
Klaipėdos regiono plėtros tarybos

2010 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-25 -(18.4)

(pakeistas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 6.1-65-(18.4),

2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 51/3VL-12,

2011 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/3VL-19,

2011 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-4, 

2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/3S-75,

2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 51/3S-7, 

2013 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 51/3S-29,

2013 m. birželio  25 d. sprendimu Nr. 51/3S-40,

2013 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 51/3S-43,

2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-51,

2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 51/3S-62,

2013 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 51/3S-72,

2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 51/3S-14,

2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 51/3S-22)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr.  VP1-4.2-VRM-02-R-33

Bendra projekto vertė, 

Lt.

ES fondų lėšų 

suma, Lt.

Valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt.

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma, 

Lt.

1.
Regioninė galimybių 

studija "Vakarų krantas"

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracija

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - išspręsti Klaipėdos regiono ir susisiekimo 

su pamario ir pajūrio rekreacinėmis zonomis (Vente, Kintais, 

Dreverna, Svencele, Giruliais, Karkle, Palanga, Šventąja) 

problemas. Parengti išsamią galimybių studiją, kuri apimtų: 

galimų variantų analizę bei identifikuotų tinkamiausių 

sprendimą ekologiško transporto linijos tiesimui Klaipėdos 

regione išnaudojant esamas dviračių trasas, Šilutės rajone 

esančią polderių sistemą ar siūlant kitas alternatyvas; galimų 

variantų analizę bei identifikuotų tinkamiausių sprendimą 

Minijos upės ir Vilhelmo kanalo vandens kelio atgaivinimą, 

taip pat sujungiant Kuršių marių rytinės pakrantės uostelius 

su farvateriu; Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Rusnės ir 

Kintų seniūnijoms; Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės, 

Kretingalės seniūnijų; Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio 

seniūnijos kurortinės teritorijos statuso suteikimo galimybes, 

prioritetus ir veiklos priemones. Projekto veiklos - galimybių 

studijos parengimas.  Planuojami rezultatai – atnaujintas 

Klaipėdos regiono plėtros planas, 1 vnt. 

582.103,00 494.787,55 - 87.315,45
2011.07- 

2014.06
36 2011.04.30

PATVIRTINTA

Projekto 

trukmė, 

mėn.

Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia ir 

pabaiga

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini 

rezultatai)
Preliminarus projekto biudžetas, Lt

 2.096.300,00  Lt.   ES fondų lėšų paramos suma Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: Priemonės kodas: VP1-4.2-

VRM-02-R 

Eil. 

Nr.

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo teikėjas

Pareiškėjas

Priemonės pavadinimas: REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ 

PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) 

STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI



2.

Skuodo rajono 

savivaldybės strateginio 

veiklos plano 

parengimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas – tobulinti Skuodo rajono savivaldybės 

strateginį planavimą.

Projekto uždavinys – parengti Skuodo rajono savivaldybės 

strateginį veiklos planą ir numatyti Skuodo rajono 

savivaldybės veiklą 2012–2014 metams. Projekto veiklos - 

Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

parengimas, situacijos analizės parengimas. Projekto 

rezultatai - parengtas Skuodo rajono savivaldybės strateginis 

veiklos planas - 1 vnt. 

31.098,48 26.433,71 - 4.664,77
2011.09 - 

2012.10
14 2011.05.02

3.

Kretingos rajono 

savivaldybės 2014 -2020 

m. plėtros plano 

parengimas

Kretingos rajono 

savivaldybės 

administracija

Kretingos rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - gerinti veiklos valdymą, užtikrinant darnią 

Kretingos rajono plėtrą. Uždavinys - Pagerinti Kretingos 

rajono plėtros strateginį planavimą. Projekto veiklos - 

detalios analizės (galimybių studijų) kiekvienai veiklos 

sričiai parengimas,  Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 

m. plėtros plano parengimas. Planuojami rezultatai - 

parengtas savivaldybės strateginis plėtros planas – 1 vnt. 

