KLAIPĖDOS REGIONO 2007-2013 METŲ PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ II KETVIRČIO APŢVALGA
VIDINIAI VEIKSNIAI
Eil. Nr.
PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Projekto vertė / finansavimo šaltinis
pavadinimas
(-iai)
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Energijos vartojimo efektyvumo Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 1.
renovacija pagerinant jų šilumines didinimas Kretingos rajono savivaldybės
vertė - 55.465,00 47.145,25
Lt,
charakteristikas
Lt.
valstybės
Salantų lopšelis-darţelis "Rasa" administracija
biudţeto lėšos 8.319,75 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma pakeisti senus medinius langus ir lauko duris naujais.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Energijos vartojimo efektyvumo Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 2.
renovacija pagerinant jų šilumines didinimas Kretingos Marijono savivaldybės
vertė - 474.944,00 403.702,40 Lt,
charakteristikas
administracija
Lt.
valstybės
Daujoto vidurinėje mokykloje
biudţeto lėšos 71.241,60 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatomas mokyklos pastato (Vilniaus g. 12/Ţemaitės a. 2, Kretinga) sienų cokolinės dalies šiltinimas iš išorės.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Kartenos vidurinės mokyklos Kretingos
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 3.
renovacija pagerinant jų šilumines pastato rekonstrukcija
savivaldybės
vertė
- 949.936,20 Lt,
charakteristikas
administracija
1.117.572,00 Lt.
valstybės
biudţeto lėšos 167.635,80 Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus apšiltintos mokyklos pastato (šiaurinio ir pietinio korpusų) sienos, pakeisti langai, durys, sutvarkyta šildymo
sistema bei stogas.
3.02.03.01
Savivaldybių
teritorijų Skuodo
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 4.
rajono
teritorijų Skuodo
detaliųjų planų parengimas
vertė - 195.042,39 165.786,02 Lt,
detaliųjų ir specialiųjų planų savivaldybės
3.02.03.02 Gyvenviečių viešosios ir parengimas
administracija
Lt.
savivaldybės
inţinerinės
infrastruktūros
bei
biudţeto lėšos kraštovaizdţio sutvarkymo ir išvystymo
29.256,37 Lt.
specialiųjų planų parengimas
3.02.02.04
Energetinio ūkio sistemų specialiųjų
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planų parengimas
Planuojami rezultatai: Šiuo projektu Skuodo rajono savivaldybėje bus parengta 10 detaliųjų planų ir 2 specialieji planai.
3.01.01.03 Apskrities savivaldybių Šilutės rajono savivaldybės Šilutės
rajono Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 5.
bendrųjų planų rengimas, monitoringo teritorijos
vertė - 105.000,00 89.250,00
Lt,
planavimo savivaldybės
sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
administracija
Lt.
savivaldybės
dokumentų parengimas
3.02.03.02 Gyvenviečių viešosios ir
biudţeto lėšos inţinerinės
infrastruktūros
bei
15.750,00 Lt.
kraštovaizdţio sutvarkymo ir išvystymo
specialiųjų planų parengimas
2.03.01.01
Teritorijų
planavimo
dokumentų
turizmo ir rekreacinės infrastruktūros
plėtrai parengimas
Planuojami rezultatai: Projektu siekiama parengti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimą, parengti Gardamo gyvenvietės
susisiekimo komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros specialųjį planą, parengti Šilutės miesto vandens turizmo ir Šilutės miesto neuţstatytų teritorijų
kraštovaizdţio formavimo specialiuosius planus.
3.02.03.01
Savivaldybių
teritorijų Teritorijų
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
6.
planavimo Klaipėdos
detaliųjų planų parengimas
savivaldybės
vertė - 483.655,65 411.107,30 Lt,
dokumentų
3.02.03.02 Gyvenviečių viešosios ir rengimas (III etapas)
administracija
Lt.
savivaldybės
inţinerinės
infrastruktūros
bei
biudţeto lėšos kraštovaizdţio sutvarkymo ir išvystymo
72.548,35 Lt.
specialiųjų planų parengimas
Planuojami rezultatai: Projektu siekiama parengti gyvenamųjų teritorijų tarp Tilţės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir
Kooperacijos g. detalųjį planą; gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilţės g., Rumpiškės g., Sausio 15 g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g.
ir Paryţiaus Komunos g. detalųjį planą; Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialųjį planą; Ţardės piliakalnio gyvenamojo rajono inţinerinės
ir susisiekimo infrastruktūros specialųjį planą.
3.02.01.01 Savivaldybių transporto Gargţdų m. Aušros gatvės
Klaipėdos rajono
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
7.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra rekonstravimas
savivaldybės
vertė
- 939.584,28 Lt,
administracija
1.121.713,04 Lt.
valstybės
biudţeto lėšos 116.066,29 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos 66.062,47 Lt.
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Planuojami rezultatai: Projekto metu numatoma sutvarkyti Gargţdų miesto Aušros gatvę (rekonstruotos gatvės ilgis 0,459 km): bus įrengta asfaltbetonio
