlygos toliau formuoti kitas dviračių ir pėsčiųjų trasas Gargţduose, plečiamos dviračių turizmo galimybės.
2.04.01.01
Kaimiškųjų
vietovių Darbėnų miestelio viešosios Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 8.
bendruomeninės
infrastruktūros
ir infrastruktūros ir gyvenamosios savivaldybės
vertė - 900.000,00 765.000,00 Lt,
gyvenamosios aplinkos pagerinimas
administracija
Lt
valstybės
aplinkos sutvarkymas
biudţeto lėšos 67.500,00
Lt,
savivaldybės
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biudţeto lėšos 67.500,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma stadiono prieigose įrengti riedlenčių, riedučių ir dviračių rampą, atnaujinti įvaţiavimą į gimnazijos teritoriją, sutvarkyti
stovėjimo aikštelę gimnazijos teritorijoje, atnaujinti seniūnijos pastato prieigas, atnaujinti Turgaus a. rytinės pusės poilsio zoną, sutvarkyti bei naujai įrengti
šaligatvius, atnaujinti 1 stovėjimo aikštelę Turgaus a., įrengti apšvietimą autobusų stotelės prieigose.
3.01.04.03 Universalių daugiafunkcinių Universalaus
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 9.
daugiafunkcio Skuodo
centrų įsteigimas ir plėtra apskrities centro Lenkimų
vertė
- 1.113.800,00 Lt,
miestelyje savivaldybės
rajoninėse savivaldybėse
administracija
1.957.530,39 Lt
savivaldybės
įsteigimas
biudţeto lėšos 843.730,39 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas - gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Lenkimų miestelyje, Lenkimų kultūros
centro pastate įsteigiant universalų daugiafunkcį centrą ir pritaikant jį švietimo ir socialinių paslaugų teikimui įvairaus amţiaus gyventojų grupėms.
Projekto metu bus apšiltintos sienos ir stogas, pakeisti langai ir durys, atliktas patalpų vidaus kapitalinis remontas bei aprūpinta gyventojų ugdymui
reikalingais baldais ir įranga.
3.01.04.03 Universalių daugiafunkcinių Švietimo paslaugų prieinamumo Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 10.
centrų įsteigimas ir plėtra apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje savivaldybės
vertė
- 1.593.112,69 Lt,
rajoninėse savivaldybėse
1.874.250,23 Lt
savivaldybės
didinimas,
modernizuojant administracija
biudţeto lėšos Plikių pagrindinės mokyklos
281.137,54 Lt
Slengių skyriaus patalpas
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotas Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus pastatas, siekiant padidinti švietimo
paslaugų prieinamumą kaimo gyvenamojoje vietovėje, ir įsigyta įranga bei baldai.
3.02.03.03
Daugiabučių
namų Daugiabučio namo Šatrijos g. Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 11.
renovacija
vertė - 975.844,30 829.467,65 Lt,
34, Skuodo mieste, atnaujinimas savivaldybės
administracija
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos 146.376,65 Lt
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas.
3.02.03.03
Daugiabučių
namų Daugiabučio namo P. Cvirkos g. Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 12.
renovacija
vertė - 588.290,89 474.547,25 Lt,
19, Skuodo mieste, atnaujinimas savivaldybės
administracija
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos 113.743,64 Lt
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas.
3.02.03.03
Daugiabučių
namų Daugiabučio namo Gedimino g. Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 13.
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renovacija

5, Skuodo mieste, atnaujinimas

savivaldybės
administracija

vertė - 399.386,29 339.478,34 Lt,
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos 59.907,95 Lt

Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas.
3.02.03.03
Daugiabučių
namų Daugiabučio namo Vilniaus g. Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 14.
renovacija
vertė - 962.980,00 818.533,00 Lt,
40, Skuodo mieste, atnaujinimas savivaldybės
administracija
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos 144.447,00 Lt
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas.
3.02.03.03
Daugiabučių
namų Daugiabučio namo Vaiţganto g. Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 15.
renovacija
savivaldybės
vertė
993.137,56
844.166,56 Lt,
8, Skuodo mieste, atnaujinimas
administracija
Lt
savivaldybės
biudţeto lėšos 148.971,00 Lt
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - techninės dokumentacijos rengimas; daugiabučio namo atnaujinimas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
3.03.01.04.
Ekologiškų
transporto Dviračių-pėsčiųjų tako dalies Klaipėdos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
1.
priemonių
diegimas
savivaldybių nuo Birţos tilto iki Klaipėdos g. savivaldybės
vertė –
6.000.000,00 Lt,
viešojo transporto sistemoje
7.957.183,89 Lt
savivaldybės
tilto įrengimas Danės upės administracija
biudţeto lėšos –
slėnio teritorijoje
1.957.183,89 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas – sumaţinti oro taršą, kurios vienas pagrindinių šaltinių – viešojo transporto priemonių išmetami teršalai, tuo pačiu
gerinti Klaipėdos miesto ekologinę būklę, plėtoti bevariklio transporto infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą bus įrengta bevariklio transporto infrastruktūra.
Klaipėdos mieste planuojama nutiesti 7,237 km dviračių takų.
2.04.02.01
Ţuvininkystės
regionų Prieplaukos aptarnavimo
Neringos
Bendra
projekto Iš jų Europos
2.
tvarios plėtros strategijų ir galimybių pastato ţvejų reikmėms statyba savivaldybės
vertė – 821.158,00 ţuvininkystės
studijų rengimas ir įgyvendinimas
administracija
Lt
fondo lėšos –
615.868,50 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos –
205.289,50 Lt
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Planuojami rezultatai: Pastatytas ţvejų prieplaukos aptarnavimo pastatas.
1.01.01.01. Lietuvos jūros mokslo, Lietuvos jūrinio sektoriaus Klaipėdos
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 3.
studijų ir verslo centro (slėnio) technologijų ir aplinkos tyrimų universitetas
vertė
– 4.432.307,00 Lt
Klaipėdos
universiteto
miestelyje plėtra
4.432.307,00 Lt
sukūrimas
Planuojami rezultatai: Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Keliami 2
uţdaviniai: pirmas, apimantis technologijos mokslų plėtrą, skirtas aplinkai draugiškų (“ţaliųjų”) technologijų vystymui jūros sektoriaus kryptyse (laivų
statyba, energetika). Antras uţdavinys apima jūros aplinkos tyrimus, tam numatomos veiklos skirtos Baltijos jūros fizinių procesų tyrimams (Baltijos jūros
paleogeografinių sąlygų kaita paskutiniojo ledynmečio ciklo metu, Baltijos jūros kranto zonos geologinė sandara ir jos šiuolaikinė raida, Baltijos jūros
priekrantės hidrodinaminių ir litodinaminių procesų modeliavimas).
1.01.02.01. Mokslininkų, doktorantų, Klaipėdos
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 4.
universiteto Klaipėdos
kitų
tyrėjų
kvalifikacijos
ir bibliotekos duomenų saugyklų universitetas
vertė – 445.453,00 378.635,05 Lt,
kompetencijos pakėlimas
Lt
Klaipėdos
atnaujinimas
universiteto
lėšos 66.817,95 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto tikslas – Klaipėdos universiteto bibliotekoje sukurti šiuolaikinę technologinę ir informacinę infrastruktūrą, reikalingą
aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymui. Planuojama sukurti 15 naujų kompiuterizuotų darbo vietų mokslininkams ir
tyrėjams. Taip sukurta informacinė infrastruktūra galėtų būti pagalbiniu įrankiu mokslininkams naudojantis Klaipėdos universiteto bibliotekos fondais
visoje Lietuvoje bei uţ jos ribų.
1.01.02.02.
Inovatyvių
mokymo Vandens masių cirkuliacijos Klaipėdos
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
5.
programų ir mokymo metodų sukūrimas ypatumai
vertė – 882.403,67 882.403,67 Lt
Kuršių
mariose universitetas
Lt
taikant
stabiliųjų
izotopų
ţymenis ir baigtinių elementų
modelį (CISOCUR)
Planuojami rezultatai: Numatomi rezultatai: naujos inovatyvios technologijos sukūrimas skirtingų vandens masių ţymėjimui ir pritaikymas kitoms
lagūnoms bei priekrantės tranzitinėms ekosistemoms Europoje. Geresnis vandens kinetikos ir susijusių su tuo procesų supratimas. Sukalibruotas ir
validuotas Kuršių marių cirkuliacijos modelis, kuris leis suprasti fizinį funkcionavimą. Planuojama parengti 5 mokslo publikacijas, 3 mokslo darbus,
pristatyti pranešimus mokslinėje konferencijoje.
2.02.01.04.
Mokymo
programų Neformaliu
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
6.
būdu
įgytų Klaipėdos
rengimas ir vykdymas, tarptautinės kompetencijų
vertė – 965.453,00 837.601,05 Lt,
formalizavimo universitetas
patirties
sklaida,
kūrybiškumo sistemos sukūrimas aukštojo
Lt
Klaipėdos
skatinimo
programos
personalo mokslo įstaigose
universiteto
vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų
lėšos
–