                    90.330,00    76.780,50              -                     13.549,50                
2012.01-

2013.12
24 2011.06.30

4.

Skuodo rajono 

savivaldybės strateginio 

plėtros plano 2014-2020 

metams parengimas

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas – gerinti Skuodo rajono savivaldybės 

strateginį planavimą, parengiant Skuodo rajono savivaldybės 

strateginį plėtros planą 2014-2020 metams. Projekto 

uždaviniai - parengti Skuodo  rajono savivaldybės strateginį 

plėtros planą 2014-2020 metams. Projekto veiklos - Skuodo 

rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 

metams parengimas Rengiant planą bus atlikta išsami esamos 

situacijos, ekonominės, ekologinės ir socialinės būklės 

analizė.  Planuojami rezultatai - parengtas Skuodo rajono 

savivaldybės strateginis plėtros planas – 1 vnt.

25.048,48 21.291,21 -                     3.757,27
2012.01-

2013.12
24 2011.06.30

5.

Neringos savivaldybės 

strateginio plėtros plano 

2014-2020 metams 

parengimas

Neringos 

savivaldybės 

administracija

Neringos 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas – gerinti regioninės plėtros planavimą, 

parengiant Neringos savivaldybės strateginį plėtros planą 

2014-2020 metams. Projekto uždaviniai - parengti Neringos 

savivaldybės strateginį plėtros planą 2014-2020 metams. 

Projekto veiklos - Neringos savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2014-2020 metams parengimas Rengiant planą, bus: 

atlikta išsami esamos situacijos, ekonominės, ekologinės ir 

socialinės būklės analizė; atliktas savivaldybės gyventojų 

nuomonės tyrimas; atliktas savivaldybės  turizmo plėtros 

perspektyvų tyrimas, įvertinant miesto svečių poreikius; 

patikslinta savivaldybės plėtros vizija, nustatyti prioritetai, 

tikslai, uždaviniai planuojamam laikotarpiui; parengtas plano 

įgyvendinimo priemonių planas; parengta strateginio 

valdymo ir stebėsenos sistema; organizuotas plano 

pristatymas visuomenei. Planuojami rezultatai - parengtas 

savivaldybės strateginis plėtros planas – 1 vnt.

                    70.180,00    59.652,38                                     -      10.527,62
2012.03-

2013.02
12 2011.10.01



6.

Šilutės rajono 

strateginio plėtros plano 

2015-2024 metams 

parengimas

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracija

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas – Gerinti veiklos valdymą, užtikrinant darnią 

Šilutės rajono plėtrą. Projekto uždaviniai: vykdyti Šilutės 

rajono plėtros strateginį planavimą. Projekto veiklos: 

parengti Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį 

plėtros planą. Projekto eigoje bus atlikta Šilutės rajono 

socialinės-ekonominės būklės analizė kartu su miesto 

gyventojų ir ekspertų apklausomis. 

Planuojami rezultatai - parengtas savivaldybės strateginis plėtros 

planas – 1 vnt. 

                    75.484,00                   64.161,40                           -                       11.322,60    
2012.01-

2013.12
24 2011.12.31

7.

Klaipėdos rajono 

strateginio veiklos plano 

atnaujinimas

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracija

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas – tobulinti Klaipėdos rajono savivaldybės 

strateginį planavimą. Projekto uždavinys – atnaujinti 

Klaipėdos rajono strateginį veiklos planą su situacijos 

analize. Projekto veiklos – atnaujinti Klaipėdos rajono 

strateginį veiklos planą su situacijos analize, parengti 

Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo 

skatinimo studiją. Projekto rezultatai - atnaujintas Klaipėdos 

rajono strateginis veiklos planas – 1 vnt., parengta Klaipėdos 

rajono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimo 

studija – 1 vnt.

                    19.436,44                   16.520,97                           -                         2.915,47    
2012.03-

2013.08
18 2011.12.31

8.

