REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

VIZIJA
KLAIPĖDOS REGIONAS – PAGRINDINIS LIETUVOS JŪRŲ IR SAUSUMOS
TILTAS EKONOMINIAMS IR KULTŪRINIAMS MAINAMS RYTŲ-VAKARŲ IR
ŠIAURĖS PIETŲ KRYPTIMIS PRIE BALTIJOS JŪROS
ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP),
sukurtas Klaipėdos regione 2011 m., siekė 12913,4 mln. litų ir sudarė 12,1 proc. visos šalies BVP
(palyginimui – 2010 m. jis sudarė 12,2 proc.). BVP Klaipėdos regione paskutinius dvejus metus nuo 2009 m. iki 2011 m. - išaugo 12,93 proc. Tačiau, atsiţvelgiant į tai, kad šis rodiklis Klaipėdos
regione maţėjo nuo 2008 m. iki 2009 m. (BVP šiuo laiku sumaţėjo 11,22 proc.), nuo 2008 m. iki
2011 m. BVP Klaipėdos regione padidėjo tik 0,26 proc. Lietuvos bankas, atsiţvelgdamas į
pasaulyje blogėjančius lūkesčius dėl ekonomikos augimo, prognozuoja, kad prastesnių ekonominių
perspektyvų tikimasi ir Lietuvoje: banko skelbiamomis prognozėmis, numatoma, kad realusis BVP,
2012 m. padidėjęs 3,0 proc., 2013 m. didės ne ką daugiau – 3,1 proc. (anksčiau prognozuota
atitinkamai 3,0 ir 3,4 proc.).
Pagal tiesiogines užsienio investicijas Klaipėdos regionas, 2011 m. Statistikos
departamento duomenimis, kaip ir 2010 m., yra ketvirtoje vietoje po Vilniaus, Kauno ir Telšių
regionų. 2011 m. tiesioginės uţsienio investicijos Klaipėdos regione siekė 3550,26 mln. litų.
Lyginant su 2010 m., tiesioginės investicijos Klaipėdos regione išaugo 6,83 proc., o nuo 2007 m. –
22,82 proc., arba 659,66 mln. litų. Pagal šį rodiklį Klaipėdos regione smarkiai pirmauja Klaipėdos
m. savivaldybė (2011 m. - 2431,54 mln. litų), antroje vietoje – Klaipėdos raj. savivaldybė (909,16
mln. litų).
Pagal materialines investicijas Klaipėdos regionas 2011 m. uţėmė antrą vietą po Vilniaus
regiono, o investicijų suma siekė 2330496 tūkst. litų. 2011 m. pagal materialines investicijas
Klaipėdos regionas aplenkė nuo 2007 metų šioje srityje pirmavusį Kauno regioną. Nuo 2007 m. iki
2010 m. materialinės investicijos tiek šalyje, tiek Klaipėdos regione kasmet maţėjo: nuo 2007 m.
iki 2010 m. Klaipėdos regione jos sumaţėjo 52,89 proc., tačiau nuo 2010 m. jos didėjo ir, lyginant
su 2010 m., Klaipėdos regione jos išaugo daugiau nei 30 proc. (palyginimui – šalyje tuo pačiu
laikotarpiu išaugo 7,89 proc.).
Lietuvos Darbo birţos duomenimis, 2012 m. Klaipėdos regione uţregistruota 21,4 tūkst.
bedarbių (Lietuvoje registruota 216,9 tūkst.). Daugiausia bedarbių 2012 m. registruota Klaipėdos
m. savivaldybėje (9,3 tūkst.). Lyginant su 2011 m., 2012 m. Klaipėdos regione bedarbių skaičius
sumaţėjo 17,69 proc. (šalyje tuo pačiu metu sumaţėjo 12,26 proc.). Lietuvos banko duomenimis,
nors uţimtųjų šalyje gausėja ir maţėja nedarbas, laisvų darbo vietų dabar maţiau nei prieš metus.
Artimiausiu laikotarpiu, įsivyravus neapibrėţtumui dėl ūkio perspektyvų, padėtis darbo rinkoje
turėtų keistis nuosaikiai. Tokią įţvalgą iš dalies patvirtina ne tik krintantis laisvų darbo vietų lygis,
bet ir nebemąţtantis naujų bedarbių srautas. Remiantis banko prognozėmis, tolesniu prognozuojamu
laikotarpiu pokyčiai darbo rinkoje priklausys nuo įmonių plėtros, visų pirma uţsienio konkurencijai
atvirame sektoriuje. Būtent jame paskutiniu metu labiausiai gausėjo uţimtųjų. Ūkiui orientuojantis į
uţsienio konkurencijai atviro sektoriaus ekonominę veiklą, jos plėtra reikšmingai lems viso ūkio
perspektyvą. Išanalizavus bedarbių skaičiaus dinamiką kituose Lietuvos regionuose, matyti, kad
bedarbių skaičius nuo 2011 m. labiau sumaţėjo tik Vilniaus regione (14,95 proc.) ir Kauno regione
(12,75 proc.). Vertinant bedarbių skaičiaus dinamiką Klaipėdos regione nuo 2007 m., matyti, kad
bendras bedarbių skaičius Klaipėdos regione išaugo nuo 7,3 tūkst. 2007 metais iki 21,4 tūkst. 2011
m.
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Registruotas nedarbas (registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis)
Klaipėdos regione 2012 m. siekė 10,4 proc., - tai 1,3 procentiniu punktu maţiau nei uţregistruotas
rodiklis visoje šalyje: čia registruotas nedarbas siekė 11,7 proc. Nuo 2011 m. registruotas nedarbas
Klaipėdos regione sumaţėjo 1,9 procentinio punkto. Tačiau lyginant su 2007 m. duomenimis,
registruotas nedarbas Klaipėdos regione išaugo 7,4 procentinio punkto (2007 m. šis rodiklis siekė
3,0 proc.). Didţiausias registruotas nedarbas 2012 m. fiksuotas Šilutės raj. savivaldybėje (15,2
proc.). Neringos savivaldybėje išlieka, kaip ir 2011 m., maţiausias registruotas nedarbas visame
Klaipėdos regione (5,2 proc.), - palyginimui, 2011 m. čia jis siekė 6,7 proc.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ
Pavadinimas

Įvykdymo
terminas
(pradţia ir
pabaiga)

Planinė Faktinė Įvertinimas** Komentarai ir
reikšmė reikšmė
paaiškinimai
(informacija apie
priemo-nių ar
uţdavinių neįvykdymą lėmusias
prieţastis,
informacija apie
ilgalaikių
priemonių
tarpinius
rezultatus,
informacija apie
prieš terminą
baigtas priemones
ir kt.)

Faktinio
įvykdymo data

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai) (nuo
įgyvendi-nimo
pradţios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos)

Skirtas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)
(nuo įgyvendinimo pradţios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos)

Vertinimo
kriterijus

Tikslo
uţdaviniai
įgyvendinami

75.213.082,93
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto, KU ir
VGTU lėšos)

56.671.556,33
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto, KU ir
VGTU lėšos)

Klaipėdos
8 (2010 7
universiteto
m.)
reitingas pagal
studentų
ir
verslo poţiūrį į
studijų kokybę

labai gerai

Skelbiami
tik
2010 m. Lietuvos
aukštųjų mokyklų
reitingo
pagal
studentų ir verslo
poţiūrį į studijų
kokybę
duomenys
(www.dpi.lt),
todėl nurodomos
2010 m. planinė
ir
faktinės
reikšmės.

Klaipėdos
10
universiteto
(2010
reitingas pagal m.)
mokslinį
produktyvumą

gerai

Skelbiami
tik
2010 m. Lietuvos
aukštųjų mokyklų
reitingo
pagal
mokslinį
produktyvumą
duomenys

Prioritetas: Žinių visuomenės plėtra
Tikslas*

Skatinti inovacijų,
mokslinių tyrimų ir
technologinę plėtrą
(MTTP) regione

2008-2014

10

2

(www.dpi.lt),
todėl nurodomos
2010 m. planinė
ir
faktinės
reikšmės.
Uţdavinys*

Plėtoti regiono inovacijų,
MTTP reikalingą
infrastruktūrą

2008-2013

Uţdavinio
priemonė
įgyvendinama

53.351.178,66
Įgyvendintų
(ES struktūriniai projektų
fondų, valstybės skaičius
biudţeto ir KU ir
VGTU lėšos)

71.592.705,26
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto ir KU
lėšos)

53.351.178,66
X
(ES struktūriniai
fondų, valstybės
biudţeto ir KU ir
VGTU lėšos)

Priemonė*

Lietuvos jūros mokslo,
studijų ir verslo centro
(slėnio) Klaipėdos
universiteto miestelyje
sukūrimas

Uţdavinys*

Stiprinti
tyrėjų
gebėjimus
ir
konkurencingumą
tarptautiniame
lygmenyje

2008-2014 Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

3.620.377,67 (ES
struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto
ir
VGTU lėšos)

3.320.377,67 (ES
struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto
ir
VGTU lėšos)

Inovatyvių
mokymo
programų
ir
metodų skaičius

Priemonė*

Mokslininkų, doktorantų,
kitų tyrėjų kvalifikacijos
ir
kompetencijos
pakėlimas

2008-2014 Priemonė
įgyvendinama

911.575,67 (ES
struktūriniai
fondų ir valstybės
biudţeto lėšos)

911.575,67 (ES
struktūriniai
fondų ir valstybės
biudţeto lėšos)

X

Priemonė*

Inovatyvių
mokymo
programų ir mokymo
metodų sukūrimas

2008-2014 Priemonė
įgyvendinama

2.708.802,00 (ES
struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto
ir
VGTU lėšos)

2.408.802,00
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto
ir
VGTU lėšos)

X

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

71.592.705,26
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto ir KU
lėšos)

0

0

1
3

X

Įgyvendinami
projektai.

labai gerai

Sukurtos
dvi
naujos,
ir
atnaujintos
5
studijų
programos.
Atlikti sukurtų ir
atnaujintų studijų
programų
tarpiniai
ir
galutiniai
vertinimai.

