REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ III KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo
šaltinis (-iai)
3.3.1.3. Viešosios paskirties pastatų Maţosios
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
1.
Lietuvos
istorijos Klaipėdos
renovacija
pagerinant
jų
šilumines muziejaus
vertė - 430.416,20
pastato,
Didţioji savivaldybės
charakteristikas
506.372,00 Lt
Lt,
Vandens g. 2, Klaipėda, palėpių ir administracija
savivaldybės
sandėlio kapitalinis remontas
biudţeto lėšos
– 75.955,80
Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma rekonstruoti Maţosios Lietuvos istorijos muziejaus pastatą, t.y. pakeisti senus langus, lauko duris, rekonstruoti stogo,
sienų atitvaras, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą, vidutinis energijos suvartojimas šildymui sumaţės apie 122,22 MWh per
metus, o elektros sąnaudos iki 2,08 MWh per metus.
2.3.1.1 Teritorijų planavimo dokumentų Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
2.
rajono
teritorijų Klaipėdos
turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrai planavimo dokumentai Klaipėdos savivaldybės
vertė – 550.842,50
rengimas
administracija
648.050,00 Lt.
Lt,
rajono savivaldybės vystymui
savivaldybės
3.1.1.3. Apskrities savivaldybių miestų ir
biudţeto lėšos
miestelių
bendrųjų planų
rengimas,
– 97.207,50
monitoringo sistemos sukūrimas ir diegimas
Lt.
3.2.3.2 Gyvenviečių viešosios ir inţinerinės
infrastruktūros
bei
kraštovaizdţio
sutvarkymo ir išvystymo specialiųjų planų
parengimas
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti teritorijų planavimo dokumentus: 1) Kalotės-Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inţinerinės
infrastruktūros vystymo specialųjį planą; 2) Vėţaičių ir Kretingalės miestelių bendruosius planus; 3) Gargţdų karjerų detalųjį planą.
2.3.1.2 Rekreacijos, turizmo ir kultūros Regioninė
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
3.
galimybių
studija Šilutės
plėtrai būtinų tyrimų, studijų, strategijų, "Vakarų krantas"
savivaldybės
vertė - 582.103,00 – 494.787,55
programų rengimas
administracija
Lt.
Lt,
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savivaldybės
biudţeto lėšos
– 87.315,45
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama parengti išsamią galimybių studiją, kuri apims galimų variantų analizę, identifikuos tinkamiausius sprendimus
ekologiško transporto linijos tiesimui Klaipėdos regione išnaudojant esamas dviračių trasas, Šilutės rajone esančią polderių sistemą; Minijos upės ir
Vilhelmo kanalo vandens kelio atgaivinimui, taip pat sujungiant Kuršių marių rytinės pakrantės uostelius su farvateriu; kurortinės teritorijos statuso
suteikimo galimybes Šilutės rajono, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono savivaldybių vietovėms. Galimybių studija apima: kaštų/naudos analizę (įskaitant
galimų variantų analizę, finansinę analizę, ekonominę analizę, jautrumo ir rizikos analizę), poveikio aplinkai vertinimą, taip pat kitas uţduotyje nurodytas
analizes.
3.2.3.2 Gyvenviečių viešosios ir inţinerinės Šilutės
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
4.
rajono
gyvenviečių Šilutės
infrastruktūros
bei
kraštovaizdţio susisiekimo
vertė – 617.751,71 – 525.088,95
ir
inţinerinės savivaldybės
sutvarkymo ir išvystymo specialiųjų planų infrastruktūros plėtros specialiųjų administracija
Lt
Lt,
parengimas.
savivaldybės
planų rengimas
biudţeto lėšos
– 92.662,76
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama parengti Usėnų, Katyčių, Vilkyčių, Saugų, Inkaklių, Grabupių, Pašyšių, Degučių bei teritorijų susijusių su vandens
transporto susisiekimo keliais Nemuno delta, Kuršių mariomis susisiekimo ir inţinerinės infrastruktūros specialiuosius planus.
2.3.1.1 Teritorijų planavimo dokumentų Skuodo rajono teritorijų bendrųjų Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
5.
turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrai ir specialiųjų planų parengimas
savivaldybės
vertė – 317.496,25
rengimas
administracija
373.525,00 Lt.
Lt,
savivaldybės
3.1.1.3. Apskrities savivaldybių miestų ir
biudţeto lėšos
miestelių
bendrųjų planų rengimas,
– 56.028,75
monitoringo sistemos sukūrimas ir diegimas
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama parengti Skuodo rajono gyvenviečių 7 bendruosius teritorijų planus ir Skuodo miesto parko 1 specialųjį planą.
3.1.1.2. Apskrities savivaldybių strateginių Skuodo
rajono Bendra
projekto
Iš jų
6.
rajono
savivaldybės Skuodo
plėtros planų rengimas ir atnaujinimas, strateginio
vertė – 59.944,12 ES lėšos –
veiklos
plano savivaldybės
strateginių
veiklos
planų
rengimas. parengimas
administracija
Lt.
50.952,50 Lt,
Strateginio planavimo ir įgyvendinimo
savivaldybės
prieţiūros sistemų kūrimas ir diegimas.
biudţeto lėšos
– 8.991,62 Lt.
Planuojami rezultatai: Projektu siekiama pagerinti Skuodo rajono savivaldybės strateginį planavimą, parengti Skuodo rajono strateginį veiklos planą su
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situacijos analize ir numatyti Skuodo rajono savivaldybės veiklą trijų metų laikotarpyje.
3.1.4.1 Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo Klaipėdos miesto centrinės dalies Klaipėdos
miesto Bendra
projekto
7.
įstaigų infrastruktūros modernizavimas
vertė
–
ikimokyklinio ugdymo įstaigų savivaldybės
1.236.947,46 Lt.
patalpų renovacija ir įrangos administracija
įsigijimas

