EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL 2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ
STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“
PROJEKTAS „PLATELIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO
PARENGIMAS“
Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vertė
ES lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo trukmė

Plungės rajono savivaldybės administracija
VP1-4.2-VRM-04-R-82-031
32 352,25 Eur
27 499,41 Eur
4 852,84 Eur
2013 m. sausio 24 d. – 2015 m. sausio 16 d.

Projekto įgyvendinimo tikslas – skatinti Platelių miestelio darnią plėtrą, investicijas,
racionalų gamtos išteklių ir paveldo vertybių naudojimą, konkurencingumo didinimą, gyvenimo
kokybės gerinimą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys - parengti Platelių miestelio teritorijos bendrąjį planą.
Projekto esmė. Platelių miestelio teritorijos bendrasis planas yra privalomasis Platelių
miestelio teritorijos planavimo dokumentas. Vadovaujantis Plungės rajono bendruoju planu,
Platelių miestelis Plungės r. yra priskirtas prie didelį rekreacinį potencialą turinčių vietovių, tačiau
šiuo metu miestelio infrastruktūra yra nepakankamai išvystyta, nevisiškai išnaudojamas turizmo
potencialas, prasta miestelio ekonominė ir socialinė situacija. Siekiant vystyti ir plėtoti miestelio
infrastruktūrą, pritaikant ją turizmo poreikiams, gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, skatinti
investicijas, išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, buvo būtina parengti miestelio teritorijos
bendrąjį planą, nustatyti ir rezervuoti teritorijas gyvenamajai, pramonės ir kitoms paskirtims,
funkciškai ir teritoriškai sujungti užstatytas teritorijas.
Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas Platelių miestelio teritorijos
bendrasis planas. Projekto įgyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisidėjo prie 2007-2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R
„Teritorijų planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.
Bendrojo plano rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Urbanistika“.
Bendruoju planu nustatyti Platelių miestelio teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
prioritetai, funkcinės bei miestelio plėtros zonos, kraštovaizdžio tvarkymas ir gamtinio karkaso
formavimas. Numatytos galimos veiklos rūšys, užstatymo tipai bei rodikliai, inžinerinių tinklų
vystymosi tendencijos ir sklypų struktūra.
Bendrasis planas parengtas atsižvelgiant į ilgalaikius šios teritorijos plėtros poreikius ir
siekiant užtikrinti sistemingą Platelių miestelio urbanistinę, investicinę ir ūkinės veiklos plėtrą,
numatant esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros panaudojimo galimybes,
pasitelkiant esamus finansavimo šaltinius ir žmogiškuosius išteklius.

Įgyvendinus projektą, padidėjo administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir
įgyvendinimo srityse, viešojo administravimo efektyvumas, efektyviau realizuojamos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtos savivaldybėms funkcijos.
Parengtas bendrasis planas bus naudojamas Plungės rajono savivaldybės administracijos
veikloje, organizuojant veiklas Platelių miestelio teritorijoje bei rengiant projektinius sprendinius,
susijusius su nustatytais teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetais, funkcinėmis
zonomis, nurodančiomis teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.
Projekto pasiekimai:
1. Pagerintas Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas teritorijų
planavimo srityje.
2. Tinkamai ir kokybiškai atliekamos viešojo administravimo funkcijos, pagerintas viešųjų
administracinių paslaugų prieinamumas.
3. Sustiprinti gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityje.
Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis bus naudinga vykdant 2014-2020 metų Europos
Sąjungos projektus.
Išskirtiniai įgyvendinto projekto bruožai:
rezultatų kokybės rodiklių užtikrinimas (pasiekti projekto įgyvendinimo ir stebėsenos
rodikliai);
naudojant informacines ir ryšių technologijas, sėkmingai įvykdytos viešumo
priemonės pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas (vietinėje spaudoje ir
Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt).
Susipažinimas su parengtu planu. Platelių miestelio teritorijos bendrąjį planą galima rasti
Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt (Veikla -> Planavimo dokumentai). Planas
saugomas ir su juo susipažinti galima pas Plungės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Vaclovą Matavičių.
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė