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas.

X

X

Įgyvendinami
projektai.

X

0

Įgyvendinama
uţdavinio
priemonė,
apimanti
projektus.

gerai
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3

2

3

Tikslas*

Skatinti
informacinės
visuomenės
plėtrą
regione

2008-2013 Tikslo
uţdaviniai
įgyvendinami

13.087.692,63
(ES,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Uţdavinys*

Diegti
elektroninės
valdţios
paslaugas
regiono bendruomenei

2008-2013 Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

8.308.268,63
7.616.737,66
E-valdţios
(ES
ir (ES
ir paslaugomis
savivaldybių
savivaldybių
besinaudojančių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
vartotojų
skaičiaus
didėjimas, proc.

Priemonė*

Modernizuotų regiono
viešojo
sektoriaus
informacinių ir ryšių
technologijų,
vidaus
administravimo procesus
pagreitinančių
informacinių
sistemų
diegimas (IS)

2009-2013

Priemonė
įgyvendinama

5.868.735,00
5.183.063,97
(ES
ir (ES
ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 2
projektai,
2
projektai
įgyvendinti.

Priemonė

Įdiegta ir patobulinta
viešųjų
paslaugų
kokybės
iniciatyvos
„Vieno langelio“ sistema

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

2.439.533,63
2.433.673,69
(ES
ir (ES
ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

Vykdomas
Klaipėdos
m.
savivaldybės
projektas,
2
projektai
įgyvendinti
(Kretingos raj. ir
Neringos
m.
savivaldybių)

Uţdavinys*

Kurti
ir
plėtoti
elektroninės
sveikatos
paslaugas regione

2009-2014

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

2.580.000,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
VšĮ Palangos
pirminės asmens
sveikatos

12.353.413,84
(ES,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

2.579.999,68
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
VšĮ Palangos
pirminės asmens
sveikatos

Pagrindinių
viešųjų
paslaugų
prieinamumo
internetu
didėjimas,
vartotojų
skaičiaus
augimas, proc.

E-sveikatos
paslaugų
vartotojų
skaičiaus
didėjimas, proc.

Tikslo uţdaviniai
įgyvendinami,
priemonės
vykdomos.

Dalis priemonių
įgyvendinta, kitos
vykdomos.

Baigtas
1
projektas, kitas
bus baigtas 2014
m.
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prieţiūros centras prieţiūros centras
lėšos)
lėšos)
Priemonė*

Uţdavinys*

Priemonė*

Priemonė*

El. sveikatos paslaugų
teikimas
regiono
gyventojams
šiuolaikinėmis
IRT
priemonėmis

2011-2014

Priemonė
įgyvendinama

2.400.000,00 (ES 2.399.999,68 (ES
ir
valstybės ir
valstybės
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

Skatinti
elektroninės
demokratijos priemonių
įgyvendinimą

2010-2012

1 uţdavinio
priemonė
įgyvendinama,
kita numatoma
įgyvendinti
2013 m.

2.199.424,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybės
biudţeto lėšos)

Savivaldybių tarybų ir
Regiono plėtros tarybos
veiklos
viešumo
ir
skaidrumo
didinimo
priemonių diegimas

2010-2012

Priemonė
įgyvendinama

2.159.420,00 (ES 2.156.676,50
ir
valstybės (ES ir valstybės
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

Projekto veiklos
įgyvendintos.

Elektroninės
demokratijos didinimas
teritorijų
planavimo
srityje,
panaudojant
regiono
geografinę
informaciją

2011-2012

Priemonė
numatytu laiku
nepradėta
įgyvendinti

40.000,00
(Kretingos
raj.
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Planuojama
įvykdyti 2013 m.

labai gerai

Statistikos
departamentas
skelbia tik 2011
m.
duomenis,
todėl nurodomos
2011
m.
šio
rodiklio planinė ir
faktinė reikšmės.

2.156.676,50
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybės
biudţeto lėšos)

-

X

X

X

E-demokratijos
paslaugų
vartotojų
skaičiaus
didėjimas, proc.

Projektas
įgyvendinamas.

Vieno
projekto
veiklos
įgyvendintos.
Kitas
projektas
numatomas
įgyvendinti 2013
m.

Prioritetas: Konkurencinga ekonomika
Tikslas*

Didinti šalies ir regiono
tarptautinį
ekonomikos
konkurencingumą
išnaudojant
Klaipėdos
apskrities
geografinę
padėtį ir transporto sistemą

2008-2014 Tikslo
uţdaviniai
ir 789.960.330,61
priemonės
(ES struktūrinių
įgyvendinami
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“,
AB

469.543.615,20
(ES struktūrinių
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“, AB

Tiesioginių
1
6,83
uţsienio
(2011
investicijų
m.)
tenkančių
vienam regiono
gyventojui
didėjimas, proc.
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„LESTO“,
AB „Litgrid“, VĮ
KVJUD, ERDF
Pietų
Baltijos
programos,
Lenkijos RPM,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko,
AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“,
Lietuvos
automobilių kelių
direkcijos
ir
tarptautinio
Palangos
oro
uosto lėšos)
Uţdavinys*

Skatinti
multimodalinio
transporto infrastruktūros
plėtrą sudarant sąlygas
steigti Klaipėdos viešąjį
logistikos centrą

2008-2013

1
uţdavinio priemonė
įgyvendinama,
kitos
2
numatomos
įgyvendinti
2013 m.

Priemonė

Viešojo logistikos centro
vietos
paţymėjimas:
apskrities
bendrajame
plane
ir
savivaldybių
bendruosiuose planuose

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

-

„LESTO“,
AB „Litgrid“, VĮ
KVJUD, ERDF
Pietų
Baltijos
programos,
Lenkijos RPM,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko,
AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“,
Lietuvos
automobilių kelių
direkcijos
ir
tarptautinio
Palangos
oro
uosto lėšos)

Materialinių
0
30
investicijų,
(2011
tenkančių
m.)
vienam regiono
gyventojui,
didėjimas proc.

labai gerai

Statistikos
departamentas
skelbia tik 2011
m.
duomenis,
todėl nurodomos
2011
m.
šio
rodiklio planinė ir
faktinė reikšmės.

-

Programos,
patvirtintos LR
Susisiekimo
ministro
įsakymu,
įgyvendinimas,
proc.

labai gerai

1
programos
priemonė baigta
įgyvendinti
iki
2012
m.,
1
įgyvendinama, 2
priemonių
įgyvendinimas
nukeltas
vėlesniam
laikotarpiui.

X

Vykdomos
(generalinio)
plano
viešojo
svarstymo
procedūros
(visuomenei
pateikti patikslinti
plano sprendiniai
ir
sprendinių
poveikio
vertinimo (SPV)
ataskaita)).

-

X

15

25

X

6

Priemonė

Viešojo logistikos centro
teritorijos detaliojo plano
parengimas ir poveikio
aplinkai vertinimas (PAV)

2011-2012

Priemonė
numatytu laiku
nebuvo pradėta
įgyvendinti

-

-

X

X

Priemonė*

Techninio
parengimas

2011-2012

Priemonė
numatytu laiku
nebuvo pradėta
įgyvendinti

-

-

X

X

projekto

X

Viešųjų logistikos
centrų prieţiūros
komitetas 201204-25 protokolu
Nr.
8-40,
o
susisiekimo
ministras 201205-09
įsakymu
Nr. 3-350 KVLC
steigėjo funkcijas
ir
tolimesnį
KVLC projekto
įgyvendinimą
perdavė
AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“.
Numatoma
įgyvendinti 2013
m.
Viešųjų logistikos
centrų prieţiūros
komitetas 201204-25 protokolu
Nr.
8-40,
o
susisiekimo
ministras 201205-09
įsakymu
Nr. 3-350 KVLC
steigėjo funkcijas
ir
tolimesnį
KVLC projekto
įgyvendinimą
perdavė
AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“.
Numatoma
įgyvendinti 2013
m.
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Uţdavinys*

Didinti Klaipėdos uosto
konkurencingumą
rengiantis
giliavandenio
uosto statybai

2008-2014

Įgyvendinamos 978.631,70 (ES 117.065,00 (VĮ
2
uţdavinio struktūrinių fondų KVJUD lėšos)
priemonės
ir VĮ KVJUD
lėšos)

Priemonė*

Klaipėdos
apskrities
bendrojo
plano
parengimas,
numatant
giliavandenio
uosto
Klaipėdoje
statybos
galimybę,
teritorijas
inţineriniams
tinklams,
privaţiuojamiesiems
geleţinkelių ir automobilių
keliams statyti ir tiesti

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

-

-

X

X

X

Vykdomos
(generalinio)
plano
viešojo
svarstymo
procedūros
(visuomenei
pateikti patikslinti
plano sprendiniai
ir
sprendinių
poveikio
vertinimo (SPV)
ataskaita)).

Priemonė*

Parengtas ir pateiktas
Lietuvos Respublikos
Vyriausybei nutarimo dėl
teritorijos inţineriniams
tinklams ir
privaţiuojamiesiems
keliams į giliavandenį
uostą statyti ir tiesti
rezervavimo projektas

2012

Priemonė
numatytu laiku
nepradėta
įgyvendinti

-

-

X

X

X

LR susisiekimo
ministro 2012-0629 įsakymu Nr. 3459
šios
priemonės
vykdymas
perkeltas į 2018
m. IV ketvirtį.

Priemonė*

Atliktas
giliavandenio
uosto poveikio aplinkai
vertinimas

2011-2014

Priemonės
įgyvendinimas
sustabdytas

861.566,70 (ES
struktūrinių fondų
ir VĮ KVJUD
lėšos)

-

X

X

X

Poveikio aplinkai
vertinimą
bus
galima atlikti tik
parengus

Programos,
patvirtintos
LRV nutarimu,
įvykdymas,
proc.