Iš jų ES lėšos
–
1.211.382,86
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 25.564,60
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų
(lopšelių/darţelių „Radastėlė“, "Svirpliukas", "Pingvinukas", "Ţiogelis" ir „Ţilvitis“) patalpas, atliekant jose kapitalinį remontą, bei įsigyti reikiamą įrangą,
baldus.
3.1.4.1 Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo Klaipėdos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
8.
rajono
Endriejavo Klaipėdos
įstaigų infrastruktūros modernizavimas
vertė – 607.535,50 – 576.227,87
vidurinės mokyklos vaikų darţelio savivaldybės
administracija
Lt.
Lt,
modernizavimas
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 31.307,63
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama kompleksiškai suremontuoti Endriejavo vidurinės mokyklos vaikų darţelio 4 grupių patalpas ir sanitarinius mazgus,
kitas patalpas bei įsigyti baldus ir reikiamą įrangą.
3.3.1.2 Vidaus vandens telkinių būklės Kuršių marių akvatorijos prie Klaipėdos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos
9.
gerinimas
vertė
– –
Ledų rago („laivų kapinių“) savivaldybės
administracija
6.767.681,64 Lt.
6.090.913,48
išvalymas
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 676.768,16
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojamos projekto veiklos: vandens telkinių valymas pašalinant iš telkinio gruntą ir laivų liekanas, turinčias aplinkai
kenksmingų teršalų. Planuojami rezultatai: vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės - 1 vnt., priemonėmis sutvarkytas plotas - 1,8 ha.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Daukšių bendruomenės centro Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
1.
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strategijų
vietovėse