danga, įrengtas lietaus vandens drenaţas, gatvės apšvietimas, šaligatviai.
3.02.01.01 Savivaldybių transporto Pervalkos gatvės dalies
Neringos
Bendra
projekto Iš jų ES lėšos 8.
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra rekonstrukcija Neringoje
savivaldybės
vertė - 876.433,76 626.709,00 Lt,
administracija
Lt.
valstybės
biudţeto lėšos 77.417,00
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos 172.307,76 Lt.
Planuojami rezultatai: Projektu bus rekonstruota Pervalkos gatvės dalis Neringoje ( 0,4 km).
2.03.02.03. Renovuota, modernizuota ir “Sveikatingumo ir aktyvaus Palangos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
9.
išplėtota
aktyviosios
rekreacijos, poilsio
vertė - 231.380,00 196.673,00 Lt,
tako
“Labrytys” savivaldybės
turizmo ir kultūros infrastruktūra
Lt.
savivaldybės
pratęsimas ir aktyvaus poilsio administracija
biudţeto lėšos –
zonų įrengimas Palangos miesto
34.707,00 Lt.
savivaldybėje
(takas
“Labrytys”)
Planuojami rezultatai: Numatomos šios veiklos: tako įrengimas ir kitų įrenginių montavimas – naujai suţymėtas takas ~ 3km, atnaujintas seno tako
ţymėjimas ~ 3 km, įrengta aikštelių ~ 5 vnt.
3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio “Palangos lopšelio – darţelio Palangos
miesto Bendra
projekto Iš jų ES lėšos –
10.
ugdymo
įstaigų
infrastruktūros “Ąţuoliukas”
vertė - 292.714,00 248.806,90 Lt,
pastato savivaldybės
modernizavimas
administracija
Lt.
savivaldybės
atnaujinimas”
biudţeto lėšos –
43.907,10 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma atnaujinti pastatą, išimant senas duris, įrengiant naujas, senų langų išėmimas, naujų langų įstatymas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.01.05.01. Šventosios uosto bei Objekto „Šventosios valstybinio Valstybinio
jūrų Bendra
projekto ES
lėšos,
1.
regiono maţųjų uostų ir laivų jūrų
vertė
– Valstybinio jūrų
uosto
infrastruktūros uosto direkcija
prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje, statyba ir akvatorijos gilinimas“
1.193.060,00 Lt.
uosto direkcijos
Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno techninio projekto parengimas,
lėšos.
upėse statyba ir modernizavimas
statybą leidţiančių dokumentų
gavimas ir statinio projekto
vykdymo prieţiūra
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Planuojami rezultatai: Numatoma parengti „Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo” techninį projektą, gauti
statybą leidţiančius dokumentus, vykdyti statinio vykdymo prieţiūrą.
3.02.03.03.
Daugiabučių
namų Daugiabučių namų skatinimas, Palangos
miesto Bendra
projekto ES ir valstybės
2.
renovacija
savivaldybės
vertė – 16.924,00 biudţeto lėšos.
II etapas
administracija
Lt.
Planuojami rezultatai: Numatomas 16 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų
parengimas.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
2.03.02.02. Regiono kultūros ir gamtos Palangos kurhauzo pastato Palangos
miesto Bendra
projekto Iš jų 257.000,00
1.
paveldo
objektų
renovacija
ir (mūrinės dalies), Vytauto g. 45, savivaldybės
vertė – 734.546,00 Lt - Valstybės
prieinamumo lankytojams gerinimas
Lt.
investicijų
Palangoje (unikalus kodas 1291) administracija
programos lėšos,
pritaikymas
visuomenės
110.000,00 Lt –
poreikiams
savivaldybės
skolintos lėšos,
367.546,00 Lt Kultūros paveldo
departamento
prie
Kultūros
ministerijos
lėšos.
Planuojami rezultatai: Numatomi Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies) Vytauto g. 45, Palangoje pritaikymo visuomenės poreikiams darbai.
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Skuodo rajono Aleksandrijos Skuodo
rajono Bendra projekto Iš jų
Klimato
1.
renovacija
pagerinant
jų
šilumines pagrindinės
vertė
– kaitos
mokyklos savivaldybės
charakteristikas
administracija
1.166.117,00 Lt.
specialiosios
modernizavimas
programos lėšos –
1.009.040,00 Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
157.077,00 Lt.
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Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą, bus atnaujintas Aleksandrijos pagrindinės mokyklos pastatas: apšiltintos sienos, atnaujintas stogas, pakeisti
langai, atnaujinta šildymo sistema.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Skuodo
rajono Bendra projekto Iš jų
Klimato
2.
rajono
Šačių Skuodo
renovacija
pagerinant
jų
šilumines pagrindinės mokyklos katilinės savivaldybės
vertė
– kaitos
charakteristikas
administracija
375.391,63 Lt.
specialiosios
pervedimas naudoti biokurą
programos lėšos –
334.232,69
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
41.158,94 Lt.
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą, Šačių pagrindinės mokyklos katilinėje bus sumontuoti biokuru kūrenami katilai.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Skuodo
rajono Bendra projekto Iš jų
Klimato
3.
rajono
Mosėdţio Skuodo
renovacija
pagerinant
jų
šilumines gimnazijos katilinės pervedimas savivaldybės
vertė
– kaitos
charakteristikas
administracija
512.786,42 Lt.
specialiosios
naudoti biokurą
programos lėšos –
468.626,70
