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Nr. I. Projektai  

(projektai, nurodant jų pavadinimą ir projektinio pasiūlymo registracijos kodą, išdėstomi pirmumo 

tvarka, pagal  balų skaičių nuo daugiausiai balų gavusio projekto iki mažiausiai balų (bet ne 

mažiau kaip mažiausią privalomą balų skaičių) 

1.  Šilalės r. Traksėdžio k. Senkapio gatvės rekonstravimas, (51PP9-10), (180) 
2.  Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių 

kaimuose, (51PP9-135), (180) 
3.  Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Ryto g. asfaltavimas, (51PP9-146), (180) 
4.  Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose, 

(51PP9-139), (175) 
5.  Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir Klangių 

kaimuose, (51PP9-137), (175) 
6.  Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens tiekimo 

tinklų įrengimas Stakių miestelyje, (51PP9-136), (175) 
7.  Gaurės seniūnijos Stragutės kaimo Vėjų g. asfaltavimas, (51PP9-148), (175) 
8.  Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone, (51PP9-142), (165) 
9.  Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei turgavietės atnaujinimas, (51PP9-

8), (165) 
10.  Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas, (51PP9-2), 

(165) 
11.  Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Mažonų seniūnijoje, Norkaičių kaimo gyvenvietėje, 

(51PP9-145), (160) 
12.  Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. asfaltavimas ir Pilaitės g. pėsčiųjų ir 

dviračių tako įrengimas, (51PP9-147), (160) 
13.  Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių infrastruktūros 

sutvarkymas, (51PP9-3), (160) 
14.  Mažonų seniūnijos Mažonų kaimo Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, (51PP9-

152), (155) 
15.  Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo Šikšnių g. asfaltavimas, (51PP9-149), (155) 
16.  Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas, (51PP9-7), (150) 
17.  Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato ir infrastruktūros 

sutvarkymas, (51PP9-1), (150) 
18.  Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies 

kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime, (51PP9-141), (145) 
19.  Gaurės seniūnijos Gaurės miestelio Stadiono g. paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, (51PP9-

150), (145) 
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20.  Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir Kaimynų g. šaligatvio ir paviršinių 

nuotekų tinklų įrengimas, (51PP9-153), (140) 
21.  Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės infrastruktūros sutvarkymas, (51PP9-

4), (140) 
22.  Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija (51PP9-6), (135) 
23.  Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime (51PP9-140), 

(130) 

 

II. Informacija apie projektus  

(pateikiama informacija apie kiekvieną projektą  atskirai, išlaikant 1 ir 2 punktuose nustatytą eiliškumą) 

1. Šilalės r. Traksėdžio k. Senkapio gatvės rekonstravimas 

1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Šilalės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
J. Basanavičiaus g. 2, 75138 

Šilalė 

Telefono (-ų) Nr. (8 449) 76 114 

El. pašto adresas info@silale.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773720 

3. Projekto pavadinimas Šilalės r. Traksėdžio k. Senkapio gatvės rekonstravimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Traksėdžio k., Šilalės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/07 2019/01 18 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

147 956,25 118 365,00 - - 29 591,25 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti patogų ir saugų  Važiuojamosios  Sutvarkyti lietaus  Veiksmų, kuriais 
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susisiekimą Traksėdžio 

kaime, įgyvendinant eismo 

saugos ir aplinkos apsaugos 

priemones. 

kelio dalies 

rekonstrukcija 

 Šaligatvio 

įrengimas 

 Įrangos įsigijimas 

 Viešinimas 

nuotekų sistemą – 1 vnt. 

 Sutvarkyti inžinerinius 

tinklus – 1 vnt. 

 Kelio dangos 

paruošimo darbai ir 

asfaltavimas 1672 m2 

(kelio ilgis 418 m, plotis 4 

m); 

 Kelio bortų įrengimas – 

418 m. 

 Įrengti gatvės 

apšvietimą – 20 vnt. 