6

vadyba ir kt.
127.851,95 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus parengtas akademinis ir administracinis personalas, kuris gebės konsultuoti kandidatus ir vertinti jų
neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas; bus atnaujintos 4 pareiškėjo metodikos ir parengta 10 vertinimo metodikų studijų programoms 6 -iose studijų
kryptyse; kiekvieno partnerio institucijoje bus parengti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripaţinimo aprašai, kurie uţtikrins sklandų
neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripaţinimo procedūros išbandymą kiekvienoje partnerinėje institucijoje; bus parengta 330 akademinio ir
administracinio personalo, gebančio konsultuoti kandidatus neformaliai įgytų kompetencijų vertinimui ir vertinti kandidatų kompetencijas; projekto metu
kiekviena aukštoji mokykla pasirengs neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo metodiką pasirinktoje studijų kryptyje ir ją išbandys; bus parengta 10
neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo metodikų, kurių pagrindu bus įvertintos kandidatų kompetencijos ir pripaţintos studijų rezultatais 10 - tyje
skirtingų studijų programų.
2.03.02.02. Regiono kultūros ir gamtos Palangos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 7.
Botanikos
parko Palangos
paveldo
objektų
renovacija
ir istorinės dalies restauracija ir savivaldybės
vertė
– 3.000.000,00 Lt
prieinamumo lankytojams gerinimas
3.000.000,00 Lt
pritaikymas
viešosioms administracija
reikmėms, II etapas
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatomi Palangos botanikos parko (Vytauto g. 15, Palanga) istorinės dalies renovavimo darbai: planuojama
sutvarkyti tvenkinį, apšvietimo sistemą, parterą, 2 fontanus, atnaujinti takų ir kelių dangą (apie 2600 kv. m.), pavėsinę, tvorą su vartais (apie 343 m.) ir
maţosios architektūros formas.
2.03.02.04. Kempingų tinklo plėtra
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 8.
Kempingo
Nemirsetoje, Palangos
savivaldybės
vertė
– 3.242.564,00 Lt
Palangoje įrengimas
administracija
3.242.564,00 Lt
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti techninį projektą, įrengti 46 autopriekabų/karavanų vietas; pastatyti įvaţiavimo-išvaţiavimo postą (104 kv.m.),
sutvarkyti ţemės plotą (16905 kv.m.).
2.03.02.02. Regiono kultūros ir gamtos Religinių objektų (jų statinių Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
9.
paveldo
objektų
renovacija
ir kompleksų)
vertė – 570.784,70 377.656,00 Lt,
rekonstrukcija. savivaldybės
prieinamumo lankytojams gerinimas
Lt
valstybės
Vėţaičių
Šv.
Kazimiero administracija
biudţeto lėšos –
klebonijos
pastato
78.971,76 Lt,
rekonstrukcija
(kapitalinis
savivaldybės
remontas)
lėšos 109.156,94 Lt,
kitos lėšos –
5.000,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma atlikti Vėţaičių šv. Kazimiero klebonijos pastato kapitalinį remontą (bendras plotas 146,31 kv. m.), įrengti patalpas
bendruomeninei veiklai klebonijos pastate.
2.03.02.02. Regiono kultūros ir gamtos Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
10.
rajono
kultūros Klaipėdos
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paveldo
objektų
renovacija
ir paveldo objektų (piliakalnių) savivaldybės
prieinamumo lankytojams gerinimas
administracija
patrauklumo didinimas