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
44.159,72 Lt.
Planuojami rezultatai: Įgyvendinus projektą, Mosėdţio gimnazijos katilinėje bus sumontuoti biokuru kūrenami katilai.
3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų Lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ Neringos
Bendra projekto Iš jų
Klimato
4.
renovacija pagerinant jų šilumines pastato modernizavimas
savivaldybės
vertė
– kaitos
charakteristikas
administracija
587.136,19 Lt.
specialiosios
programos lėšos –
508.810,00
Lt,
savivaldybės
biudţeto lėšos –
78.326,19 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatomas lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ pastato atnaujinimas: perdangų, kurios ribojasi su išore šiltinimas – 53,2 m2, plokščio
stogo rekonstrukcija – 223,71 m2 / perdangos po nešildoma pastoge apšiltinimas – 527,71 m2, langų keitimas – 6,47 m2 (9 vnt.), išorinių sienų apšiltinimas 740 m2, cokolio apšiltinimas – 190 m2, šildymo ir karšto vandens rekonstrukcija – 1 vnt., mechaninio vėdinimo sistemos įrengimas – 1 vnt.
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3.02.01.01. Savivaldybių transporto Dėl Kelių prieţiūros ir plėtros Palangos
miesto Bendra projekto Kelių prieţiūros ir
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra programos lėšų paskirstymo savivaldybės
vertė
– plėtros programos
administracija
1.029.500,00Lt.
lėšos.
vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms
tiesti,
taisyti
(remontuoti),
priţiūrėti
ir
saugaus
eismo
sąlygoms
uţtikrinti savivaldybėms 2013
metais
Planuojami rezultatai: Numatomos šios veiklos: Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų ir kvartalinių pravaţiavimų taisymas –
2166 m2, lietaus nuotekų šulinių ir surinkimo šulinėlių paaukštinimas ir remontas gatvių vaţiuojamojoje dalyje – 53 vnt., Ţvejų gatvės rekonstrukcija 1200,21 m.
3.03.03.01. Įgyvendintos 2008-2013 m. Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo Palangos
miesto Bendra projekto Iš jų 300.000,00
6.
pajūrio juostos tvarkymo programos programos 2013 m. išlaidų savivaldybės
vertė
– Lt - Aplinkos
priemonės
administracija
428.700,00 Lt.
apsaugos rėmimo
sąmatos patvirtinimo
specialiosios
programos lėšos,
129.000,00 Lt –
savivaldybės
biudţeto lėšos.
Planuojami rezultatai: Numatoma įgyvendinti krantotvarkos priemones: palaikomųjų krantotvarkos priemonių programos 2013 metams parengimas – 1
vnt., kopų tvirtinimas, pinant sienutes iš ţabų – 6120 m, naujo medinio tako gamyba, paklojimas – 1880,0 m2, paplūdimio laiptų dangos remontas – 290,0
m2, kopų šlaitų tvirtinimas šakomis (ţabų klojiniai) – 13346,0 m2, paplūdimio laiptų turėklų remontas – 492 m, smėlio prakrovimas, perveţimas 1 km
atstumu – 450,0 m3.
Eil. Nr.
BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)
Plano
priemonės
numeris
ir Projekto pavadinimas
Vykdytojas
Panaudotas finansavimas /
pavadinimas
finansavimo šaltinis (-iai)
3.02.03.05
Miesto
aplinkos Skuodo miesto centrinės dalies Skuodo
rajono Panaudotos lėšos - Iš jų ES lėšos 1.
infrastruktūros
pagerinimas sutvarkymas
savivaldybės
4.990.253,50 Lt.
4.241.714,74 Lt,
probleminėje
Skuodo
rajono
administracija
valstybės
savivaldybėje
biudţeto lėšos 374.269,01 Lt,
savivaldybių
biudţeto lėšos 5.
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374.269,75 Lt.
Rezultatai: Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie darbai: rekonstruota Skuodo miesto Gedimino aikštė, atnaujintos kelių bei šaligatvių dangos miesto
aikštę ribojančiose gatvėse (Birutės g. ir P. Cvirkos g.), įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruota apšvietimo sistema, įrengti maţosios
architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėţės).
3.01.01.02. Apskrities savivaldybių Skuodo
rajono Panaudotos lėšos – Iš jų ES lėšos –
2.
rajono
strateginio Skuodo
strateginių plėtros planų rengimas ir veiklos plano parengimas
savivaldybės
31.098,48 Lt.
26.433,71
Lt,
atnaujinimas, strateginių veiklos planų
administracija
savivaldybės
rengimas. Strateginio planavimo ir
biudţeto lėšos –
įgyvendinimo
prieţiūros
sistemų
4.664,77 Lt.
sukūrimas ir įdiegimas
Rezultatai: Parengtas Skuodo rajono 2012-2014 metų strateginis veiklos planas.
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba
konkurso būdu)
2.01.03.02. Klaipėdos valstybinio jūrų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Valstybinio
jūrų Gilinimo
darbų Iš jų ES lėšos 1.
uosto laivybos kanalo gilinimas ir laivybos kanalo gilinimas ir uosto direkcija
vertė
– 81.467.000,00 Lt
platinimas
127.297.463,31 Lt (64 proc.).
platinimas
(su PVM).
Rezultatai: Pasiekti projekte numatyti uosto kanalo parametrai: gylis - 14,5 m, plotis - 150 m.
Valstybės biudţeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudţetų lėšos)
Nėra
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas
Nėra
Rezultatai:
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas
Nėra
IŠORINIAI VEIKSNIAI
IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)