LR susisiekimo
ministro 2012-0629 įsakymu Nr. 3459 patvirtintas
Klaipėdos
valstybinio jūrų
uosto
plėtros,
statant
išorinį
giliavandenį
uostą,
parengiamųjų
darbų
įgyvendinimo
planas.
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planuojamo
giliavandenio
uosto Būtingėje
specialųjį planą ir
atlikus
jo
strateginį
pasekmių
aplinkai
vertinimą. Šios
priemonės
vykdymas
LR
susisiekimo
ministro 2012-0629 įsakymu Nr. 3459 nukeltas į
2016
m.
II
ketvirtį.
Priemonė*

Viešųjų akcijų
2008-2013
organizavimas, siekiant
supaţindinti Klaipėdos
miesto ir kitus Lietuvos
gyventojus su
giliavandenio uosto
paskirtimi, jo statybos
būtinumu ir veiklos
perspektyva, reikšme
miestui ir valstybei, galimu
poveikiu aplinkai ir
gyventojams

Uţdavinys * Didinti Klaipėdos uosto
konkurencingumą, statant
naują infrastruktūrą bei
gerinant laivybos sąlygas

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

117.065,00 (VĮ
KVJUD lėšos)

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

276.711.067,91
87.595.759,24
Krovos apimčių
(ES struktūrinės (ES paramos ir augimas,
paramos ir VĮ VĮ KVJUD lėšos) mln. t.
KVJUD lėšos)

117.065,00 (VĮ
KVJUD lėšos)

X

X

1,7

-1,35

X

Nuo 2008 m.
pradėta vykdyti
viešųjų
ryšių
akcija
„Susipaţinkime
su
Klaipėda“.
Akcija tęstinė.

blogai

Per 2012 m.
Klaipėdos uoste
perkrauta 35,24
mln. t jūrinių
krovinių, bendras
krovos apimčių
maţėjimas sudarė
3,69
proc.
palyginti su 2011aisiais, kai buvo
perkrauta 36,59
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mln. t.
Priemonė*

Keleivių ir krovinių keltų
terminalo infrastruktūros
įrengimas

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

117.776.008,73 71.124.000,00
(ES paramos ir (ES paramos ir
VĮ KVJUD lėšos) VĮ KVJUD lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas
„Keleivių
ir
krovinių
keltų
terminalo
infrastruktūros
įrengimas“

Priemonė*

Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto laivybos kanalo
gilinimas ir platinimas

2011-2013

Priemonė
įgyvendinama

131.330.846,61 1.231.787,46 (ES
(ES paramos ir paramos ir VĮ
VĮ KVJUD lėšos) KVJUD lėšos)

X

X

X

Projektas
įgyvendinamas

Priemonė*

Malkų įlankos akvatorijos
gilinimas

2010-2013

Priemonė
įgyvendinama

27.604.212,57
(ES paramos ir 15.239.971,78(ES
VĮ KVJUD lėšos) paramos ir VĮ
KVJUD lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami
projektai.

Uţdavinys*

Skatinti vietos bei uţsienio
investicijų
pritraukimą
vystant pramonės parkus

2009-2013

Uţdavinio
priemonė
įgyvendinama

64.840.100,00
(ES struktūrinių
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“,
AB
„LESTO“,
AB
„Litgrid“
lėšos)

22.226.700,00
(ES struktūrinių
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“, AB
„LESTO“,
AB
„Litgrid“
lėšos)

Sukurtos
inţinerinės
ir
susisiekimo
infrastuktūros
objektų skaičius

Priemonė*

Klaipėdos
laisvosios
ekonominės
zonos
(Klaipėdos LEZ) teritorijos
susisiekimo ir inţinerinės
infrastruktūros plėtra

2009-2013

Priemonė
įgyvendinama

64.840.100,00
(ES struktūrinių
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“,
AB
„LESTO“,

22.226.700,00
(ES struktūrinių
fondų, Klaipėdos
m. savivaldybės,
UAB „Klaipėdos
LEZ
valdymo
bendrovė“, AB
„LESTO“,

X

2

2

X

gerai

X

2

Įrengta Pramonės
gatvė, autobusų
stotelės
ir
autobusų
stovėjimo
aikštelės, taip pat
įrengta Švepelių
vaţiuojamoji
dalis su reikiama
infrastruktūra,
pastatyta
geleţinkelio
atšaka
su
reikiama
infrastruktūra.
Įgyvendinti
projektai.

2
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AB
lėšos)

„Litgrid“ AB
lėšos)

„Litgrid“

Uţdavinys*

Išnaudoti Šventosios jūrų
uosto ir regiono maţųjų
uostų teikiamą potencialą

2008-2013

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

64.329.444,00
16.723.612,00
Pastatytų jūrų
(ES fondų ir VĮ (VĮ
KVJUD uostų
bei
KVJUD lėšos)
lėšos)
regiono maţųjų
uostų ir laivų
prieplaukų
skaičius

Priemonė*

Šventosios
uosto
bei
regiono maţųjų uostų ir
laivų prieplaukų Baltijos
jūros pakrantėje, Kuršių
mariose,
Minijos
ir
Nemuno upėse statyba ir
modernizavimas

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

56.918.444,00
9.312.612,00 (VĮ
(ES fondų ir VĮ KVJUD lėšos)
KVJUD lėšos)

X

Priemonė*

Vidaus vandens kelių,
farvaterių
įrengimas
Nemuno deltoje ir rytinėje
Kuršių marių pakrantėje

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

7.411.000,00

X

7.411.000,00

0

0

gerai

X

X

X

Baigti įgyvendinti
4 projektai, dar 3
įgyvendinami.

X

VĮ
Vidaus
vandens
kelių
direkcija,
vykdydama
Susisiekimo
ministerijos
tvirtinamą
programą
„Susisiekimo
vandens keliais
uţtikrinimas bei
infrastruktūros
plėtra“,
eksploatuoja
valstybinės
reikšmės vidaus
vandenų kelius,
tame tarpe ir
Klaipėdos
apskrityje.
Kadangi išskirti
konkrečias
sumas,
kurios
tenka Klaipėdos
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apskrityje esančių
valstybinės
reikšmės vidaus
vandenų
kelių
prieţiūrai
sudėtinga,
lėšų
panaudojimas
priimtas
proporcingai
bendram
eksploatuojamų
valstybinės
reikšmės
kelių
ilgiui (VĮ Vidaus
vandens
kelių
direkcijos
duomenimis,
kelių 2007-2011
m.
buvo
eksploatuota
704,3 km).
Uţdavinys*

Priemonė*

Skatinti
tarptautinio
Palangos
oro
uosto
konkurencingumą

Palangos
oro
uosto
infrastruktūros gerinimas
(keleivių
terminalų
išplėtimas,
skrydţių
saugos
ir
aviacijos

2008-2013

2008-2013

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

Priemonė
įgyvendinama

42.224.401,00
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko
ir
tarptautinio
Palangos
oro
uosto lėšos)

34.437.361,96
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko
ir
tarptautinio
Palangos
oro
uosto lėšos)

40.670.641,00
(ES paramos,
valstybės
biudţeto lėšos)

33.969.663,00
(ES paramos,
valstybės
biudţeto lėšos)

Įgyvendintų
projektų,
kuriant
oro
uosto
infrastuktūrą
skaičius

6

8

labai gerai

Keleivių
skaičiaus
didėjimas, proc.

0,5 15,33

labai gerai

X

X

X

Keleivių skaičius
2012 metais siekė
128169, o tai
15,33
proc.
daugiau nei 2011
metais (2011 m.
jis siekė 111133).
Baigti įgyvendinti
8 projektai, 1
projektas nebus
įgyvendinamas
kol
nebus
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saugumo
diegimas)

priemonių

išspręstas
finansavimo
klausimas,
1
projektas
įgyvendinamas.

Priemonė*

Palangos
oro
uosto 2011-2013
rinkodaros
veiklos
suaktyvinimas,
siekiant
padidinti
regiono
pasiekiamumą

Priemonė
įgyvendinama

690.560,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
tarptautinio
Palangos oro
uosto lėšos)

262.064,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
tarptautinio
Palangos oro
uosto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas,
bus
baigtas 2013 m.

Priemonė*

Oro krovinių transporto
sektoriaus
gerinimas,
kuriant ICT metodus ir
tobulinant
logistikos
sąsajas

2010-2013

Priemonė
įgyvendinama

863.200,00
(Europos
regioninės plėtros
fondo ir
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

205.634,96
(Europos
regioninės plėtros
fondo ir
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas.

Uţdavinys*

Tobulinti
regiono
susisiekimo bei krovinių
perveţimo
keliais
ir
geleţinkeliais infrastuktūrą

2008-2014

Priemonė
įgyvendinama

340.876.686,00
(ES paramos, AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“, ir
VĮ KVJUD lėšos)

308.326.052,00
(ES paramos, AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“,
Kelių prieţiūros
ir
plėtros
programos ir VĮ
KVJUD lėšos)

Priemonė*

Geleţinkelių
infrastruktūros
plėtra,
rekonstruojant
kelynus,
įrengiant
geleţinkelio
viaduką,
plečiant

2009-2014

Priemonė
įgyvendinama

224.556.738,00
(ES paramos, AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“ ir
VĮ KVJUD lėšos)

224.556.738,00
(ES paramos, AB
„Lietuvos
geleţinkeliai“ ir
VĮ KVJUD lėšos)

Įgyvendintų
projektų
skaičius,
rekonstruojant
geleţinkelio
infrastruktūrą

5

1

Įgyvendintų
projektų
skaičius,
rekonstruojant
kelių
infrastruktūrą

1

2

X

X

blogai

Baigtas
įgyvendinti tik 1
projektas, tačiau
įgyvendinami dar
7,
kurie,
planuojama, bus
baigti 2013-2014
m.

labai gerai

X

Baigti įgyvendinti
2 projektai.

Baigtas
įgyvendinti
1
projektas,
įgyvendinami dar
7 projektai, 2
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Klaipėdos
mazgus

geleţinkelio

projektus siūloma
įgyvendinti 20142020 metais.