vertė – 106.900,00 79.512,40 Lt,
Lt,
valstybės
biudţeto lėšos –
16.697,60 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
10.690,00 Lt
Planuojami rezultatai: Numatyta lankymui bei vietos bendruomenių veiklai pritaikyti Dovilų/Gedminų, Eketės, Gerduvėnų, Kalniškės/Gargţdų/Anielino,
Mockaičių/Šiuraičių, Norgėlų/Mataičių, Daukšaičių, Skomantų, Veivirţėnų/Vilkių, Vyskupiškių ir ţvaginių/Ţadeikių piliakalnius (pastatyti 11 informacinių
stendų, įrengti 11 suoliukų, pastatyti 11 šiukšliadėţių, įrengti 24 nuorodas į piliakalnius).
2.03.02.02. Regiono kultūros ir gamtos Vėţaičių
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
11.
dvaro
sodybos Klaipėdos
paveldo
objektų
renovacija
ir koplytėlės restauravimo darbai savivaldybės
vertė – 81.161,04 60.367,71 Lt,
prieinamumo lankytojams gerinimas
administracija
Lt
valstybės
biudţeto lėšos –
12.677,22 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
8.116,11 Lt
Planuojami rezultatai: Numatoma restauruoti Vėţaičių dvaro sodybos koplytėlę.
3.02.02.02. Vandens tiekimo ir Geriamojo vandens gerinimo Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
12.
nuotekų, lietaus nuotekų sistemų sistemų
vertė – 816.750,00 540.000,00 Lt,
Klaipėdos
rajone savivaldybės
specialiųjų planų ir techninių projektų įrengimas
administracija
Lt
valstybės
parengimas
biudţeto lėšos –
113.400,00 Lt,
kitos lėšos –
163.350,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma įdiegti vandens gerinimo įrenginius Girkalių vandentiekyje.
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
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
2.01.03.01. Keleivių ir krovinių keltų Baltijos pr., jungiančio uostą su VĮ
Klaipėdos Bendra sutarties Visos lėšos – VĮ
1.
terminalo infrastruktūros įrengimas
jūrų vertė
– Klaipėdos
IX b koridoriumi (TEN-T valstybinio
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17.424.997,00 Lt valstybinio jūrų
koridoriumi), rekonstrukcija ir uosto direkcija
uosto direkcijos
pratęsimas. Privaţiavimo kelio
nuo Baltijos pr. pratęsimo iki
uosto krantinių statyba
Planuojami rezultatai: Šia sutartimi numatyta privaţiavimo kelio nuo Baltijos pr. pratęsimo iki uosto krantinių statyba (vaţiuojamosios dalies ilgis - 0,756
km, eismo juostų skaičius – 6 vnt).
2.01.03.03. Malkų įlankos akvatorijos Malkų
Klaipėdos Bendra sutarties Visos lėšos – VĮ
2.
įlankos
botaninio VĮ
gilinimas
jūrų vertė
– Klaipėdos
draustinio
krantinės
ir valstybinio
uosto
direkcija
204.000,00
Lt
valstybinio jūrų
krantinės Nr. 145 dalies
uosto direkcijos
rekonstravimas Perkėlos g. 10,
Klaipėdoje techninio projekto
parengimas
Planuojami rezultatai: Šia sutartimi numatyta parengti Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies rekonstravimo Perkėlos g.
10, Klaipėdoje techninį projektą.
2.01.05.01. Šventosios uosto bei Šventosios valstybinio jūrų VĮ
Klaipėdos Bendra sutarties Visos lėšos – VĮ
3.
regiono maţųjų uostų ir laivų uosto
jūrų vertė – 17.800,00 Klaipėdos
iškasto
grunto valstybinio
prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, panaudojimo
Lt
valstybinio jūrų
atranka
dėl uosto direkcija
Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno poveikio aplinkai vertinimo
uosto direkcijos
upėse statyba ir modernizavimas
atlikimo
Planuojami rezultatai: Šia sutartimi numatyta parengti Šventosios valstybinio jūrų uosto iškasto grunto panaudojimo atranką dėl poveikio aplinkai
vertinimo.