Pobūdis (galimybė /
grėsmė)

2013 m. birţelio 28 d. Transporto investicijų direkcija Palangos miesto Galimybė

Pasiūlymai dėl grėsmės sumaţinimo
ar galimybės išnaudojimo (prireikus
– pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pradėti plano keitimą)
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
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savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Palangos miesto Suvalkiečių gatvės rekonstrukcija“ pagal
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra”
2013 m. birţelio 28 d. Transporto investicijų direkcija Šilutės rajono savivaldybės
administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektui „Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės rekonstravimas“
pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra”
2013 m. birţelio 28 d. Transporto investicijų direkcija Kretingos rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Kretingos miesto Ţalgirio gatvės rekonstrukcija“ pagal
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra”
2013 m. birţelio 28 d. Transporto investicijų direkcija Skuodo rajono savivaldybės
administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektui „Skuodo rajono savivaldybės vietinių kelių rekonstravimo techninių
projektų parengimas“ pagal priemonę “Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra”
2013 m. birţelio 21 d. Europos socialinio fondo agentūra Šilutės rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir
savivaldybės tarybos narių mokymai (3 etapas)“ pagal priemonę „Savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Šilutės rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas“ pagal
priemonę “Teritorijų planavimas”
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Kretingos rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo
dokumentų parengimas (III etapas)“ pagal priemonę “Teritorijų planavimas”
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Skuodo rajono
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Skuodo miesto dujų ūkio specialiojo plano parengimas“
pagal priemonę “Teritorijų planavimas”
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Neringos savivaldybės

Galimybė

Galimybė

Galimybė

priemonę
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra”
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra”
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra”
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra”

Galimybė

Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas“

Galimybė

Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę “Teritorijų planavimas”

Galimybė

Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę “Teritorijų planavimas”

Galimybė

Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę “Teritorijų planavimas”

