Projektų vykdymas
I priemonė – Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimas, atnaujinimas ir plėtra
Konkrečios priemonės

Projekto
vertė eurais

Danės upės tvarkymas nuo
Biržos tilto iki Jono kalnelio
įplaukos pritaikant
„Meridianui“ stovėti
Burlaivio remontas – medinė
apkala

143198

Klaipėdos jūrinio
miesto simbolio
burlaivio „Meridianas“
paramos fondas

Burlaivio remontas – medinė
apkala

144810

Žuvininkystės ir
laivybos tarpšakinė
asociacija

Įsigytas mikroautobusas „VW
Crafter“, surengta priekrantės
žvejų bendruomenės šventė
su žuvininkystės produktų
pristatymu, lankstinukais.

95572

Lietuvos jūrinės
istorijos ir kultūros
klubas „Budys“

Jachtų „Jūratė“, „Peer Gynt“,
„Diana“, „Rūta“ remontas.
Pirkti kompiuteriai.

106230

Klaipėdos miesto
savivaldybė

Išvalyta Danės upė nuo

120885

Jūrinio paveldo
asociacija

Atstatytas senovinis Kuršių
laivas

129113

Garažų ir mažųjų laivų
eksploatavimo bendrija
„Smiltelė“

Išvalyta Smeltalės upės dalis
nuo geležinkelio tilto iki
Marių tiltos.
Iš viso bendra suma

101190

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

1. Danės upės
krantinės pritaikymas
centrinėje dalyje.

Klaipėdos miesto
savivaldybė

2. Burlaivio
„Meridianas“
pritaikymas
pažintiniam turizmui ir
rekreacijai
3. Burlaivio
„Meridianas“
pritaikymas
pažintiniam turizmui ir
rekreacijai
4. Žuvininkystei ir
rekreaciniam turizmui
skirtų paslaugų
rėmimas, žvejybos
tradicijų išsaugojimas
priekrantėje
5. Mažos apimties
rekreacinio bei
pažintinio turizmo
plėtra Klaipėdoje,
saugant žvejybos
tradicijas.
6. Danės upės ir
pakrančių valymas

Klaipėdos jūrinio
miesto simbolio
burlaivio „Meridianas“
paramos fondas

7. Atstatomo senovinio
kuršių laivo
parengimas žvejybos
tradicijoms puoselėti
šiuolaikinės laivybos
sąlygomis
8. Smeltalės upelio
valymas
I priemonė - 8 projektai

144810

šiukšlių

985808

II priemonė – Ekonominės veiklos rūšių diversifikavimas

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Konkrečios priemonės

Projekto
vertė eurais

1. Aplinką
tausojančios inžinerinės
priemonės
2. Veiklos krypties
keitimas skatinant
ekologinį turizmą

3. Ekologinio turizmo
skatinimas
4. Papildomų darbo
vietų kūrimas ne
žuvininkystės
sektoriuje
5. Papildomų darbo
vietų kūrimas ne
žuvininkystės
sektoriuje
6. Turizmo paslaugų
kokybės gerinimas
7. Papildomų darbo
vietų kūrimas statybų
sektoriuje
8. Ekonominės veiklos
rūšies diversifikavimas

Įsigytas horizontalios krypties
gręžimo aparatas.
Konsultacijos pertvarkant
verslą.
UAB „King Consult Įsigyti automobilis, kateris,
variklis, rūkykla-grilinė
Baltic“
priekaboje, internetinės
parduotuvės programine
įranga.
UAB „Baltoji kopa“
Įsigytas automobilis,
baidarės, vandens dviračiai
Įsigytos 2 stiklo plastiko
UAB „Molo takas“
valtys, varikliai, priekaba
vandens transportui
UAB „Molo takas“

Giedrius Kulakauskas

Vygantas Vaivada
Gintautas
Adomauskas
T.Araškevičiaus IĮ

II priemonė – 8 projektai

124158

132750

34465
27996

Įsigytas automobilis „Ford
Connect Combi“

18402

Įsigyti 2 laivų varikliai

32757

Įsigyti kompiuteriai, statybinė
technika, fasadiniai pastoliai

32165

Įsigytas traktorius, trosinė
gervė, ekskavatorius

50393

Iš viso bendra suma

453086

III priemonė – Žuvininkystės produktų vertės didinimas ir konkurencingumo skatinimas

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Konkrečios priemonės

1. Konkurencingumo
didinimas

M.Rumskio ind.

Įsigytas ekskavatoriuskrautuvas automobilisšaldytuvas

50393

Įsigytas mikroautobusas,
lengvasis automobilis,
varikliai, puspriekabė,
hidromanipuliatorius, tinklo
kėliklis
Įsigytas traktorius, žvejybos
priemonės, varikliai

73348

Įsigyta virtuvės technologinė
įranga, 2 lengvieji
automobiliai
Modernizuotas žvejybos
laivas „Banginis“
Įsigyti mikroautobusas, lauko
virtuvė

27956

įmonė;

Projekto
vertė eurais

UAB „Žvejo laimikis“
2. Konkurencingumo
didinimas

UAB „Mini molas“

3. Konkurencingumo
didinimas

UAB „Molo takas“

4. Žuvies vartojimo
skatinimas
5. Konkurencingumo
didinimas
6. Konkurencingumo
didinimas

A.Kaveckio įmonė
„Grūdoteka“
(du atskiri projektai)
T.Araškevičiaus IĮ

III priemonė – 6 projektai

UAB „Baltijos
eršketas“

Iš viso bendra suma

52068

43136
64911
32535

344347

IV priemonė – Žuvininkystės bendruomenės gebėjimų ugdymas
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Konkrečios priemonės

1. Bendradarbiavimo
su
Baltijos
jūros
regiono
valstybėmis
galimybių
studijos
rengimas.

Lietuvos marinistikos
žurnalistų klubas
„Marinus“

Parengta studija, išleistos 2
knygos, 3 filmai, 10 video
miniatiūrų, sukurta jūrinės
sklaidos internetinė svetainė
„Albatrosas.lt“, įsigyti
kompiuteriai, fototechnika.
Mokymo medžiagos žvejams
rengimas ir dėstymas.

71594

Tikslinės žvejų grupės
mokymai Lietuvoje ir
Skandinavijos šalyse.

13962

2. Profesinių gebėjimų Lietuvos žuvininkystės
tobulinimas,
naujų
produktų gamintojų
mokymo
metodų
asociacija
taikymas
3. Profesinių gebėjimų
Žuvininkystės ir
tobulinimas,
taikant
laivybos tarpšakinė
užsienyje
vykdomas
asociacija
mokymus
IV priemonė – 3 projektai

Iš viso

Projekto
vertė eurais

13030

98586