įgyvendinimas

kaimiškose įrengimas

veiklos grupė

vertė – 168.910,00 ţemės
ūkio
Lt.
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
135.128,00 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 33.782,00 Lt
Planuojami rezultatai: Planuojama suremontuoti panaudos būdu valdomas bendruomenės patalpas: pakeisti langus, duris, grindų dangą, perdaţyti sienas
ir lubas, įrengti sceną, jos apšvietimą, sumontuoti krosnelę, apšiltinti patalpas, sutvarkyti elektros instaliaciją, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos
sistemas, įsigyti reikalingus baldai ir įrangą, įrengti įvaţiavimo takelį neįgaliesiems.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Lauko
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
2.
krepšinio
aikštelės Skuodo
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose įrengimas Narvydţių kaime
veiklos grupė
vertė – 142.302,00 ţemės
ūkio
vietovėse
Lt.
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
102.457,60 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 26.614,40
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 14.230,00
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama įrengti lauko krepšinio (tinklinio) aikštelę: paruošti aikštelės pagrindą, sumontuoti specialią dangą, tvoras, reikalingą
įrangą, pastatyti suolelius.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Lenkimų kapinių ir jų prieigų Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
3.
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose sutvarkymas
veiklos grupė
vertė – 267.603,00 ţemės
ūkio
vietovėse
Lt.
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
214.082,40 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 53.520,60
Lt.
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Planuojami rezultatai: Planuojama sutvarkyti Lenkimų kapines ir jų prieigas: pratęsti vandentiekio liniją, įrengti šulinius, iškirsti
trinkelėmis iškloti kapinių takelius, sumontuoti tvorą, įrengti šiukšlių rūšiavimo statinį, stoginę lankytojams ir dviračiams pasidėti.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Šačių gyvenvietės centro viešosios Skuodo
vietos Bendra
projekto
4.
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose erdvės sutvarkymas
veiklos grupė
vertė – 382.821,00
vietovėse
Lt.

senus medţius,

Iš jų Europos
ţemės
ūkio
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
275.631,20 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 68.907,80
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 38.282,00
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama sutvarkyti viešąją erdvę Šačių gyvenvietės centre ir pritaikyti vietos gyventojų kultūros ir poilsio reikmėms: įrengti
apšvietimą, takelius pėstiesiems, dviratininkams bei rampą riedutininkams, suoliukus ir šiukšliadėţes, priemones vaikų ţaidimams, sceną koncertams,
prekyvietės zoną, rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštelę, atnaujinti ţeldinius.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
5.
rajono
Gėsalų Skuodo
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose bendruomenės patalpų remontas veiklos grupė
vertė – 136.453,00 ţemės
ūkio
vietovėse
Lt.
fondo kaimo
ir pritaikymas bendruomenės
plėtrai lėšos –
poreikiams bei viešosios erdvės
106.789,60 Lt,
prie
bendruomenės
patalpų
valstybės
sutvarkymas
biudţeto lėšos
– 26.697,40
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 2.966,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama atnaujinti dalį bendruomenės patalpų stogo, pakeisti langus, lauko duris, suremontuoti virtuvę, tualetą, sutvarkyti
elektros instaliaciją, nupirkti reikalingus baldus. Taip pat planuojama atnaujinti prie pastato esančią aikštelę, krepšinio aikštės dangą, pastatyti suoliukus.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
6.
rajono
Šauklių
ir Skuodo
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose Šatraminių kaimų bendruomenės veiklos grupė
vertė – 161.450,00 ţemės
ūkio
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vietovėse

patalpų
atnaujinimas
ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams.

Lt.