Galimybė

Galimybė įgyvendinti projektą pagal
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administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti
projektui „Darnaus judumo Neringos savivaldybėje specialiojo plano parengimas“
pagal priemonę “Teritorijų planavimas”
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Kretingos rajono Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Kretingos rajono centro Kretingos miesto kompleksinės
plėtros galimybių studijos parengimas“ pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Skuodo rajono Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano
įgyvendinimo galimybių studijos parengimas“ pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
2013 m. birţelio 19 d. Europos socialinio fondo agentūra Šilutės rajono Galimybė
savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei
paramai gauti projektui „Galimybių studijų „Turizmo verslo skatinimo sistemos
sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Ţemės ūkio optimizavimas Šilutės
rajono savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir
jaunimo uţimtumo galimybės“ parengimas“ pagal priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
Lietuvos respublikos Vyriausybės 2013 m. birţelio 20 d. nutarimas Nr. 550 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 17 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl
Europos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuotinų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“, kuriuo
nustatyta, kad nauji regiono projektai į regiono projektų sąrašą, keičiamą pagal
nutarimu patvirtinto aprašo 8 punktą, gali būti įrašomi iki 2013 m. liepos 15
dienos.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandţio
11 d. įsakymas Nr. A1-154 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2009 m. gruodţio 30 d. įsakymo Nr. A1-706 „Dėl 2007–2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė

priemonę “Teritorijų planavimas”
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Regioninės
plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių
(ilgalaikiai
/
trumpalaikiai)
strateginiai
plėtros
planai“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Regioninės
plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių
(ilgalaikiai
/
trumpalaikiai)
strateginiai
plėtros
planai“
Galimybė įgyvendinti projektą pagal
priemonę
„Regioninės
plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių
(ilgalaikiai
/
trumpalaikiai)
strateginiai
plėtros
planai“
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ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM01-R priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ antrojo
etapo projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo
nurodoma, kad regionų projektų sąrašuose nustatyti paraiškų pateikimo
įgyvendinančiai institucijai terminai negali būti vėlesni kaip 2013 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandţio 17 d. nutarimas Nr. 319 Galimybė
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787
„Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“,
kuriuo buvo padidintos Klaipėdos regionui skirtos priemonės „Daugiabučių namų
atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ Europos
Sąjungos fondų lėšos (papildomai skirta 710.582,00 Lt ES lėšų suma).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandţio 10 d. įsakymas
Nr. 1V-316 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio
6 d. įsakymo Nr. 1V-396 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo nurodoma, kad regionų projektų sąrašuose
nustatyti paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai negali būti
vėlesni kaip 2013 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandţio 29 d. įsakymas
Nr. 1V-371 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandţio
30 d. įsakymo Nr. 1V-177 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nurodoma, kad regionų projektų
sąrašuose nustatyti paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai negali
būti vėlesni kaip 2013 m. liepos 1 d.

2013 m. birţelio 10 d. įvykusiame
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
posėdyje buvo priimtas sprendimas
padidinti Klaipėdos regiono projektų
sąraše pagal priemonę „Daugiabučių
namų atnaujinimas pirmiausia didinant
jų energijos vartojimo efektyvumą“
įrašytų 7 įgyvendinamų projektų vertes
pagal faktiškai reikalingų lėšų poreikį
pasirašius
projektų
finansavimo
administravimo sutartis.
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birţelio 21 d. įsakymas
Nr. 1V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m.
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-420 „Dėl 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP14.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nurodoma, kad
regionų projektų sąrašuose nustatyti paraiškų pateikimo įgyvendinančiai
institucijai terminai negali būti vėlesni kaip 2013 m. liepos 31 d.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birţelio 14 d. įsakymas Nr. 4-541
„Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 4578 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo nurodoma, kad regionų projektų sąrašuose nustatyti paraiškų
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai negali būti vėlesni kaip 2013 m.
liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birţelio 21 d. įsakymas
Nr. 1V-548 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio
27 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo nurodoma, kad regionų projektų sąrašuose nustatyti paraiškų
pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai negali būti vėlesni kaip 2013 m.
liepos 31 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birţelio 28 d. įsakymas
Nr. 1V-571 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodţio
9 d. įsakymo Nr. 1V-446 "Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonės VP3-1.2VRM-01-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo“, kuriuo
nurodoma, kad regionų projektų sąrašuose nustatyti paraiškų pateikimo
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įgyvendinančiai institucijai terminai negali būti vėlesni kaip 2013 m. rugpjūčio 30
d.
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 2013 metų II
ketvirčio* pabaigoje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2013 metų I ketvirtį*

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.

9 proc.

2194,2 Lt

Palyginti su
šalies
vidurkiu
(proc.)
1,7
procentinio
punkto
maţesnis uţ
šalies
vidurkį
1,73 proc.
maţesnis uţ
šalies
vidurkį

Pokytis,
lyginant su
praėjusiu
ketvirčiu
-2,07
(sumaţėjo
18,70 proc.)

Pokytis, lyginant
su atitinkamu
praėjusių metų
laikotarpiu
+0,03
(padidėjo
0,33 proc.)

Sumaţėjo
Padidėjo 59,50 Lt
17,70
Lt (2,79 proc.)
(0,8 proc.)