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 Klaipėdos miesto centrinės Klaipėdos
miesto Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos –
1.
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros dalies ikimokyklinio ugdymo savivaldybės
1.447.791,33 Lt
1.209.985,98 Lt,
modernizavimas
savivaldybės
įstaigų patalpų renovacija ir administracija
biudţeto lėšos –
įrangos įsigijimas“
237.805,35 Lt.
Rezultatai: Lopšeliuose-darţeliuose „Radastėlė“, „Svirpliukas“, „Pingvinukas“, „Ţiogelis“ ir „Ţilvitis“ atlikti patalpų vidaus apdailos darbai, rekonstruoti
sanitariniai mazgai, įsigyta reikiama įranga ir baldai.
3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio Klaipėdos
miesto Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
2.
miesto
šiaurinės Klaipėdos
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros dalies ikimokyklinio ugdymo savivaldybės
1.002.242,06 Lt
844.385,82 Lt,
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savivaldybės
biudţeto lėšos –
157.856,24 Lt.
Rezultatai: Lopšeliuose-darţeliuose „Obelėlė“ ir „Atţalynas“ atlikti patalpų vidaus apdailos darbai, rekonstruoti sanitariniai mazgai, įsigyta reikiama
įranga ir baldai.
3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio Skuodo vaikų darţelio patalpų Skuodo
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
3.
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas
savivaldybės
723.878,08 Lt
615.296,37 Lt,
modernizavimas
administracija
savivaldybės
biudţeto lėšos –
108.581,71 Lt.
Rezultatai: Skuodo vaikų lopšelyje darţelyje atliktas metodinio, ugdymo ir bendrųjų patalpų remontas, įsigyta reikiama įranga bei baldai.
3.02.03.01
Savivaldybių
teritorijų Skuodo rajono savivaldybei Skuodo
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
4.
detaliųjų planų parengimas
savivaldybės
179.708,01 Lt
152.751,81 Lt,
svarbių teritorijų planavimo
3.02.02.02 Vandens tiekimo ir nuotekų, dokumentų rengimas
administracija
savivaldybės
lietaus nuotekų sistemų specialiųjų
biudţeto lėšos planų ir techninių projektų parengimas
26.956,20 Lt
3.02.03.02 Gyvenviečių viešosios ir
inţinerinės
infrastruktūros
bei
kraštovaizdţio sutvarkymo ir išvystymo
specialiųjų planų parengimas
Rezultatai: Parengti 2 detalieji planai ir 2 specialieji planai; vandenvietės teritorijos detalusis planas; Skuodo miesto pramoninės teritorijos detalusis
planas; Skuodo miesto ribų patikslinimo specialusis planas; geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo plėtros specialusis planas.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Palangos lopšelio - darţelio Palangos
miesto Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 5.
renovacija pagerinant jų šilumines „Ţilvinas“ pastato atnaujinimas savivaldybės
211.094,00 Lt
179.429,90 Lt,
charakteristikas
administracija
valstybės
biudţeto lėšos 31.664,10 Lt
Rezultatai: Pakeistos pastato senos durys naujomis bei seni langai naujais. Planuojamas sutaupytas energijos kiekis (GWh) - iki 20 proc.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Viešosios
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 6.
įstaigos
Skuodo Skuodo
renovacija pagerinant jų šilumines kultūros
635.355,11 Lt
540.051,84 Lt,
centro
pastato savivaldybės
charakteristikas
administracija
valstybės
rekonstravimas
biudţeto lėšos 95.303,27 Lt
Rezultatai: Pakeistos išorinės durys, apšiltinti fasadai, apšiltintos grindys, rekonstruotos apšvietimo ir elektros instaliacijos sistemos, rekonstruota
modernizavimas