fondo kaimo
plėtrai lėšos –
129.160,00 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 32.290,00
Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama atnaujinti bendruomenei suteiktas patalpas: pastatas apšiltinti, pakeisti dalį langų ir durų, baigti suremontuoti salę,
įėjimo į pastatą aikštelę ir laiptus.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Mosėdţio gimnazijos stadiono Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
7.
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose rekonstravimas
vertė – 456.373 Lt. ţemės
ūkio
kaimo veiklos grupė
vietovėse
fondo kaimo
gyvenamosios
aplinkos
plėtrai lėšos –
patrauklumui didinti.
275.996,80 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 134.739,20
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 45.637,00
Lt.
Planuojami rezultatai: Mosėdţio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų laisvalaikiui bei sporto renginiams planuojama rekonstruoti stadioną: atnaujinti
futbolo aikštės pagrindą, įrengti bėgimo takų, šuolių į tolį takelio pagrindus, šuoliaduobes, iškloti įėjimo takus, pastatyti suoliukus, sumontuoti reikalingą
įrangą, įsigyti sporto inventorių.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Šatraminių kaimo bendruomenės Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
8.
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose patalpų remontas.
veiklos grupė
vertė – 143.003,00 ţemės
ūkio
vietovėse
Lt.
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
102.962,40 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 25.740,60Lt,
savivaldybės
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biudţeto lėšos
– 14.300 Lt.
Planuojami rezultatai: Planuojama atlikti bendruomenės patalpų remontą: pakeisti lauko ir vidaus duris, langus, pakeisti grindų dangą, įrengta patalpą,
skirtą renginiams, rūbinę ir sandėliuką.
2.4.1.2 Vietos veiklos grupių (VVG) Rukų kaimo bendruomenės centro Skuodo
vietos Bendra
projekto Iš jų Europos
9.
strategijų
įgyvendinimas
kaimiškose įrengimas.
veiklos grupė
vertė – 151.949,00 ţemės
ūkio
vietovėse
Lt.
fondo kaimo
plėtrai lėšos –
121.559,20 Lt,
valstybės
biudţeto lėšos
– 30.389,80
Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto metu planuojama atnaujinti bendruomenės patalpų antrą aukštą ir įrengti Rukų kaimo bendruomenės centrą: įrengti salę ir
administracinį kabinetą, apšiltinti pastatą, sutvarkyti elektros instaliaciją, įrengti šildymą, įsigyti reikiamų baldų.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.

Nėra

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.

Nėra

Eil.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Nr.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano priemonės numeris ir pavadinimas Projekto pavadinimas
Panaudotas finansavimas /
finansavimo šaltinis (-iai)
1.
3.1.1.4. Savivaldybių institucijų, Klaipėdos Klaipėdos apskrities savivaldybių Klaipėdos
rajono Išmokėta
apskrities viršininko administracijos ir joms kontrolierių
119.827,00 Lt.
administracinių savivaldybės
Iš jų ES lėšos
pavaldţių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos gebėjimų stiprinimas ir viešojo administracija
tobulinimas.
administravimo
efektyvumo
100.963,59
didinimas
Lt,
savivaldybės
lėšos
–
18.863,41 Lt.
Rezultatai: Parengta 11 aktualių mokymo programų, skirtų projekto tikslinei grupei – Klaipėdos apskrityje esančių savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų
darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 19 darbuotojų.
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Iš jų ES lėšos
53.379,10
Išmokėta 63.405,00 Lt,
Lt.
savivaldybės
lėšos
–
10.025,90 Lt.
Rezultatai: Parengtas Neringos savivaldybės trumpalaikis 3 metų (2011 – 2013 m.) trukmės strateginis (veiklos) planas, kuris kasmet bus atnaujinamas.
Rengiant strateginį veiklos planą buvo išanalizuota ir įvertinta aplinka ir ištekliai, suformuluota vizija, numatyti strateginiai tikslai ir jų siekimo būdai.
3.
2.3.1.3 Turizmo bei kultūros rinkodaros, Palangos Turizmo informacijos Palangos
miesto Išmokėta
Iš jų ES lėšos
informacinių sistemų ir paslaugų kūrimas.
savivaldybės
285.325,00 Lt.
– 213.658,23
centro infrastruktūros plėtra
administracija
Lt,
savivaldybės
lėšos
–
71.666,77 Lt.
Rezultatai: Projektu buvo siekiama plėtoti Palangos turizmo informacijos teikimo sistemą bei paslaugų kokybę rekonstruojant Palangos autobusų stoties
patalpas ir pritaikant jas Palangos turizmo informacijos centro veiklai. Rekonstravus patalpas buvo pagerintos turizmo informacijos teikimo sąlygas bei
aptarnavimo kokybė, uţtikrinta tinkama turizmo informacijos sklaida, kokybiškas informacijos pateikimas turistams. Įrengtos šiuolaikiškos patalpos miesto
centre, įsigytos reikalingos priemonės – turizmo informacijos teikimui būtina įranga.
4.
3.1.3.2 Dienos socialinės globos paslaugų Patalpų pritaikymas sutrikusio Kretingos
rajono Išmokėta
Iš jų ES lėšos
centrų kūrimas/plėtra asmenims su proto intelekto ţmonėms Dienos veiklos savivaldybės
759.536,31 Lt.
- 645.605,86
negalia ir nepakankamai savarankiškiems centro padalinyje Salantuose
administracija
Lt,
senyvo amţiaus ţmonėms
savivaldybės
biudţeto lėšos
113.930,45 Lt.
Rezultatai: Projekto metu atlikus pastato, adresu S. Nėries g. 13A, Salantai, patalpų rekonstrukcijos darbus, įsigijus socialinių paslaugų teikimui būtiną
įrangą, baldus, transporto priemonę, įkurtas Dienos veiklos centro struktūrinis padalinys, kuriame bus teikiamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugos.
5.
3.2.1.1.
Savivaldybių
transporto Techninės
miesto Išmokėta 51.017,00 Iš jų ES lėšos
dokumentacijos Palangos
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Lt.
– 43.364,45
parengimas
Palangos
miesto savivaldybės
Lt, valstybės
Kęstučio gatvės rekonstrukcijos administracija
biudţeto lėšos
darbams
– 5.356,79 Lt,
savivaldybės
2.