Priemonė*

Regiono
automobilių 2008-2014
transporto
sistemos
tvarkymas
ir
rekonstravimas

Priemonė
įgyvendinama

Tikslas*

Skatinti regiono įmonių 2009-2013
(ypatingai SVV) plėtrą ir
didinti konkurencingumą

Tikslo
23.695.218,18
uţdaviniai
ir (ES
paramos,
priemonės
Klaipėdos
m.
įgyvendinami
savivaldybės
biudţeto,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko, KU ir
Uţimtumo fondo
lėšos
ir
VĮ
KVJUD lėšos)

Uţdavinys*

Sudaryti palankias sąlygas
inovatyvių, šiuolaikinėmis
ţiniomis
ir
technologijomis pagrįstų
verslų plėtrai regione

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

2009-2013

116.319.948,00 83.769.314,00
X
(ES paramos ir (ES paramos, VĮ
VĮ KVJUD lėšos) KVJUD,
Kelių
prieţiūros
ir
plėtros programos
lėšos)

18.777.778,24
(ES
paramos,
Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko, KU ir
Uţimtumo fondo
lėšos)

23.394.918,90
(ES
paramos,
Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko, KU ir
Uţimtumo fondo
lėšos
ir VĮ
KVJUD lėšos)
19.506.431,92
(ES
paramos,
Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos mokslo
ir
technologijų
parko, KU ir
Uţimtumo fondo
lėšos)

X

Įregistruotų
veikiančių
maţų
ir
vidutinių
įmonių regione
skaičiaus
augimas, proc.

0,9 9,53

X

labai gerai

Sukurtų
klasterių
ir
kūrybinės
industrijos
infrastruktūros
objektų skaičius

0

0

gerai

Įgyvendintų
projektų,
rengiant
mokymo
programas;
tobulinant
verslą, paremtą
inovacijomis;

1

1

gerai

Baigti įgyvendinti
2 projektai, dar 1
projektas
įgyvendinamas.
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perimant
tarptautines
patirtis;
konsultacijas ir
pan. skaičius
Priemonė*

Klasterių
atsiradimo 2011-2013
skatinimas - Klaipėdos
regiono atskirų verslo šakų
kooperacija veiklai (verslo
šakos galimybių analizė;
veiklos kryptys, rinkų
identifikacija; galimybių
marketingas;
potencialo
plėtra)

Priemonė
įgyvendinama

1.424.409,27 (ES
paramos,
Klaipėdos m.
savivaldybės
biudţeto ir
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

1.400.846,02 (ES
paramos,
Klaipėdos m.
savivaldybės
biudţeto ir
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

X

Priemonė*

Kūrybinių
industrijų
infrastruktūros sukūrimas

2011-2013

Priemonė
įgyvendinama

12.600.400,00
(ES paramos ir
Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto lėšos)

13.326.700,00
(ES paramos ir
Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas
1 projektas, 1
projekto
paraiška
atmesta.

Priemonė*

Mokymo
programų
rengimas ir vykdymas,
tarptautinės
patirties
sklaida,
kūrybiškumo
skatinimo
programos
personalo
vadybai;
inovacijų
diegimas,
inovacijų vadyba ir kt.

2010-2013

Priemonė
įgyvendinama

1.139.631,37 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto lėšos)

1.165.548,30
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 4
projektai,
1
projektas baigtas
įgyvendinti.

Priemonė*

Naujų įmonių kūrimosi
skatinimas ir paslaugų 2011-2012
naujoms įmonėms teikimas
(renginiai,
seminarai,
konsultacijos)

Priemonė
įgyvendinama

1.526.137,60 (ES 1.526.137,60 (ES
paramos
ir paramos
ir
Klaipėdos
m. Klaipėdos
m.
savivaldybės
savivaldybės
lėšos)
lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas,
bus
baigtas 2013 m.
geguţės mėn.

Priemonė
įgyvendinama

2.087.200,00
(Uţimtumo fondo
ir
valstybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įsteigtos naujos
26 darbo vietos
neįgaliems
asmenims,
subsidijuotos

Priemonė*

Darbo
vietų
steigimo
rėmimas, ypatingą dėmesį
skiriant ilgalaikio nedarbo
problemų
sprendimui
probleminėje teritorijoje

2009-2013

2.087.200,00
(Uţimtumo fondo
ir
valstybės
biudţeto lėšos)

X

Įgyvendintas 1
projektas, dar 1
įgyvendinamas.

X
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verslo liudijimų
įsigijimo išlaidos
182 bedarbiams.
Uţdavinys*

Skatinti regiono įmonių
tarpregioninį
bendradarbiavimą,
tarptautinės
patirties
perėmimą
ir
mokslo
rezultatų
versle
panaudojimą

2011-2013

4.917.439,94 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
Klaipėdos
mokslo,
technologijų
parko
ir
VĮ
KVJUD lėšos)

3.888.486,98 (ES Surengtų verslo
paramos,
misijų ir verslo
Klaipėdos
forumų skaičius
mokslo,
technologijų
parko
ir
VĮ
KVJUD lėšos)
Įgyvendintų
inovacijų
sklaidą
skatinančių
priemonių
skaičius

Priemonė*

Inovatyvių Lietuvos ir kitų
ES šalių jūrinio verslo
įmonių bendradarbiavimo
skatinimas

2011-2013

Priemonė
įgyvendinama

4.398.465,68 (ES
paramos,
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko ir VĮ
KVJUD lėšos)

3.787.551,80 (ES
paramos,
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko ir VĮ
KVJUD lėšos)

X

X

X

4 projektai baigti
įgyvendinti,
įgyvendinami dar
8 projektai.

Priemonė*

Verslo forumų rengimas,
skatinant
inovacijas
pramonės įmonėse

2012

Priemonė baigta
įgyvendinti
(pasiektas
pabaigos
poţymis):
patvirtinta
galutinė
projekto
įgyvendinimo
ataskaita

135.014,26 (ES
paramos ir
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

100.935,18 (ES
paramos lėšos
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parko lėšos)

X

X

X

Projektas baigtas
įgyvendinti.

Priemonė*

Jūrinių technologijų verslo
plėtra: Lietuvos mokslo
institucijų
bendradarbiavimas
su
rinkomis, ţinių perdavimo
tinklo steigimas, verslo

2012

Priemonė
383.960,00 (ES
neįgyvendinama paramos ir
valstybės
biudţeto lėšos)

-

X

X

X

LR švietimo ir
mokslo ministro
2012-06-28 Nr.V1052 neskirtas
finansavimas
asociacijos

1
uţdavinio
priemonė
įgyvendinama,
1
baigta
įgyvendinti, 1
neįgyvendinama

2

2

9

7

gerai

patenkinamai

16

įmonių įtraukimas į ţinių
tinklą,
verslo
komunikacijos tinklas

„Baltijos slėnis“
projektui „Slėnių
bendradarbiavimo
tinklas Jūrinio
sektoriaus
vystymui
(BALTIJOS
TINKLAS)“.

Tikslas*

Skatinti
rekreacijos,
turizmo
ir
kultūros
sistemos tvarią plėtrą bei
paslaugų kokybės gerinimą

2008-2014

Tikslo
uţdaviniai
priemonės
įgyvenami

106.938.023,58
ir (ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto
ir
projekto partnerio
lėšos)

Uţdavinys*

Tobulinti turizmo sistemos
planavimą,
rinkodarą,
plėsti paslaugų įvairovę ir
kokybę

2010-2014

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

4.794.576,34 (ES
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

118.707.076,82
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto
ir
projekto partnerio
lėšos)

Klaipėdos
regione
apsilankiusiųjų
turistų skaičiaus
didėjimas, proc.

4.780.252,13 (ES
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Parengtų
rekreacijos,
turizmo
ir
kultūros plėtrai
dokumentų ir
paslaugų
skaičius

2012
m.
Klaipėdos
regione padidėjo
lankytojų skaičius
turizmo
informacijos
centruose
(lyginant su 2011
m., padidėjo 2,02
proc.), taip pat
regione
apgyvendinta
daugiau
svečių
nei 2011 m. 2012
m.
padidėjo
kruizinių
laivų
turistų
skaičius
(lyginant su 2011
m., jų skaičius
padidėjo
2,02
proc.).
15

16

labai gerai
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Priemonė*

Teritorijų
planavimo 2010-2013
dokumentų turizmo ir
rekreacinės infrastruktūros
plėtrai parengimas

Priemonė
įgyvendinama

4.206.341,04 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

4.198.149,13 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos

X

X

X

Įgyvendinami 4
projektai,
2
projektai
įgyvendinti.
Rengiami
9
detalieji planai ir
20
specialiųjų
planų. Parengta
11 detaliųjų planų
ir 5 specialieji
planai.

Priemonė*

Rekreacijos, turizmo ir
kultūros plėtrai būtinų
tyrimų, studijų, strategijų,
programų parengimas

Priemonė
įgyvendinama

588.235,30 (ES
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

582.103,00 (ES
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas
regioninė
galimybių studija
„VAKARŲ
KRANTAS“
(sutrumpinimas Vakarų krantas)

Uţdavinys*

Uţtikrinti
viešosios
rekreacinės, turizmo ir
kultūros
infrastruktūros
sukūrimą, prieţiūrą bei
efektyvų eksploatavimą

102.143.447,24
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto
ir
projekto partnerio
lėšos)

113.926.824,69
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto
ir
projekto partnerio
lėšos)

Priemonė*

Lietuvos
pajūrio
ir 2011-2013
pamario
paplūdimių
infrastruktūros
kompleksinis išvystymas ir
pritaikymas turizmui

2011-2014

2009-2014 Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

Priemonė
780.200,00 (ES neįgyvendinama paramos
lėšos,
projekto partnerių
lėšos)

Naujos,
renovuotos ir
modernizuotos
kultūros
ir
paveldo
objektų,
aktyviosios
rekreacijos,
turizmo
ir
kultūros
infrastruktūros
skaičius
X

10

7

patenkinamai

X

X

Projektas
„Gamtos
apsaugos
gerinimas
Latvijos
ir
Lietuvos pasienio
regionuose“ buvo
teiktas Latvijos ir
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Lietuvos
bendradarbiavimo
per
sieną
programai ir buvo
atmestas.
Priemonė*

Regiono kultūros ir gamtos 2009-2014
paveldo objektų renovacija
ir prieinamumo
lankytojams gerinimas

Priemonė
įgyvendinama

13.327.051,70
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

12.619.002,53
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinti 3
projektai, dar 4
įgyvendinami.