 Įrengti pėsčiųjų takus 

šalia važiuojamosios kelio 

dalies – 418 m. 

 Apšvietimo įrangos 

įsigijimas – 20 vnt. 

 1 stendas, 1 straipsnis. 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 246. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

2. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir 

Tamošių kaimuose 

1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188713933 

3. Projekto pavadinimas Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas 

Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių kaimuose 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių k., Jurbarko  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/12 2019/12 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 
Pareiškėjo lėšos 
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Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

202 811,49 162 249,19 - - 40 562,30 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti geriamojo 

vandens kokybę, sudarant 

sąlygas ekonominei ir 

bendruomenių plėtrai kaimų 

vietovėse. 

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinio statyba 

Belvederio kaime. 

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinio statyba 

Pieštvėnų kaime.  

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinio statyba 

Tamošių kaime.  

 Projektų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 

ekspertizių atlikimas.  

 Informacijos apie 

projektą viešinimas 

 

 Atnaujintas vandens 

gręžinys – 3 vnt. 

 Įrengti vandens 

gerinimo įrenginiai – 3 

vnt. 

 Įrengtas vandens 

gręžinys – 3 vnt. 

 Parengta projekto 

techninė dokumentacija ir 

atlikta ekspertizė – 3 

kompl. 

 Įrengtas stendas – 3 vnt. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 104. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

3. Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Ryto g. asfaltavimas 

1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Ryto g. asfaltavimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Norkaičių k., Mažonų sen., Tauragės  r. sav. 
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6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

206 308,54 165 046,83 - - 41 261,71 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką, geresnes 

susisiekimo galimybes bei 

verslo aplinką Mažonų 

seniūnijos Norkaičių kaime. 

 Mažonų 

seniūnijos Norkaičių 

kaimo Ryto gatvės 

asfaltavimas. 

 

 Išasfaltuota 7900 m2 

Ryto gatvės. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 295. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

4. Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose 

1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188713933 

3. Projekto pavadinimas Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir 

Šimkaičių seniūnijų kaimuose 
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4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Jurbarko  r. sav. Jurbarkų sen. Jurbarkų k., Vertimų k., Žindaičių 

k., Šimkaičių sen. Vadžgirio k.  
6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/09 2019/08 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

186 809,85 149 447,88 - - 37 361,97 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti susisiekimo 

infrastruktūrą, sudarant 

sąlygas kaimo vietovių 

ekonominei, 

bendruomeninei ir 

aplinkosauginei plėtrai. 

 Gatvės 

asfaltavimas 

Jurbarkų kaime. 

 Šaligatvio 

tieksimas Jurbarkų 

kaime.  

 Pėsčiųjų tako 

tiesimas Jurbarkų 

kaime.  

 Pėsčiųjų tako 

tiesimas Vertimų 

kaime. 

 Pėsčiųjų tako 

tiesimas Žindaičių 

kaime. 

 Gatvės 

asfaltavimas 

Vadžgirio kaime. 

 Projektų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 

ekspertizių atlikimas.  

 Asfaltuoti keliai – 

0,615 (0,175 ir 0,44) km. 

 Nutiesti šaligatviai – 

0,62 km. 

 Nutiestas naujas 

pėsčiųjų takas – 823 (204,  

349 ir 270) m2. 

 Parengta projekto 

techninė dokumentacija ir 

atlikta ekspertizė – 6 

kompl. 

 Įrengtas stendas – 6 vnt. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 6 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 1590. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 
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 Informacijos apie 

projektą viešinimas. 

 

 

5. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir 

Klangių kaimuose 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188713933 

3. Projekto pavadinimas Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas 

Paskynų, Graužėnų ir Klangių kaimuose 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Paskynų k., Graužėnų k. ir Klangių k. Jurbarko r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/09 2019/08 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

209 518,49 167 614,79 - - 41 903,70 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti geriamojo 

vandens kokybę, sudarant 

sąlygas ekonominei ir 

bendruomenių plėtrai kaimų 

vietovėse. 