3.1.1.2. Apskrities savivaldybių strateginių Neringos
savivaldybės Neringos
plėtros planų rengimas ir atnaujinimas, trumpalaikio strateginio (veiklos) savivaldybės
strateginių
veiklos
planų
rengimas. plano parengimas
administracija
Strateginio planavimo ir įgyvendinimo
prieţiūros sistemų kūrimas ir diegimas.
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biudţeto lėšos
– 2.295,76 Lt.
Rezultatai: Parengta techninė dokumentacija Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcijos darbams.
6.
3.2.1.1.
Savivaldybių
transporto Gargţdų miesto Gargţdės g., Klaipėdos

rajono Išmokėta
7.004.959,62 Lt

Iš jų ES lėšos
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
–
Vytauto g., Treniotos g., Vytauto savivaldybės
administracija
5.954.215,72
skg. rekonstravimas
Lt, valstybės
biudţeto lėšos
– 735.520,72
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos
- 315.223,18
Lt.
Rezultatai: Modernizuotos 4 Klaipėdos raj. Gargţdų miesto vietinės reikšmės gatvių atkarpos: rekonstruota minėtų gatvių danga, rekonstruoti ir įrengti
pėsčiųjų bei dviračių takai, sutvarkyti lietaus kanalizacijos tinklai, sutvarkytas gerbūvis, įdiegti kelio ţenklai ir ţenklinimas.
7.
3.1.4.1 Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo Klaipėdos
miesto Išmokėta
Iš jų ES lėšos
naujamiesčio
(nuo Klaipėdos
įstaigų infrastruktūros modernizavimas
1.056.240,40 Lt
– 897.804,34
Baltijos pr. iki Debreceno g.) savivaldybės
Lt,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų administracija
savivaldybės
patalpų renovacija ir įrangos
biudţeto lėšos
įsigijimas
– 158.436,06
Lt.
Rezultatai: Atnaujintos Klaipėdos naujojoje miesto dalyje esančių lopšelių/darţelių „Šermukšnėlė“, „Eglutė“ ir „Čiauškutė“ patalpos, atliekant kapitalinį
remontą patalpose ir įsigyta įranga ir baldai.
8.
3.1.4.1 Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo Klaipėdos miesto pietinės dalies Klaipėdos
miesto Išmokėta
Iš jų ES lėšos
įstaigų infrastruktūros modernizavimas
1.121.767,41 Lt.
– 953.502,30
ikimokyklinio ugdymo įstaigų savivaldybės
Lt,
patalpų renovacija ir įrangos administracija
savivaldybės
įsigijimas
biudţeto lėšos
– 168.265,11
Lt.
Rezultatai: Atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų (lopšelių-darţelių „Vyturėlis“,
„Ţemuogėlė“ ir „Švyturėlis“) patalpos, įsigyta įranga ir baldai.
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Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.3.2.2 Regiono kultūros ir gamtos paveldo Nidos
Išmokėta
Iš jų ES lėšos
1.
ir
Preilos
senųjų Neringos
objektų
renovacija
ir
prieinamumo (etnografinių)
345.564,24 Lt.
– 293.729,60
kapinių savivaldybės
lankytojams gerinimas
administracija
Lt,
sutvarkymas.
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 51.834,64
Lt.
Rezultatai: Parengti tvarkybos projektai - 2 vnt., atlikta projektų ekspertizė. Sutvarkyti 2 viešieji nekilnojamieji kultūros paveldo objektai: Nidos ir Preilos
senosios (etnografinės) kapinės: atlikti sklypų tvarkymo darbai, krikštų, kryţių, antkapių restauravimo, atkūrimo darbai, teritorijų uţ sklypų ribos tvarkymo
darbai.
2.
2.1.5.1. Palangos oro uosto infrastruktūros Tarptautinio Palangos oro uosto
Tarptautinis Palangos Išmokėta
Iš jų ES lėšos
gerinimas (keleivių terminalų išplėtimas, degalų bazės modernizavimas –
oro uostas
693.7061,00 Lt.
- 5.860.269,00
skrydţių saugos ir aviacijos saugumo statybos darbai
Lt,
priemonių diegimas)
valstybės
biudţeto lėšos
–
1.034.165,00
Lt.
ir
VĮ
tarptautinio
Palangos oro
uosto lėšos –
42.627,00 Lt.
Rezultatai: Pastatyta aviacinių degalų bazė.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
1.

Nėra

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
1.
2.2.1.2 Klasterių atsiradimo skatinimas - CITIES – Kūrybinių industrijų Klaipėdos
miesto Išmokėta
Iš jų ES lėšos
Klaipėdos regiono atskirų verslo šakų skatinimas
316.700,00 Lt.
– 269.200,00
tarptautinėse savivaldybės
kooperacija veiklai (verslo šakos galimybių tarpkultūrinėse erdvėse.
administracija
Lt,
analizė;
veiklos
kryptys,
rinkų
savivaldybės
identifikacija;
galimybių
marketingas;
biudţeto lėšos
potencialo plėtra)
– 47.500,00
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Lt.
Rezultatai: Atliktas kūrybinių industrijų sektoriaus Klaipėdoje tyrimas; suorganizuota tarptautinė konferencija „Kūrybiškumas ir partnerystė urbanistinėse
erdvėse“.
2.3.1.2 Rekreacijos, turizmo ir kultūros SEASIDE – puikių kultūrinių Klaipėdos
miesto Išmokėta
Iš jų ES lėšos
2.
plėtrai būtinų tyrimų, studijų, strategijų, turistinių vietovių plėtra Pietų savivaldybės
438.700,00 Lt
– 372.895,00
programų rengimas
administracija
Lt,
Baltijos jūros regione.
savivaldybės
biudţeto lėšos
– 65.805,00
Lt.
Rezultatai: Šiuo projektu buvo plėtojama rinkodaros veikla: suorganizuota tarptautinė konferencija „Jūrinio miesto tapatybės (identiteto) vystymas:
patirtys ir perspektyvos”; dalyvauta 3 tarptautinėse jūrinio turizmo parodose; Klaipėda pristatyta viename didţiausių jūrinių festivalių Baltijos jūros regione
– Hanse Sail Rostock 2010; buvo pagaminti informaciniai stendai turistams, kalendoriai, pristatantys jūrines tradicijas, organizuojami mokymai „Tall Ships
Races 2009“ savanoriams. Atlikta „Meridiano“ galimybių studija.
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
1.

Nėra

IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

2011 m. rugsėjo 28 d Transporto investicijų direkcija išsiuntė pasiūlymą VĮ
Tarptautiniam Palangos oro uostui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektui „Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su
peronu – statybos darbai“.

Pobūdis (galimybė /
grėsmė)

Pasiūlymai dėl grėsmės
sumaţinimo ar galimybės
išnaudojimo (prireikus –
pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)

Galimybė
įgyvendinti
Klaipėdos regiono plėtros
plano priemonę „2.1.5.1.
Palangos
oro
uosto
infrastruktūros
gerinimas
(keleivių
terminalų
išplėtimas, skrydţių saugos
ir
aviacijos
saugumo
priemonių diegimas)“
Skuodo rajono savivaldybės administracijai LR aplinkos ministerijos Aplinkos Galimybė
įgyvendinti Paraiška įgyvendinančiai institucijai
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projektų valdymo agentūra išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei Klaipėdos regiono plėtros nustatytu laiku nebuvo pateikta, todėl
paramai gauti (priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“).
plano priemonę „3.3.1.2 Klaipėdos regiono plėtros tarybai
Vidaus vandens telkinių buvo pateiktas siūlymas iš regiono
būklės gerinimas“
projekto sąrašo išbraukti projektą
„Skuodo rajono Gėsalų II-ojo
tvenkinio būklės gerinimas, II
etapas". 2011 m. spalio 13 d.
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
posėdyje buvo priimtas sprendimas
šį projektą išbraukti iš regiono
projektų sąrašo.
Kretingos rajono savivaldybės administracijai LR aplinkos ministerijos Aplinkos Galimybė
įgyvendinti Paraiška įgyvendinančiai institucijai
projektų valdymo agentūra išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei Klaipėdos regiono plėtros nustatytu laiku nebuvo pateikta, todėl
paramai gauti (priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“).
plano priemonę „3.3.1.2 Klaipėdos regiono plėtros tarybai
Vidaus vandens telkinių buvo pateiktas siūlymas iš regiono
būklės gerinimas“
projekto sąrašo išbraukti projektą
„Kretingos dvaro sodybos teritorijos
II tvenkinio išvalymas ". 2011 m.
spalio 13 d. Klaipėdos regiono
plėtros tarybos posėdyje buvo
priimtas sprendimas šį projektą
išbraukti iš regiono projektų sąrašo.
2011 m. rugsėjo 1 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė pasiūlymą teikti Galimybė
įgyvendinti
paraiškas kompleksinei ekologiško viešojo transporto plėtrai ES struktūrinei Klaipėdos regiono plėtros
paramai gauti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai projektui „Klaipėdos plano priemonę „3.3.1.4
miesto autobusų parko atnaujinimas“.
Ekologiškų
transporto
priemonių
diegimas
savivaldybių
viešojo
transporto sistemoje“
Atsiţvelgdama į LR finansų ministerijos 2011 m. birţelio 29 d. raštą Nr. ((24.3.3- Grėsmė
nepasirašyti Regiono plėtros tarybai pateiktas
01)-5K-1115338)-6K-1106811 „Dėl paraiškų vertinimo sustabdymo“, Europos finansavimo
ir siūlymas nukelti paraiškų pateikimo
socialinio fondo agentūra 2011-08-05 raštu Nr. ESF-11-SD-08487 informavo apie administravimo sutarčių uţ įgyvendinančiai institucijai terminus
pasiūlymų teikti paraiškas siuntimo pagal priemonę VP1-4.1-VRM-04-R numatytas ES fondų lėšų tiems projektams, kurie nebuvo
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ sumas
ir
atitinkamai nustatytais terminais pateikti dėl
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sustabdymą dėl planuojamo priemonės finansavimo sąlygų aprašo keitimo. nepateikti
išlaidų paraiškų vertinimo sustabdymo.
Priemonės finansavimo sąlygų aprašas buvo pakeistas Vidaus reikalų ministro deklaracijų
Europos
2011 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1V-733.
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

Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 2011 metų III
ketvirčio* pabaigoje
Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2011 metų II ketvirtį*

9,5 proc.

2105,20 Lt.

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
11,22 proc.
maţesnis uţ
šalies
vidurkį
0,12 proc.
maţesnis uţ
šalies
vidurkį

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
Sumaţėjo
10,38 proc.

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
Sumaţėjo
31,65
proc.

Sumaţėjo
Sumaţėjo 29,50 Lt
37,30
Lt (1,4 proc.)
(1,77 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