įstaigų patalpų renovacija ir administracija
įrangos įsigijimas“

10

vėdinimo sistema. Planuojamas sutaupytas energijos kiekis - apie 0,05 GWh/m.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Lenkimų Simono Daukanto Skuodo
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 7.
renovacija pagerinant jų šilumines pagrindinės mokyklos sporto savivaldybės
442.496,55 Lt
376.122,07 Lt,
charakteristikas
administracija
valstybės
salės rekonstravimas
biudţeto lėšos 66.374,48 Lt
Rezultatai: Pakeisti langais ir durys, apšiltinti fasadai, apšiltintos grindys, rekonstruota elektros apšvietimo sistema, rekonstruotos šildymo ir vėdinimo
sistemos. Planuojamas sutaupytas energijos kiekis - apie 0,04 GWh/m.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Ţemaičių
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 8.
Naumiesčio Šilutės
renovacija pagerinant jų šilumines gimnazijos
390.922,36 Lt
332.283,98 Lt,
pastato savivaldybės
charakteristikas
administracija
valstybės
rekonstrukcija
biudţeto lėšos 58.638,38 Lt.
Rezultatai: Apšiltintos pastato išorinės atitvaros, rekonstruotos energetikos sistemos. Numatomas metinis sutaupytos energijos kiekis - 59,00 MWh.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Verdainės
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 9.
pagrindinės Šilutės
renovacija pagerinant jų šilumines mokyklos
3.667.150,44 Lt
3.117.077,88 Lt,
pastato savivaldybės
charakteristikas
administracija
valstybės
rekonstrukcija
biudţeto lėšos 550.072,56 Lt.
Rezultatai: Pakeisti seni mediniai langai, pakeistos senos lauko durys, apšiltintos lauko sienos, pašiltintas cokolis iki įšalo gylio įrengiant naują
hidroizoliacinę dangą, pakeistas stogas, perkeltas šilumos punktas iš buvusios skalbyklos į pastato priestatą tam, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
šiluminėje trasoje, įrengta mechaninė vėdinimo sistema. Planuojamas metinis sutaupytos energijos kiekis - 88,52 MWh.
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų BĮ „Gintaro“ sporto centro Klaipėdos
miesto Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 10.
renovacija pagerinant jų šilumines baseino (S.Daukanto/S.Neries g. savivaldybės
885.739,54 Lt
752.878,60 Lt,
charakteristikas
valstybės
31/1, Klaipėda) pastato šiluminė administracija
biudţeto lėšos renovacija
132.860,94 Lt.
Rezultatai: Rekonstruotas pastatas: apšiltintas stogas bei įrengta nauja hidroizoliacija, apšiltintos sienos, įrengtas naujas apdailinis sluoksnis, suremontuota
šildymo sistema ir kt. Planuojamas sutaupytos energijos kiekis - 170,5 MWh/metus.
3.02.01.01 Savivaldybių transporto J.Chodkevičiaus, Klevų ir Berţų Skuodo
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 11.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra gatvių rekonstrukcija, įrengiant savivaldybės
1.364.748,69 Lt
867,762,57 Lt,
administracija
valstybės
lietaus kanalizaciją
biudţeto lėšos 107.193,60 Lt,
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savivaldybės
biudţeto lėšos 389.792,52 Lt.
Rezultatai: Išasfaltuotos J.Chodkevičiaus, Klevų ir Berţų gatvės, nutiesti šaligatviai. Rekonstruota 0,871 km gatvių.
3.02.01.01 Savivaldybių transporto Kretingos miesto J.Šimkaus, Kretingos
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos 12.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra J.Basanavičiaus, P.Paulaičio ir savivaldybės
3.379.728,29 Lt
2.700.312,07 Lt,
valstybės
Mėguvos gatvių rekonstrukcija administracija
biudţeto lėšos 333.567,96 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos 345.848,26 Lt.
Rezultatai: Rekonstruotos Kretingos miesto J.Šimkaus, J.Basanavičiaus, P.Paulaičio ir Mėguvos gatvės. Rekonstruota 1,57 km gatvių, įrengta asfaltbetonio
danga, lietaus nuotekų tinklai, šaligatviai, gatvių apšvietimas.
2.03.02.03 Renovuota, modernizuota ir Klaipėdos miesto poilsio parko Klaipėdos
miesto Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 13.
išplėtota
aktyviosios
rekreacijos, sutvarkymas ir pritaikymas savivaldybės
3.419.001,00 Lt
2.906.150,00 Lt,
turizmo ir kultūros infrastruktūra
savivaldybės
turizmo bei kitoms viešoms administracija
biudţeto lėšos reikmėms, I etapas
512.851,00 Lt
Rezultatai: Sutvarkytas esamas sklypas, pakeista/atnaujinta parko takų danga, suformuotas kokybiškas parko takų tinklas, pakeisti/naujai įrengti suoliukai
ir šiukšliadėţės, rekonstruotas parko apšvietimas, įrengta lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistema, įrengta vaizdo stebėjimo sistema.
3.01.03.03 Mišrių socialinių paslaugų Nestacionarių
rajono Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 14.