Priemonė*

Renovuota, modernizuota 2009-2014
ir išplėtota aktyviosios
rekreacijos, turizmo ir
kultūros infrastruktūra

Priemonė
įgyvendinama

83.469.095,54
(ES struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

97.498.158,16
(ES struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinti 4
projektai.
Įgyvendinami dar
6.

Priemonė*

Kempingų tinklo plėtra

2009-2014

Priemonė
įgyvendinama

4.567.100,00
(ES struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

3.809.664,00 (ES X
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

Įgyvendinami
projektai.

Tikslas*

Siekti spartesnės ūkinės
veiklos
diversifikavimo
kaimo vietovėse ir tvarios
ţuvininkystės sektoriaus
plėtros

2009-2015

Tikslo
65.415.276,24
uţdavinys
ir (ES paramos,
priemonės
valstybės
įgyvendinami
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

4

patenkinamai

58.454.021,74
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Kaimo
gyvenamųjų
vietovių,
kuriose
sudarytos
sąlygos verslo
plėtrai,
skaičiaus
didėjimas

7

2
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Uţdavinys*

Skatinti alternatyvių verslų
plėtrą kaimo vietovėse ir
gerinti
bendruomeninę
infrastruktūrą

2009-2015

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

65.415.276,24
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

58.454.021,74
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Bendruomenės
veiklai
pritaikytų
objektų, skirtų
verslo sąlygų
gerinimui
ir
uţimtumo
didinimui
skaičius

10

9

Vietos veiklos 19,46 48,73
grupių
strategijų
įgyvendinimas,
proc.
Priemonė*

Kaimiškųjų
vietovių 2010-2014
bendruomeninės
infrastruktūros
ir
gyvenamosios
aplinkos
pagerinimas

Priemonė
įgyvendinama

30.559.385,24
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

30.273.744,24
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

gerai

labai gerai

X

Įgyvendinti
4
projektai
–
„Mosėdţio
miestelio
bendruomeninės
infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos
išvystymas“,
„Kretingos rajono
kultūros
centro
Raguviškių filialo
rekonstrukcija ir
gyvenamosios
aplinkos
sutvarkymas“,
„Salantų kultūros
centro
rekonstrukcija ir
gyvenamosios
aplinkos
sutvarkymas“,
„Darbėnų
bendruomenės
gyvenimo
kokybės
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gerinimas“.
Įgyvendinama dar
12 projektų
Priemonė*

Vietos veiklos grupių 2010-2015
(VVG)
strategijų
įgyvendinimas kaimiškose
vietovėse

Priemonė
įgyvendinama

31.086.200,00
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
ir savivaldybių
biudţeto lėšos)

24.410.586,50
(ES struktūrinių
fondų, valstybės
ir savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Vietos
veiklos
grupė
„Pajūrio
kraštas“
panaudojo
6.402.363,60 Lt.,
t.y. 68,52 proc.
strategijai
planuotų
lėšų.
Kretingos vietos
veiklos
grupė
panaudojo
5.133.847,00 Lt.,
t.y. 68,52 proc.
strategijai
planuotų
lėšų.
Skuodo
vietos
veiklos grupė iki
2012 m. pabaigos
strategijos
įgyvendinimui
panaudojo
6.061.952,20 Lt,
tai sudaro 87,13
proc. strategijai
planuotų
lėšų.
Vietos
veiklos
grupė „Lamatos
ţemė“ panaudojo
6.812.423,7 Lt.,
t.y. 82,31 proc.
strategijai
planuotų lėšų.

Priemonė*

Probleminės
Skuodo 2012-2013
rajono
savivaldybės
kaimiškųjų
gyvenamųjų
vietovių
inţinerinės
infrastruktūros

Priemonė
įgyvendinama

3.769.691,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių

3.769.691,00 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių

X

X

X

Įgyvendinamai 4
projektai.
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kompleksinė plėtra

biudţeto lėšos)

biudţeto lėšos)

Prioritetas: Gyvenimo kokybės gerinimas
Tikslas*

Kelti
viešojo
administravimo
efektyvumo lygį ir gerinti
viešųjų paslaugų kokybę
bei prieinamumą

2008-2014

Tikslo
64.225.285,80
58.849.033,22
Regiono
uţdaviniai
ir (ES paramos ir (ES paramos ir visuomenei
priemonės
savivaldybių
savivaldybių
teikiamų naujų
įgyvendinami
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
viešojo
administravimo
paslaugų
skaičiaus
didėjimas

4

9

labai gerai

Uţdavinys*

Tobulinti strateginį ir
teritorijų planavimą ir kelti
viešojo
sektoriaus
darbuotojų
kvalifikaciją
siekiant tvarios regiono
plėtros

2008-2014

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

6.014.693,83 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

5.635.958,37 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Parengtų
strateginių
plėtros planų ir
bendrųjų planų
skaičius

6

7

gerai

Priemonė*

Apskrities
savivaldybių 2009-2013
strateginių plėtros planų
rengimas ir atnaujinimas,
strateginių veiklos planų
rengimas.
Strateginio
planavimo ir įgyvendinimo
prieţiūros
sistemų
sukūrimas ir įdiegimas

Priemonė
įgyvendinama

2.570.410,00 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

2.548.575,07 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Baigti įgyvendinti
4 projektai –
„Neringos
savivaldybės
trumpalaikio
strateginio
(veiklos)
plano
parengimas“,
„Palangos miesto
savivaldybės
strateginio plėtros
plano
atnaujinimas“,
„Kretingos rajono
2007 -2013 m.
plėtros
plano
atnaujinimas“,
„Klaipėdos
rajono
plėtros
strateginio plano
2009–2020
m.
atnaujinimas su
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situacijos
analize“,
įgyvendinami dar
9 projektai .
Priemonė*

Apskrities
savivaldybių 2011-2013
bendrųjų planų rengimas,
monitoringo
sistemos
sukūrimas ir įdiegimas

Priemonė
įgyvendinama

Priemonė*

Savivaldybių institucijų, 2010-2014
joms pavaldţių įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas (prioritetinėse
strateginio planavimo, ES
kalbų
mokymo,
kompiuterinio raštingumo
srityse)

Uţdavinio
priemonė
įgyvendinama

Uţdavinys*

Optimizuoti
sveikatos
apsaugos sistemą ir gerinti
paslaugų prieinamumą

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

2009-2014

907.227,17 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

2.537.056,66
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

874.602,70 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 2
projektai.
Rengiami
9
bendrieji planai, 1
detalusis planas ir
2
specialieji
planai.

2.212.780,60 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Baigtas
įgyvendinti 1
projektas
„Klaipėdos
apskrities
savivaldybės
kontrolierių
administracinių
gebėjimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“,
įgyvendinami 3
projektai.

13.861.373,61
11.996.110,15
Įsteigtų
ir
(ES fondų ir (ES fondų ir modernizuotų
valstybės
valstybės
sveikatos
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
prieţiūros
įstaigų skaičius

5

5

gerai

Įsteigtas Krizių
intervencijos
centras Klaipėdos
mieste,
įkurtas
Šilutės
psichiatrijos
dienos
stacionaras,
modernizuoti
Šilutės
ir
Klaipėdos rajono
savivaldybės
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visuomenės
sveikatos biurai ir
Jūrininkų
ligoninė.
Priemonė*

Psichikos dienos centrų 2009-2012
prie veikiančių psichikos
sveikatos centrų įkūrimas

Priemonė
įgyvendinama

1.344.650,00 (ES 1.334.312,33 (ES
fondų ir valstybės fondų ir valstybės
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

1
projektas
įgyvendintas, dar
1 įgyvendinamas.

Priemonė*

Krizių intervencijos centro 2009-2012
įkūrimas Klaipėdos mieste

Priemonė baigta 2.000.000,00 (ES 1.753.496,20 (ES
įgyvendinti
fondų ir valstybės fondų ir valstybės
(pasiektas
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
pabaigos
poţymis):
patvirtinta
galutinė
projekto
įgyvendinimo
ataskaita

X

X

X

Įgyvendintas
projektas.

Priemonė*

Visuomenės
sveikatos 2009-2012
biurų modernizavimas ir
plėtra
regiono
savivaldybėse

Priemonė
įgyvendinama

1.583.773,61 (ES 1.578.306,62 (ES
fondų ir valstybės fondų ir valstybės
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

2 projektai baigti
įgyvendinti, dar 1
įgyvendinamas.

Priemonė*

Modernizuotos sveikatos 2010-2014
prieţiūros įstaigos

Priemonė
įgyvendinama

8.932.950,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto ir
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Modernizuota
Jūrininkų
ligoninė, Salantų
ir
Kretingos
ligoninės
įgyvendina
projektus,
o
Kartenos ligoninė
planuoto
finansavimo
negavo.

Uţdavinys*

Plėtoti socialinių paslaugų 2009-2013
sistemą ir gerinti paslaugų
prieinamumą

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

25.485.404,81
21.903.740,26
Įsteigtų
ar
(ES paramos ir (ES paramos ir modernizuotų
savivaldybių
savivaldybių
socialinių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
paslaugų centrų
skaičius

7.329.995,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

8

5

patenkinamai Įgyvendinama 10
projektų, baigti
įgyvendinti
5
projektai.
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Priemonė*

Vaikų
dienos
centrų 2009-2011
įkūrimas/esamos
materialinės
bazės
ir
paslaugų tobulinimas ir
plėtra

Priemonė baigta
įgyvendinti
(pasiektas
pabaigos
poţymis):
patvirtinta
galutinė
projekto
įgyvendinimo
ataskaita

1.825.219,24
1.820.758,12
(ES paramos ir (ES paramos ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendintas
projektas.

1

Priemonė*

Dienos socialinės globos
2009-2013
paslaugų centrų
įkūrimas/plėtra asmenims
su proto negalia ir
nepakankamai
savarankiškiems
senyvo
amţiaus ţmonėms

Priemonė
įgyvendinama

7.962.184,03
7.890.999,36
(ES paramos ir (ES paramos ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami
projektai,
projektas
įgyvendintas.

4
1

Priemonė*

Mišrių socialinių paslaugų 2011-2013
centrų įkūrimas ir jų darbo
sąlygų pagerinimas

Priemonė
įgyvendinama

3.410.153,40
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

3.326.768,64
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 2
projektai, 1
projektas
įgyvendintas.

Priemonė*

Laikino gyvenimo namų, 2009-2013
krizių centrų, paramos
šeimai
centrų
įsteigimas/modernizavimas

Priemonė
įgyvendinama

8.079.223,38
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

7.517.672,41
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 3
projektai, 2
projektai
įgyvendinti.

Priemonė*

Šv.
Pranciškaus 2011-2013
onkologijos centro dienos
centro statyba, siekiant
sukurti palankias sąlygas
vėţiu sergantiesiems ir jų
artimiesiems

Priemonė
įgyvendinama

1.231.903,76
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

1.206.702,00
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas.

Priemonė*

Modernizuoti
namai

Priemonė
įgyvendinama

2.976.721,00 (ES
paramos ir
valstybės
biudţeto lėšos)

140.839,73 (ES
paramos ir
valstybės
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinamas 1
projektas.

globos 2012-2013
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Uţdavinys*

Plėtoti švietimo ir mokymo
infrastruktūrą bei paslaugų
prieinamumą,
sudaryti
sąlygas
mokytis
visą
gyvenimą

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

18.863.813,55
19.313.224,44
Modernizuotų
(ES fondų ir (ES fondų ir ir
įsteigtų
savivaldybių
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)
įstaigų skaičius

Priemonė*

Savivaldybių
2009-2013
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros
modernizavimas

Priemonė
įgyvendinama

10.790.064,55
(ES fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

10.609.547,82
(ES fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Priemonė*

Universalių
daugiafunkcinių centrų
įsteigimas ir plėtra
apskrities rajoninėse
savivaldybėse

Priemonė
įgyvendinama

8.073.749,00 (ES
fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

8.703.676,62
(ES fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Tikslas*

Vystyti
regiono
susisiekimo,
inţinerinio
aprūpinimo,
atliekų
tvarkymo
sistemos
planavimą, modernizavimą
ir plėtrą

Uţdavinys*

Gerinti regiono transporto
planavimą, infrastruktūrą
ir eismo saugumą

2009-2013

2010-2013

2008-2015

2009-2013
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19

patenkinamai

X

X

X

Baigta
įgyvendinti
10
projektų,
įgyvendinami dar
2, 1 projekto
paraiška
vertinama.

X

X

X

Įgyvendinami 5
projektai.

Tikslo
188.004,363,35
uţdaviniai
ir (ES
paramos,
priemonės
valstybės
įgyvendinami
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto,
AB
„Litgrid“, UAB
„KRATC“
ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

138.643.102,53
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto,
AB
„Litgrid“, UAB
„KRATC“
ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

Regione išleistų 1,18 5,45
išvalytų
iki (2011
normos ūkio, m.)
buities,
gamybos
nuotekų kiekio
didėjimas, proc.

labai gerai

Statistikos
departamentas
skelbia tik 2011
m.
duomenis,
todėl nurodomos
2011
m.
šio
rodiklio planinė ir
faktinė reikšmės.

Atliekų,
surenkamų
regioniniame
sąvartyne,
sumaţėjimas,
proc.

labai gerai

Apskaičiuota
pagal
UAB
„KRATC“
pateiktus
duomenis

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

49.597.951,97
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir

Pagerinta
savivaldybių
transporto
infrastuktūra,

49.597.951,97
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir

0

4,56
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savivaldybių
biudţeto lėšos)

savivaldybių
biudţeto lėšos)
49.597.951,97
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Priemonė*

Savivaldybių
transporto 2009-2013
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra

Priemonė
įgyvendinama

49.597.951,97
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Uţdavinys*

Tobulinti
regiono
inţinerinio
aprūpinimo
sistemos planavimą bei
modernizuoti
infrastruktūrą

2008-2013

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

114.222.532,92
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto,
AB
„Litgrid“,
AB
„Lietuvos dujos“
ir
UAB
„KRATC“ lėšos)

Regioninio
lygmens
inţinerinės infrastruktūros
teritorijų
planavimo
dokumentų parengimas

2008-2011

Priemonė
įgyvendinama –
numatytu laiku
nebuvo baigta
įgyvendinti.

4.540.000,00 (AB
„Litgrid“ lėšos ir
AB
„Lietuvos
dujos“ lėšos )

Vandens
tiekimo
ir
nuotekų, lietaus nuotekų
sistemų specialiųjų planų
ir
techninių
projektų
parengimas

2009-2013

Priemonė
įgyvendinama

333.510,00
286.720,00
(ES paramos ir (ES paramos ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

Priemonė*

Priemonė*

65.335.655,72
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto,
AB
„Litgrid“,
AB
„Lietuvos dujos“
ir
UAB
„KRATC“ lėšos)
2.324.700,00 (AB
„Litgrid“ lėšos ir
AB
„Lietuvos
dujos“ lėšos )

km
X

X

X

Priemonė
įgyvendinama.

X

Parengti
2
specialieji planai,
1
baigiamas
rengti (110 kV
elektros
perdavimo linijos
Klaipėda
–
„Marios“
3
specialusis
planas).

Parengtų
teritorinio
planavimo
dokumentų ir
sukurtos
regiono
inţinerinės
infrastruktūros
objektų skaičius

X

X

X

X

X

4
dokumentai
parengti.
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Priemonė*

Vandens
tiekimo
ir
nuotekų šalinimo sistemų
įrengimas

2008-2012

Priemonė
įgyvendinama

61.011.869,92
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Priemonė*

Energetinio ūkio sistemų
specialiųjų
planų
parengimas

2009-2013

Priemonė
įgyvendinama

868.778,00
814.541,80
(ES paramos ir (ES paramos ir
savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

Priemonė*

Elektros tiekimo sistemų
specialiųjų
planų 2009-2013
parengimas
ir
įgyvendinimas

Priemonė baigta
įgyvendinti
(pasiektas
pabaigos
poţymis):
patvirtinta
galutinė
projekto
įgyvendinimo
ataskaita

200.000,00
(ES paramos ir 128.300,00 (ES
savivaldybės
paramos
ir
biudţeto lėšos)
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

Priemonė*

Gyvenviečių susisiekimo
sistemos ir inţinerinės
infrastruktūros
vystymo
specialiųjų
planų
parengimas

Priemonė
įgyvendinama

745.024,00
738.375,00
(ES paramos ir
(ES paramos ir savivaldybių
savivaldybių
biudţeto lėšos)
biudţeto lėšos)

X

Priemonė*

Klaipėdos
regiono
komunalinių
atliekų
tvarkymo
plano
atnaujinimas ir atliekų
tvarkymo sistemos plėtra

Priemonė
įgyvendinama

46.530.000,00
24.500,00 (UAB
(UAB „KRATC“ „KRATC“ lėšos)
lėšos)

2009-2013

2009-2013

61.011.869,92
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

X

X

X

Šilutės
rajono
planas
įgyvendintas.
Neringos
ir
Kretingos
raj.
savivaldybė
projektus
įgyvendina.

X

X

Specialusis
planas parengtas.

X

X

Įgyvendinami
projektai,
baigtas
įgyvendinti.

X

X

Klaipėdos
regiono
komunalinių
atliekų tvarkymo
plano
atnaujinimas
planuojamas
2013 m. Atliekų

2
1
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rūšiavimo linijos
įrengimo projekto
vykdymas
sustabdytas, kol
nebus išspręstas
finansavimas.
Uţdavinys*

Uţtikrinti
harmoningą
gyvenamosios
aplinkos
plėtrą ir būsto kokybę

2008-2014

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

17.834.165,46
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

17.491.375,84
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

Parengtų
teritorijų
planavimo
dokumentų
skaičius
Renovuotų
daugiabučių
namų
bei
socialinio būsto
objektų skaičius

Sutvarkytos
miesto aplinkos
viešųjų erdvių
skaičius
probleminėje
Skuodo rajono
savivaldybėje
Priemonė*

Savivaldybių
teritorijų 2009-2013
detaliųjų planų parengimas

Priemonė*

Gyvenviečių viešosios ir 2009-2013
inţinerinės infrastruktūros
bei
kraštovaizdţio
sutvarkymo ir išvystymo
specialiųjų
planų
parengimas

Priemonė
įgyvendinama

Priemonė
įgyvendinama

1

0

patenkinamai

2.309.664,86 (ES
paramos
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

2.280.161,35 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 3
projektai.
Rengiami 23
detalieji planai ir
4 specialieji
planai.

1.068.760,51 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

1.068.760,51 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinami 4
projektai.
Rengiama
19
specialiųjų planų.
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Priemonė*

Priemonė*

Priemonė*

Daugiabučių
renovacija

namų 2010-2014

Socialinio būsto renovacija 2011-2014
ir plėtra probleminėje
Skuodo rajono teritorijoje
Miesto
aplinkos 2008-2013
infrastruktūros
pagerinimas probleminėje
Skuodo
rajono
savivaldybėje

5.827.262,36
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

5.540.697,46
(ES paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Priemonė
įgyvendinama

Įgyvendinami 6
projektai.
Renovuojama 10
namų.

1.370.958,00 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

1.370.958,00 (ES
paramos ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendintas
projektas.
Renovuotas
pastatas.

1

Priemonė
įgyvendinta.

7.257.519,73 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

7.230.798,52 (ES
paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

Įgyvendinami
projektai.

