EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LöŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBöJIMŲ
STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“
PROJEKTAS „TERITORIJOS, SKIRTOS APŽVALGOS BOKŠTO STATYBAI
BERŽORO KAIME, DETALIOJO PLANO PARENGIMAS“
Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vert÷
ES l÷šos
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Įgyvendinimo trukm÷

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija
VP1-4.2-VRM-04-R-82-002
13 026,32 Lt
11 072,37 Lt
1 953,95 Lt
2011 m. birželio 8 d. – 2012 m. rugs÷jo 13 d.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos racionalų
panaudojimą ir darnų vystymąsi, l÷šų bei kitų šaltinių panaudojimą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto statybai
Beržoro kaime, detalųjį planą.
Projekto tikslin÷s grup÷s:
• Plung÷s rajono savivaldyb÷s gyventojai;
• Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija.
Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto
statybai Beržoro kaime, detalusis planas. Projekto įgyvendinimo teritorija - Beržoro kaimas, kuris
patenka į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją. Parengus teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto
statybai Beržoro kaime, detalųjį planą, sudarytos sąlygos tinkamai panaudoti teritoriją, ją pritaikant
turizmo reikm÷ms, nustatant teritorijos pl÷tros tendencijas, naudojimo ir apsaugos svarbiausias
kryptis ir tvarkymo prioritetus bei priemones, efektyviau realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu priskirtos savivaldyb÷ms funkcijos. Įgyvendinus projektą, padid÷jo
administraciniai geb÷jimai regionin÷s pl÷tros planavimo ir įgyvendinimo srityse, viešojo
administravimo efektyvumas.
Projekto pasiekimai:
1. Pagerintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos veiklos valdymas teritorijų
planavimo srityje.
2. Sustiprinti specialistų geb÷jimai regionin÷s pl÷tros planavimo ir įgyvendinimo srityje.
Projekto rezultatas ir pasiekimai tur÷jo teigiamą poveikį Plung÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų administracinių geb÷jimų stiprinimui teritorijų planavimo srityje,
teigiamai paveik÷ saugomų teritorijų vystymąsi ir racionalų jų panaudojimą. Atsižvelgiant į pasiektą
rezultatą ir pasinaudojant finansavimo galimyb÷mis realizuoti detaliojo plano sprendinius,
racionaliau paskirstomi valstyb÷s biudžeto ištekliai ir geriau įgyvendinami piliečių lūkesčiai.

Projekto įgyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisid÷jo prie 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemon÷s VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų
planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.
Išskirtiniai įgyvendinto projekto aspektai:
 projektas įgyvendintas už mažesnę l÷šų sumą, nei nustatyta projekto biudžete didžiausia
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (sutaupytos l÷šos – 36 973,68 Lt);
 rezultatų kokyb÷s rodiklių užtikrinimas (pasiekti projekto įgyvendinimo ir steb÷senos
rodikliai).
Įgyvendinant projektą, buvo vykdomos šios viešumo priemon÷s:
 Plung÷s rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷je www.plunge.lt ir laikraštyje „Plung÷“
(2011 m. liepos 29 d., Nr. 58 (1820) paskelbta, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas
iš ES fondų, nurodant veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8
straipsnio 4 dalies nuostatas;
 Plung÷s rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷je www.plunge.lt ir laikraštyje „Žemaitis“
(2011 m. spalio 21 d. ir lapkričio 25 d.) bei prie planuojamos teritorijos įrengtuose stenduose
dalyvaujantiesiems projekte pranešta apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant
veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose
pažym÷jimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies
nuostatas.
Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis bus naudinga, vykdant naujojo Europos Sąjungos
paramos programavimo laikotarpio veiklas, administruojant ir įgyvendinant naujus projektus.
Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialist÷ Rasa Jonušien÷