socialinių Klaipėdos
centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų paslaugų
456.490,30 Lt
388.016,75 Lt,
plėtra
Klaipėdos savivaldybės
pagerinimas
administracija
savivaldybės
rajono paramos šeimai centre
biudţeto lėšos 68.473,55 Lt
Rezultatai: Rekonstruotos savivaldybei priklausančios 151,11 m² patalpos ir pritaikytos centro veiklai. Patalpos aprūpintos visa reikalinga įranga: baldais,
kompiuterine technika ir kt.
3.01.03.03 Mišrių socialinių paslaugų Skuodo socialinių paslaugų Skuodo
rajono Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 15.
centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų šeimai centro įkūrimas
savivaldybės
1.403.833,08 Lt
1.193.258,12 Lt,
pagerinimas
administracija
savivaldybės
biudţeto lėšos 210.574,96 Lt
Rezultatai: Skuodo vaikų dienos centras reorganizuotas į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą ir įkurtas naujose patalpose (Skuodo ligoninės pastate).
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2.04.01.01
Kaimiškųjų
vietovių Kretingos
rajono Išmokėta lėšų – Iš jų ES lėšos –
rajono
kultūros Kretingos
bendruomeninės
infrastruktūros
ir centro
1.652.233,65 Lt
1.528.316,13 Lt,
Raguviškių
filialo savivaldybės
gyvenamosios aplinkos pagerinimas
administracija
savivaldybės
rekonstrukcija ir gyvenamosios
biudţeto lėšos –
aplinkos sutvarkymas
123.917,52 Lt
Rezultatai: Kompleksiškai sutvarkytas Kretingos rajono kultūros centro Raguviškių filialas (rekonstruotas pastatas) bei sutvarkyta jo aplinka.
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 Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos –
1.
infrastruktūros gerinimas (keleivių šiaurinis orlaivių riedėjimo Palangos oro uostas 118.611,58 Lt
100.819,84 Lt,
terminalų išplėtimas, skrydţių saugos ir takas
valstybės
su
peronu
–
aviacijos saugumo priemonių diegimas) projektavimas
biudţeto lėšos 17.791,74 Lt
Rezultatai: Parengtas techninis projektas šiaurinio orlaivių riedėjimo tako su peronu statybai ir gautas leidimas statyti.
3.02.04.02. Melioracijos įrenginių Brukšvų
rajono Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos –
2.
polderio
dalies Klaipėdos
rekonstrukcija
2.751.611,00 Lt
1.553.973,00 Lt,
melioracijos
statinių savivaldybės
administracija
savivaldybės
rekonstrukcija
biudţeto lėšos –
83.437,00
Lt,
kitos lėšos- 191.264,00 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos –
940.937,00 Lt
Rezultatai: Rekonstruotas drenaţas 180,84 ha plote, pastatytos 7 naujos pralaidos, rekonstruotos 9 pralaidos, rekonstruota 12,27 km griovių.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
3.02.04.02. Melioracijos įrenginių Judrėnų sen. Judrėnų k. v.
Klaipėdos
rajono Išmokėta lėšų - Visos lėšos 1.
rekonstrukcija
savivaldybės
527.620,00 Lt
valstybės
krioklio upelio baseino griovių
administracija
biudţeto.
rekonstrukcija
Rezultatai: Rekonstruota 13.33 km griovių, rekonstruota 18 pralaidų, pastatytos 3 naujos pralaidos, rekonstruotos 145 drenaţo ţiotys.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
3.01.04.02 Savivaldybių švietimo ir Gamtos
miesto Išmokėta lėšų - Iš jų ES lėšos 1.
mokslų
dėstymo Klaipėdos
mokymo įstaigų materialinės bazės kokybės gerinimas Vakarų savivaldybės
1.523.362,57 Lt
1.294.858,19 Lt,
modernizavimas
administracija
savivaldybės
Latvijoje ir Lietuvoje
16.
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biudţeto lėšos 228.504,38 Lt
Rezultatai: Klaipėdos Vytauto Didţiojo, „Vėtrungės“, Klaipėdos H. Zudermano gimnazijose įrengti (suremontuoti) biologijos, chemijos, fizikos,
matematikos, informacinių technologijų kabinetai bei aprūpinti reikiama įranga (interaktyviomis lentomis, kompiuteriais, projektoriais ir kt.) bei baldais
paţangiam gamtos mokslų dalykų dėstymui. Pravesti seminarai, konferencijos, mokytojams apie gamtos mokslų dėstymo patirtį skirtingose šalyse ir kt.
Atlikta galimybių studija dėl naujos mokyklos įkūrimo su gamtos mokslų centru Klaipėdoje.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
2.01.05.01. Šventosios uosto bei Šventosios valstybinio jūrų VĮ
Klaipėdos Išmokėta lėšų – Visos lėšos – VĮ
1.
regiono maţųjų uostų ir laivų uosto
jūrų 17.800,00 Lt
Klaipėdos
iškasto
grunto valstybinio
prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, panaudojimo
valstybinio jūrų
atranka
dėl uosto direkcija
Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno poveikio aplinkai vertinimo
uosto direkcijos.
upėse statyba ir modernizavimas
atlikimo
Rezultatai: Parengta Šventosios valstybinio jūrų uosto iškasto grunto panaudojimo atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė /
grėsmė)