2

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

6.349.713,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto lėšos ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

6.218.119,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto lėšos ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

Priemonė
įgyvendinama

X

Uţdavinys*

Tobulinti
potvynių
prevencijos ir gyventojų
informavimo
apie
potvynius
sistemą,
uţtikrinti melioracinių ir
hidrotechninių
sistemų
funkcionavimą

Priemonė*

Pasirengimo potvyniams ir 2009-2015
potvynių
padariniams
šalinti 2007–2015 metų
programos
priemonių
įgyvendinimas

Priemonė
įgyvendinama

517.920,00 (ES 517.920,00 (ES
fondų
ir fondų
ir
Klaipėdos
m. Klaipėdos
m.
savivaldybės
savivaldybės
lėšos)
lėšos)

X

X

X

Priemonė*

Melioracijos
rekonstrukcija

Priemonė
baigta
įgyvendinti
(pasiektas
pabaigos
poţymis):
patvirtinta
galutinė
projekto
įgyvendinimo

5.831.793,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto lėšos ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

X

X

X

2008-2015

įrenginių 2008-2012

5.700.199,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto lėšos ir
Melioracijos
įrenginių
eksploatacijos
lėšos)

Įvykdytų
projektų,
rekonstruojant
melioracinius
įrenginius,
skaičius

X

3

4

labai gerai

1

Baigti įgyvendinti
4 projektai.

Įgyvendinti
projektai.

4
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ataskaita
Tikslas*

Tausojančiai naudoti ir 2008-2013
turtinti regiono gamtos
išteklius
ir
maţinti
energijos vartojimą

Tikslo
uţdaviniai
ir
priemonės
įgyvendinamos

100.743.814,38
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto, UAB
„Klaipėdos
autobusų parko“,
VšĮ Strateginės
savivaldos
instituto
lėšos,
UAB „Neringos
energija“
ir
Lietuvos aplinkos
apsaugos
investicijų fondo
lėšos)

90.564.496,67
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto, UAB
„Klaipėdos
autobusų parko“,
VšĮ Strateginės
savivaldos
instituto lėšos)

Išmestų teršalų 0,33 16,29
kiekio,
(2011
tenkančio
1 m.)
kvadratiniam
kilometrui,
sumaţėjimas,
proc.

labai gerai

Uţdavinys*

Saugoti gamtos išteklius ir 2008-2013
sudaryti sąlygas pritaikyti
juos gyventojų bei ūkio
reikmėms,
racionaliai
naudoti neatsinaujinančius
gamtos išteklius

Uţdavinio
priemonės
įgyvendinamos

78.356.724,38
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto ir UAB
„Klaipėdos
autobusų parko“
lėšos)

64.661.946,28
(ES
paramos,
valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto ir UAB
„Klaipėdos
autobusų parko“
lėšos)

Sutvarkytų ir
išvalytų objektų
skaičius

10

8

patenkinamai

Renovuotų
viešosios
paskirties
pastatų skaičius

15

18

labai gerai

Praeityje uţterštų teritorijų 2012-2013
tvarkymas

Priemonė
įgyvendinama

886.663,05 (ES
fondų
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

522.787,90 (ES
fondų
ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

Priemonė*

X

X

Statistikos
departamentas
skelbia tik 2011
m.
duomenis,
todėl nurodomos
2011
m.
šio
rodiklio planinė ir
faktinė reikšmės.

1
projektas
baigtas,
įgyvendinamas
dar 1.
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Priemonė*

Vidaus vandens telkinių 2009-2013
(upių
ir
tvenkinių)
išvalymas

Priemonė
įgyvendinama

15.697.023,34
(ES fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

11.755.999,80
(ES fondų ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinti
3
projektai: „Šyšos
upės vagos ir
senvagės valymo
darbai
Šilutės
mieste“,
„Pastauninko
upelio tvenkinių
Kretingos mieste
išvalymas“
ir
Kretingos dvaro
sodybos
teritorijos
I
tvenkinio
išvalymas“.

Priemonė*

Viešosios
paskirties 2009-2013
pastatų
renovacija
pagerinant jų šilumines
charakteristikas

Priemonė
įgyvendinama

51.141.737,99
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

52.148.158,58
(ES paramos,
valstybės
biudţeto ir
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

X

X

Įgyvendinti
26
projektai,
11
projektų
įgyvendinama.

Priemonė*

Ekologiškų
transporto
priemonių
diegimas
savivaldybių
viešojo
transporto sistemoje

2011-2013

Priemonė
įgyvendinama

10.396.300,00,00 (ES fondų ir
UAB „Klaipėdos
autobusų
parkas“)

X

X

Vertinama
projekto
„Klaipėdos
miesto autobusų
parko
atnaujinimas“
paraiška

Priemonė*

Visuomenės informavimo
ir švietimo apie aplinką
priemonių įgyvendinimas

2008-2013

Priemonė
įgyvendinama

235.000,00
(Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

X

Kasmet
organizuojamos
aplinkosauginės
akcijos, rengiami
seminarai įmonių
ekologams,
nevyriausybinėms
organizacijoms,
vedamos
aplinkosauginės

235.000,00
(Klaipėdos
m.
savivaldybės
biudţeto lėšos)

X

X
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paskaitos
Uţdavinys*

Atsinaujinančių energijos
šaltinių plėtra

2008-2013

Uţdavinio
priemonė
įgyvendinama

5.104.350,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto, VšĮ
Strateginės
savivaldos
instituto lėšos,
savivaldybių
biudţeto lėšos,
UAB „Neringos
energija“ ir
Lietuvos aplinkos
apsaugos
investicijų fondo
lėšos)

4.284.891,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto,
savivaldybių
biudţeto ir VšĮ
Strateginės
savivaldos
instituto lėšos)

Parengtų
alternatyvios
energetikos
panaudojimo
galimybių
studijų skaičius

5

6

gerai

Diversifikuotų
ar
naujų
katilinių,
naudojančių
atsinaujinančius
energijos
šaltinius,
skaičius

0

0

gerai

Sukurta
vėjo
elektrinių
techninės
prieţiūros
technikų
emokymosi,
panaudojus
interaktyvius
virtualius
stimuliatorius,
programa
uţsienio
kalbomis;
sukurtas mišrus
Europos
atsinaujinančių
energijos išteklių
vadybos projektų
valdymo modulis
uţsienio
kalbomis.

Priemonė*

Alternatyvios energetikos 2008-2013
panaudojimo
regione
galimybių
studijų,
planavimo
dokumentų
parengimas

Priemonė
įgyvendinama

1.363.256,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto ir VšĮ
Strateginės
savivaldos
instituto lėšos)

1.254.857,00 (ES
fondų, valstybės
biudţeto ir VšĮ
Strateginės
savivaldos
instituto lėšos)

X

X

X

Baigti įgyvendinti
3
projektai,
įgyvendinami dar
6.

Priemonė*

Katilinių diversifikavimas 2011-2013
panaudoti atsinaujinančius

Priemonė
numatytu laiku

3.741.094,00 (ES 3.030.034,00 (ES
fondų,
fondų,

X

X

X

Įgyvendinami 3
projektai.
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energijos šaltinius ir naujų
tokio
tipo
katilinių
steigimas

nepradėta
įgyvendinti

savivaldybės
savivaldybės
biudţeto lėšos,
biudţeto lėšos)
UAB „Neringos
energija“ ir
Lietuvos aplinkos
apsaugos
investicijų fondo
lėšos)

Uţdavinys*

Lietuvos
Respublikos 2008-2012
pajūrio
kranto
zonos
integruotas
planavimas,
krantų ir kopų parkų
tvarkymas bei stabilios
ekologinės
būklės
palaikymas

Uţdavinio
priemonė
įgyvendinama

17.282.740,00
(ES
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

21.617.659,39
(ES
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

2008-2013 m.
pajūrio juostos
tvarkymo
programos
įgyvendinimas,
stabilizuota
kranto zona, km

Priemonė*

Įgyvendintos 2008-2013 2008-2012
m.
pajūrio
juostos
tvarkymo
programos
priemonės

Priemonė
įgyvendinama

17.282.740,00
(ES
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

21.617.659,39
(ES
fondų,
savivaldybių
biudţeto lėšos)

X

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu.
** Pagal vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“).

1,9

1,9

X

gerai

X

Įgyvendinamas
projektas „Pajūrio
juostos tvarkymo
programos
įgyvendinimas“
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PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI)
Prioritetas

Vertinimo kriterijus Planinė reikšmė

Ţinių visuomenės plėtra

Klaipėdos
universiteto
patrauklumas
(reitingas)
palyginus su kitais
šalies universitetais

8

Konkurencinga ekonomika

Bendras
vidaus
produkto, tenkančio
vienam
regiono
gyventojui
didėjimas, proc.

0
(2011 m.)

13,02
(apskaičiuota remiantis
Statistikos departamento
duomenimis)

Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas (BVP),
tenkantis vienam gyventojui, 2011 m., lyginant su 2010 m., tiek Klaipėdos
regione, tiek visoje Lietuvoje augo: Klaipėdos regione išaugo 13,02 proc.
(Lietuvoje tuo pačiu metu – 13,96 proc.). Šis rodiklis tiek Lietuvoje, tiek
Klaipėdos regione nuo 2009 m. iki 2011 m. didėjo (Klaipėdoje regione
tuo laikotarpiu padidėjo 17,54 proc., Lietuvoje – 20,21 proc.). Lietuvos
bankas, atsiţvelgdamas į pasaulyje blogėjančius lūkesčius dėl ekonomikos
augimo, prognozuoja, kad prastesnių ekonominių perspektyvų tikimasi ir
Lietuvoje: banko skelbiamomis prognozėmis, numatoma, kad realusis
BVP, 2012 m. padidėjęs 3,0 proc., 2013 m. didės ne ką daugiau –
3,1 proc. (anksčiau prognozuota atitinkamai 3,0 ir 3,4 proc.).

Regiono gyventojų
vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės
ilgėjimas, proc.

0,22
(2011 m.)