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinių statyba 

Paskynų kaime. 

 Atnaujinti gręžiniai – 3 

vnt. 

 Įrengti vandens 

gerinimo įrenginiai – 3 

kompl. 

 Įrengti vandens 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 
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 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinių statyba 

Graužėnų kaime.  

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinių statyba 

Klangių kaime.  

 Projektų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 

ekspertizės 

atlikimas.  

 Informacijos apie 

projektą viešinimas. 

 

gręžiniai – 3 vnt. 

 Parengta projekto 

techninė dokumentacija ir 

atlikta ekspertizė – 3 

kompl. 

 Įrengtas stendas – 3 vnt. 

 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 82. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

6. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir 

vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188713933 

3. Projekto pavadinimas Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas 

Griaužų kaime ir vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių 

miestelyje 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Griaužų k. ir Stakėnų mstl., Jurbarko r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/12 2019/12 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 
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 EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

97 930,66 78 344,52 - - 19 586,14 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti geriamojo 

vandens kokybę bei 

tiekimą, sudarant sąlygas 

ekonominei ir 

bendruomenių plėtrai kaimų 

vietovėse. 

 Esamo gręžinio 

atnaujinimas ir 

vandens gerinimo 

įrenginių bei vandens 

gręžinių statyba 

Griaužų kaime. 

 Geriamojo 

vandens tiekimo 

tinklų statyba Stakių 

miestelyje.  

 Projektų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 

ekspertizės 

atlikimas.  

 Informacijos apie 

projektą viešinimas. 

 

 Atnaujintas vandens 

gręžinys – 1 vnt. 

 Įrengti vandens 

gerinimo įrenginiai – 1 

kompl. 

 Įrengtas vandens 

gręžinys – 1 vnt. 

 Įrengti geriamojo 

vandens tiekimo tinklai – 

1 kompl. 

 Parengta projekto 

techninė dokumentacija ir 

atlikta ekspertizė – 2 

kompl. 

 Įrengtas stendas – 2 vnt. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 197. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

7. Gaurės seniūnijos Stragutės kaimo Vėjų g. asfaltavimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Gaurės seniūnijos Stragutės kaimo Vėjų g. asfaltavimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Stragutės k., Gaurės sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 
- 
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terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

188 147,46 150 517,97 - - 37 629,49 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką, geresnes 

susisiekimo galimybes bei 

verslo aplinką Gaurės 

seniūnijos Stragutės kaime. 

 Gaurės 

seniūnijos Stragutės 

kaimo Vėjų gatvės 

asfaltavimas. 

 

 Išasfaltuota 7200 m2 

Vėjų gatvės. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 130. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

8. Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“ 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Rytinio kelio g. 4, 75122 Šilalė 

Telefono (-ų) Nr. (8 449) 74 205 

El. pašto adresas silvanduo@is.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

176523470 

3. Projekto pavadinimas Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Gineikių k., Bytlaukio k., Juodainių k, Šilalės  r. sav. 
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6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/01 2019/01 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

249 030,10 164 648,00 - - 41 162,00 - 43 220,10 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybiško 

geriamojo vandens tiekimą, 

padidinti gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą, 

mažinti socialinę atskirtį 

Gineikių k., Bytlaukio k. ir 

Juodainių k. 

 Vandens 

kokybės gerinimo 

įrenginių statyba 

Gineikių k., 

Bytlaukio k. ir 

Juodainių k.  

 

 Pastatyti vandens 

kokybės gerinimo 

įrenginiai – 3 vnt. 