2012 m. liepos 27 d. Transporto investicijų direkcija Klaipėdos rajono Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Gargţdų m. Aušros gatvės rekonstravimas“.
2012 m. rugpjūčio 28 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra Skuodo rajono Galimybė
savivaldybės Barstyčių vaikų globos namams išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES
struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“
2012 m. rugpjūčio 1 d. Transporto investicijų direkcija Klaipėdos miesto Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Naujo vaţiavimo kelio (atkarpos) į Piliavietę ir kruizinių
laivų terminalą statyba“

Pasiūlymai dėl grėsmės sumaţinimo
ar galimybės išnaudojimo (prireikus
– pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Savivaldybių
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę „Vaikų
dienos
centrų
įkūrimas/esamos
materialinės
bazės
ir
paslaugų
tobulinimas ir plėtra“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Savivaldybių
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
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2012 m. liepos 30 d. Transporto investicijų direkcija VĮ Tarptautinio Palangos oro Galimybė
uostui išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui
„Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu –
statybos darbai, I etapas“
2012 m. liepos 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Klaipėdos universitetui Galimybė
išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „II
pakopos studijų programos „Inovacijų vadyba ir technologijos“ rengimas ir
įgyvendinimas (INOVADYBA)“
2012 m. liepos 2 d. Europos socialinio fondo agentūra Kretingos rajono Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“

2012 m. liepos 2 d. Europos socialinio fondo agentūra Neringos savivaldybės Galimybė
administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektui „Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“

LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1077 „Dėl
Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-283 „Dėl 2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse
steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintas priemonės aprašo pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad pareiškėjai

Grėsmė neišnaudoti viso
regionui skirto lėšų limito.
Projektų įgyvendinimo metu
atsiradus lėšų sutaupymui
po 2012-12-31 nebebus
galimybės
į
regiono
projektų sąrašą perkelti

plėtra“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Palangos oro uosto infrastruktūros
gerinimas
(keleivių
terminalų
išplėtimas, skrydţių saugos ir aviacijos
saugumo priemonių diegimas)“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Inovatyvių mokymo programų ir
mokymo metodų sukūrimas“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Savivaldybių
institucijų,
joms
pavaldţių
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas
(prioritetinėse strateginio planavimo,
ES kalbų mokymo, kompiuterinio
raštingumo srityse)“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
regiono plėtros plano priemonę
„Savivaldybių
institucijų,
joms
pavaldţių
įstaigų
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas
(prioritetinėse strateginio planavimo,
ES kalbų mokymo, kompiuterinio
raštingumo srityse)“
Visi regiono projektų sąraše suplanuoti
projektai jau yra įgyvendinami.
Savivaldybės yra informuotos apie
galimybę sutaupytas lėšas panaudoti
papildomoms įgyvendinamų projektų
veikloms.
Švietimo
ir
mokslo
ministerija Klaipėdos regiono plėtros
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paraiškas dėl projekto finansavimo teikia Centrinei projektų valdymo agentūrai iki projektų
iš
regionų projektų sąrašuose nurodytos datos, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. projektų sąrašo.
gruodţio 31 d.

rezervinių tarybos vardu yra informuota apie
galimą poreikį regione sutaupytų lėšų
likutį
perskirstyti
priemonei
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“.
LR aplinkos ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-568 „Dėl Lietuvos Galimybė
2012-09-18 vykusio Klaipėdos regiono
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 „Dėl
plėtros tarybos posėdţio metu buvo
VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų
nukeltas Šilutės raj. savivaldybės
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas priemonės
administracijos projekto „Šyšos upės
„Vandens telkinių būklės gerinimas“ finansavimo sąlygų aprašas, kuriuo nustatyta,
vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės
kad regionų projektų sąraše nurodyta paskutinės paraiškos teikimo
mieste. II etapas“ paraiškos pateikimo
įgyvendinančiai institucijai data negali būti vėlesnė kaip 2012 m. lapkričio 30 d.
įgyvendinančiai institucijai terminas; atsirado galimybė pakartotinai teikti šio
projekto
paraišką
agentūrai
ir
atitinkamai įgyvendinti šį projektą.
* 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

Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 2012 metų III
ketvirčio* pabaigoje

8,57 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2012 metų II ketvirtį*

2147,70 Lt

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
1,6
procentinio
punkto
maţesnis uţ
šalies
vidurkį
0,27 proc.
maţesnis uţ
šalies

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
-0,9
(sumaţėjo
9,5 proc.)

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
-0,4 (sumaţėjo 4,46
proc.)

Padidėjo
Padidėjo 42,5 Lt
13,00
Lt (2,02 proc.)
(0,61 proc.)
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vidurkį
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