- 0,28
(apskaičiuota remiantis
Statistikos departamento
duomenimis)

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione 2011 m., lyginant
su 2010 m., sumaţėjo 0,28 proc.(Lietuvoje tuo pačiu metu padidėjo 0,27
proc.). Pastebėtina, kad šis rodiklis tiek Klaipėdos regione, tiek visoje
Lietuvoje kasmet didėjo nuo 2007 metų iki 2010 m. (Klaipėdos regione
tuo laikotarpiu vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo 3,58 proc., o Lietuvoje
– 3,57 proc.). 2010 m., lyginant su 2009 m., Klaipėdos regione vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,61 proc. (Lietuvoje tuo pačiu metu –
0,47 proc.).

Gyventojų
skaičiaus regione
didėjimas, proc.

0,49

- 1,39
(apskaičiuota remiantis
Statistikos departamento
duomenimis)

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Klaipėdos apskrityje
gyventojų skaičius nuo 2011 m. sumaţėjo 1,39 proc. (2011 m. jų buvo
340047, 2012 m. – 335304). Lietuvoje tuo pačiu metu gyventojų skaičius
taip pat maţėjo - sumaţėjo 1,47 proc. Pastebėtina, kad gyventojų skaičius
tiek Klaipėdos regione, tiek visoje Lietuvoje kasmet maţėjo jau nuo 2007
m.: nuo 2007 m. iki 2012 m. Klaipėdos regione jis sumaţėjo 11,64 proc.,
o Lietuvoje – 11,14 proc.

Gyvenimo kokybės gerinimas

Faktinė reikšmė
8

Ekspertinis įvertinimas*
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingo, kurį paskelbė savaitraštis „Veidas“
(http://alumni.ism.lt), lentelėje Klaipėdos universitetas 2012 metais yra 8
vietoje (2011 m. – 9 vietoje). Prognozuota, kad Klaipėdos universiteto
patrauklumas palyginus su kitais universitetais bus 8 pozicijoje, todėl
tokia vertinimo kriterijaus faktinė reikšmė vertinama kaip labai geras
rodiklis. Paminėtina, kad Lietuvos universitetai buvo vertinti pagal tokius
rodiklius kaip universiteto vykdyta mokslo ir/ar meno veikla, aukščiausi
įvertinimai, akademinis personalas, universiteto tarptautiškumas, studijų
programų įvairovė, studijų sąlygos, studentų nuomonė, paklausa darbo
rinkoje ir finansavimo struktūra.

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO

Atnaujintas Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planas buvo patvirtintas Klaipėdos
regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodţio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-66.
2012 m. buvo įgyvendinami 9 atnaujinto Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros plano
tikslai, apimantys tuo laikotarpiu įgyvendinamus 28 uţdavinius ir 82 priemones.
Per 2012 m. buvo baigtos įgyvendinti 5 regiono plėtros plano priemonės (pasiekti šių
priemonių pabaigos poţymiai): „Verslo forumų rengimas, skatinant inovacijas pramonės įmonėse“,
„Krizių intervencijos centro įkūrimas Klaipėdos mieste“, „Vaikų dienos centrų įkūrimas/esamos
materialinės bazės ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“, „Elektros tiekimo sistemų specialiųjų planų
parengimas ir įgyvendinimas“ ir „Melioracijos įrenginių rekonstrukcija“. Atsiţvelgiant į tai, kad per
2011 metus buvo baigtos įgyvendinti 7 plano priemonės, šiuo metu jau yra pasiekti 12 priemonių
pabaigos poţymiai.
Atlikus regiono plėtros plano įgyvendinimo 2012 m. analizę, nustatyta, kad numatytu laiku
nebuvo įgyvendinamos 6 priemonės: „Elektroninės demokratijos didinimas teritorijų planavimo
srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją“, „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo
plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“, „Techninio projekto parengimas“,
„Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl teritorijos inţineriniams
tinklams ir privaţiuojamiesiems keliams į giliavandenį uostą statyti ir tiesti rezervavimo projektas“,
„Atliktas giliavandenio uosto poveikio aplinkai vertinimas“ ir „Jūrinių technologijų verslo plėtra:
Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimas su rinkomis, ţinių perdavimo tinklo steigimas,
verslo įmonių įtraukimas į ţinių tinklą, verslo komunikacijos tinklas“.
Šių priemonių neįgyvendinimo prieţastys įvairios. Priemonės „Elektroninės demokratijos
didinimas teritorijų planavimo srityje, panaudojant regiono geografinę informaciją“ vykdymas
nukeliamas į 2013 metus. Priemonių „Viešojo logistikos centro teritorijos detaliojo plano
parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ ir „Techninio projekto parengimas“
įgyvendinimas taip pat numatomas 2013 metais. Viešųjų logistikos centrų prieţiūros komitetas
2012-04-25 protokolu Nr. 8-40, o LR susisiekimo ministras 2012-05-09 įsakymu Nr. 3-350
Klaipėdos viešojo logistikos centro steigėjo funkcijas ir tolimesnį projekto įgyvendinimą perdavė
AB „Lietuvos geleţinkeliai“. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta AB "Lietuvos geleţinkeliai" ir
UAB "VPA Logistics" bendradarbiavimo sutartis, kuria pradėtas realiai įgyvendinti kuriamo
Klaipėdos viešojo logistikos centro projektas. Numatoma, kad 2013-aisiais bus parengtas šalia
"Draugystės" geleţinkelio stoties pietinėje dalyje esančio būsimo KVLC terminalo techninis
projektas, taip pat 2013 metais numatoma patvirtinti ir šiaurinėje dalyje greta minėtos geleţinkelio
stoties esančios teritorijos detalųjį planą.
Priemonė „Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl teritorijos
inţineriniams tinklams ir privaţiuojamiesiems keliams į giliavandenį uostą statyti ir tiesti
rezervavimo projektas“, numatyta įgyvendinti 2012 metais, planuojama įgyvendinti 2018 metais.
LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 buvo patvirtintas Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandenį uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo planas,
kuriuo šios priemonės numatytas 2018 m. IV ketvirtį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
duomenimis, giliavandenio uosto poveikio aplinkai vertinimas galės būti atliktas tik parengus
planuojamo giliavandenio uosto Būtingėje specialųjį planą ir atlikus jo strateginį pasekmių aplinkai
vertinimą. Todėl priemonės „Atliktas giliavandenio uosto poveikio aplinkai vertinimas“ vykdymas
LR susisiekimo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3-459 nukeltas į 2016 m. II ketvirtį.
2012 metais priemonė „Jūrinių technologijų verslo plėtra: Lietuvos mokslo institucijų
bendradarbiavimas su rinkomis, ţinių perdavimo tinklo steigimas, verslo įmonių įtraukimas į ţinių
tinklą, verslo komunikacijos tinklas“ nebuvo įgyvendinama, nes LR švietimo ir mokslo ministro
2012-06-28 įsakymu Nr. V-1052 nebuvo skirtas finansavimas asociacijos „Baltijos slėnis“ projektui
„Slėnių bendradarbiavimo tinklas Jūrinio sektoriaus vystymui (BALTIJOS TINKLAS)“.
Analizuojant regiono plėtros plano tikslų ir uţdavinių vertinimo kriterijų pasiektas faktines
reikšmes (lyginant su planuotomis), matyti, kad 2012 m. yra nepasiektos (pasiekimas vertinamas
„blogai“) 4 kriterijų planinės reikšmės: „Krovos apimčių augimas, mln. t.“, „Įgyvendintų projektų

2
skaičius, rekonstruojant geleţinkelio infrastruktūrą“, „Regiono gyventojų vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės ilgėjimas, proc.“ ir „Gyventojų skaičiaus regione didėjimas, proc.“.
Įgyvendinant priemonę „Didinti Klaipėdos uosto konkurencingumą, statant naują
infrastruktūrą bei gerinant laivybos sąlygas“, Klaipėdos regiono plėtros plane prognozuota, kad
2012 metais Klaipėdos uoste bus perkrauta 1,7 mln. t. daugiau jūrinių krovinių nei 2011 metais.
Tačiau per 2012 m. Klaipėdos uoste perkrauta 35,24 mln. t jūrinių krovinių, t.y., 1,35 mln. t maţiau
nei 2011 m. (2011-aisiais buvo perkrauta 36,59 mln. t.): bendras krovos apimčių maţėjimas 2012
m., lyginant su 2011 m., sudarė 3,69 proc.
Įgyvendinant priemonę „Tobulinti regiono susisiekimo bei krovinių perveţimo keliais ir
geleţinkeliais infrastruktūrą“, buvo numatyta, kad 2012 metais bus įgyvendinti 5 projektai, susiję su
geleţinkelio infrastruktūros rekonstrukcija. Tačiau, remiantis LR Susisiekimo ministerijos pateiktais
duomenimis, yra baigtas įgyvendinti tik 1 projektas – „Geleţinkelio viaduko per Varnėnų g.
Klaipėdoje rekonstravimas/įrengimas“. Dar 9 projektai yra įgyvendinami, iš kurių 5 planuojama
baigti 2013 metais, 2 - 2014 metais, o dar 2 siūloma įgyvendinti ateinančiame finansiniame
laikotarpyje (2014-2020 m.).
Nebuvo pasiektos ir Klaipėdos regiono plėtros plano III prioriteto „Gyvenimo kokybės
gerinimas“ vertinimo kriterijų reikšmės. Buvo prognozuota, kad Klaipėdos regiono gyventojų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2011 m., lyginant su 2010 m., ilgės 0,22 proc., tačiau, remiantis
Statistikos departamento duomenimis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos regione šiuo
laikotarpiu sumaţėjo 0,28 proc. Taip pat buvo tikėtasi, kad gyventojų skaičius Klaipėdos regione
didės 0,49 proc., tačiau skelbiami statistiniai duomenys rodo, kad Klaipėdos apskrityje gyventojų
skaičius nuo 2011 m. sumaţėjo 1,39 proc. (2011 m. jų buvo 340047, 2012 m. – 335304).
Atsiţvelgiant į tai, kad Klaipėdos regiono 2007-2013 m. plėtros planas buvo atnaujintas
2011 m. gruodţio mėnesį, visos atnaujintame plane numatytos priemonės, uţdaviniai ir tikslai
išlieka aktualūs Klaipėdos regionui.
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