 Įrengtas vandens 

gręžinys – 1 vnt. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 457. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

9. Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei turgavietės 

atnaujinimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Šilalės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
J. Basanavičiaus g. 2, 75138 

Šilalė 

Telefono (-ų) Nr. (8 449) 76 114 

El. pašto adresas info@silale.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773720 

3. Projekto pavadinimas Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei 
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turgavietės atnaujinimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Laukuvos mstl. Šilalės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/07 2019/01 18 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

181 690,00 145 352,00 - - 36 338,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Atnaujinant kultūros namus 

sukurti patrauklią, 

kokybišką, įvairiapusišką ir 

bendruomenės poreikius 

atitinkančią kultūros ir 

laisvalaikio erdvę Laukuvos 

miestelyje bei atnaujinant 

turgavietę sukurti viešąją 

erdvę, leidžiančią 

bendruomenei vystyti 

smulkų verslą ir kitą 

ekonominę veiklą. 

 Kultūros namų 

rekonstrukcija; 

 Turgavietės 

paviljono įrengimas; 

 Viešinimas. 

 Pagerintos galimybės 

vietos gyventojams 

įsitraukti į kultūrinę, 

visuomeninę veiklą; 

 Stiprinami 

bendruomeniniai ryšiai; 

 Mažinama socialinė 

atskirtis; 

 Sukurtos naujos darbo 

vietos; 

 Atnaujinti Laukuvos 

kultūros namai; 

 Atnaujinta Laukuvos 

turgavietė. 

 1 stendas, 1 straipsnis. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 832. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

10. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas  
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Pagėgių savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 9, 99298 Pagėgiai 
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Telefono (-ų) Nr. (8 441) 57 482 

El. pašto adresas info@pagegiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188746659 

3. Projekto pavadinimas Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės 

infrastruktūros sutvarkymas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Piktupėnų k. Pagėgių sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/05 2018/12 20 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

148 785,91 119 028,70 - - 29 757,21 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Piktupėnų kaimo 

gyvenamosios aplinkos 

patrauklumo didinimas. 

 Piktupėnų kaimo 

Sodų gatvės atkarpos 

rekonstrukcijos 

darbai; 

 Elektros 

apšvietimo 

įrengimas; 

 Rekonstrukcijos 

techninio darbo 

projekto parengimas, 

ekspertizė, techninė 

priežiūra; 

 Projekto 

rezultatų viešinimas. 

 Rekonstruota Pagėgių 

sav. Piktupėnų k. Sodų 

gatvės atkarpa; 

 Pagerintos 

gyvenamosios aplinkos 

sąlygos. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 366. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 
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11. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Mažonų seniūnijoje, Norkaičių kaimo 

gyvenvietėje 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Mažonų seniūnijoje, 

Norkaičių kaimo gyvenvietėje 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Norkaičių k., Mažonų sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

210 271,52 168 217,22 - - 42 054,30 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką bei geresnes 

susisiekimo galimybes 

Mažonų seniūnijos 

Norkaičių kaime skatinant 

socialinę įtrauktį 

 Mažonų 

seniūnijos Norkaičių 

kaime pėsčiųjų ir 

dviračių tako su 

apšvietimu 

įrengimas. 

 

 Įrengti pėsčiųjų ir 

dviračių taką su 

apšvietimu – 2750 m2. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 
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– 295. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

12. Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. asfaltavimas ir Pilaitės g. 

pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. 

asfaltavimas ir Pilaitės g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Dapkiškių k. Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

165 865,71 132 692,57 - - 33 173,14 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 
 Tauragės 

seniūnijos Dapkiškių 

 Lakštingalų g. 

asfaltavimo darbai, 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 
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aplinką, geresnes 

susisiekimo galimybes bei 

verslo aplinką Tauragės 

seniūnijos Dapkiškių kaime. 

kaimo lakštingalų 

gatvės 

rekonstravimas, 

Pilaitės g. pėsčiųjų ir 

dviračių tako su 

apšvietimų 

įrengimas. 

 

Pilaitės g. pėsčiųjų ir 

dviračių tako su 

apšvietimu įrengimas – 

6500 m2. 