Galimybių studijų 

Klaipėdos mieste 

parengimas

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti kokybišką Klaipėdos miesto ir 

regiono plėtrą. Projekto uždavinys - tinkamai pasiruošti 

aktualių investicinių projektų įgyvendinimui. Projekto 

veiklos - Stadiono perspektyvų studijos regione parengimas, 

Sporto akademijos, kaip pamainos rengimo bazės galimybių 

studijos su investiciniu projektu parengimas, II vandenvietės 

pritaikymo švietimo, sporto, saviraiškos reikmėms galimybių 

studijos parengimas, Tikslinės teritorijos gyvenamųjų 

teritorijų ir gretimų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių 

studijos parengimas. Siektini rezultatai – parengta galimybių 

studijų – 4 vnt. Atliktų studijų rezultatai bus integruoti į 

Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-2020 metams 

ir į Klaipėdos regiono plėtros planą.

                  141.704,00                 120.448,39                           -                    21.255,61    
2012.09-

2014.12
28 2012.05.11

9.

Savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano 2014-2020 m. 

atnaujinimas, atliekant 

sektorinę studiją jūros 

terapijos centrui

Neringos 

savivaldybės 

administracija

Neringos 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - didinti teritorinę socialinę sanglaudą, 

gerinti regioninės plėtros planavimą. Uždavinys - 

tobulinti turizmo sistemos planavimą, rinkodarą, plėsti 

paslaugų įvairovę ir kokybę. Veiklos - sektorinės studijos 

- Jūros terapijos centro koncepcijos parengimas, 

atnaujinant savivaldybės strateginės plėtros planą 2014-

2020 m. Planuojami rezultatai - atnaujintas savivaldybės 

strateginis plėtros planas – 1 vnt.

                 50.000,00                42.500,00      -                       7.500,00    
2013.09-

2014.09
13 2013.07.22



10.

Eismo dalyvių 

saugumo užtikrinimo 

Kretingos mieste 

galimybių studijų 

parengimas

Kretingos rajono 

savivaldybės 

administracija

Kretingos rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - išspręsti pėsčiųjų susisiekimo per 

geležinkelio bėgius problemą, atlikti eismo saugumo 

Kretingos mieste galimybių studiją. Uždavinys - parengti 

pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius galimybių 

studiją, transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo Kretingos 

mieste galimybių studiją. Projekto veiklos - Pėsčiųjų 

perėjos per geležinkelio bėgius galimybių studijos 

parengimas, transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo 

Kretingos mieste galimybių studijos parengimas. 

               131.670,00              111.919,50                         -                    19.750,50    
2013.07-

2015.07
24 2013.07.30

11.

Galimybių studijų 

Šilutės rajono 

savivaldybėje 

parengimas

Šilutės  rajono 

savivaldybės 

administracija

Šilutės  rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas - užtikrinti darnią Šilutės rajono plėtrą, 

gerinant veiklos valdymą ir  tobulinant Šilutės rajono 

savivaldybės strateginio planavimo procesą. Uždavinys - 

Šilutės rajono savivaldybės strateginio planavimo 

proceso tobulinimas. Projekto veiklos - Galimybių 

studijų „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas 

Šilutės rajono savivaldybėje“, „Žemės ūkio 

optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Šilutės 

rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir 

jaunimo užimtumo galimybės“,  "Šilutės miesto ir 

seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas" 

parengimas. Planuojami rezultatai - Projekto metu 

sukurtos galimybių studijos  „Turizmo verslo skatinimo 

sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, 

„Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono 

savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto 

infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės", 

"Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių 

apšvietimas" prisidės prie Šilutės rajono savivaldybės 

strateginio planavimo proceso tobulinimo, strategijų 

įgyvendinimo, veiklos gerinimo.

               266.687,64              226.684,49                         -      40.003,15             
2014.01-

2015.07
18 2013.07.31

Projektų vertė, iš 

viso, Lt.

ES fondų lėšų 

suma, Lt.

Valstybės 

biudžeto lėšų 

suma, Lt.

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšų suma, 

Lt.

1.483.742,04          1.261.180,10     -                  222.561,94          Iš viso, Lt

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.