 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 361. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

13. Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių 

infrastruktūros sutvarkymas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Pagėgių savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 9, 99298 Pagėgiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 441) 57 482 

El. pašto adresas info@pagegiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188746659 

3. Projekto pavadinimas Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio 

gatvių infrastruktūros sutvarkymas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Rukų k. Pagėgių sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/04 2019/03 24 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 
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246 671,00 197 336,00 - - 49 335,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Gerinti Pagėgių 

savivaldybės transporto 

infrastruktūrą, sutvarkant 

Rukų kaimo gatves, siekiant 

sumažinti neigiamą 

transporto poveikį aplinkai. 

 Paupio gatvės 

Rukų kaime 

rekonstrukcija; 

 Kamanos gatvės 

Rukų kaime 

rekonstrukcija; 

 Vilties gatvės 

Rukų kaime 

rekonstrukcija. 

 Sutvarkyti Rukų kaimo 

susisiekimo 

infrastruktūrą, 

rekonstruojant Rukų 

kaimo Paupio, Kamanos 

ir Vilties gatves – 1,246 

km. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 600. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

14. Mažonų seniūnijos Mažonų kaimo Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Mažonų seniūnijos Mažonų kaimo Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių 

tako įrengimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Mažonų k., Mažonų sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP Nacionalinės projekto lėšos 
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lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

200 798,87 160 639,10 - - 40 159,77 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką bei geresnes 

susisiekimo galimybes 

Mažonų seniūnijos Mažonų 

kaime skatinant socialinę 

įtrauktį. 

 Mažonų 

seniūnijos Mažonų 

kaimo Vilties gatvėje 

pėsčiųjų ir dviračių 

tako įrengimas. 

 

 Įrengtas pėsčiųjų ir 

dviračių takas Vilties g. – 

4000 m2. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 495. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

15. Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo Šikšnių g. asfaltavimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo Šikšnių g. asfaltavimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Šikšnių k., Žygaičių sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 
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Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

167 707,39 134 165,91 - - 33 541,48 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką, geresnes 

susisiekimo galimybes bei 

verslo aplinką Žygaičių 

seniūnijos Šikšnių kaime. 

 Žygaičių 

seniūnijos Šikšnių 

kaimo Šikšnių gatvės 

asfaltavimas. 

 

 Sutvarkyta ir 

išasfaltuota Žygaičių 

seniūnijos Šikšnių kaimo 

Šikšnių g. – 3430 m2. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 140. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

16. Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Šilalės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
J. Basanavičiaus g. 2, 75138 

Šilalė 

Telefono (-ų) Nr. (8 449) 76 114 

El. pašto adresas info@silale.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773720 

3. Projekto pavadinimas Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/07 2019/01 18 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti - 
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projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

225 000,00 180 000,00 - - 45 000,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Sukurti patrauklius ir   

bendruomenės poreikius 

atitinkančius kultūros 

namus Upynoje. 

 Upynos kultūros 

namų ir lauko 

infrastruktūros 

atnaujinimas; 

 Viešinimas. 

 Pagerintos vietos 

gyventojų galimybės 

dalyvauti kultūrinėje ir 

visuomeninėje veikloje; 

 Stiprinama 

bendruomenė; 

 Mažinama socialinė 

atskirtis; 

 Atnaujintas Upynos 

kultūros namų pastatas ir 

infrastruktūra. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 375. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

17. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato ir infrastruktūros 

sutvarkymas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Pagėgių savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 9, 99298 Pagėgiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 441) 57 482 

El. pašto adresas info@pagegiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188746659 

3. Projekto pavadinimas Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato 

ir infrastruktūros sutvarkymas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 
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kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Rukų k. Pagėgių sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/05 2018/12 20 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

248 410,87 198 728,69 - - 49 682,18 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Sudaryti sąlygas gyventojų 

užimtumui didinti ir gerinti 

viešąją bendruomeninę 

infrastruktūrą Vilkyškių 

miestelyje. 

 Vilkyškių 

kultūros namų 

pastato (patalpų), 

esančio Johaneso 

Borovskio g. 10, 

Vilkyškių mstl., 

Pagėgių sav., 

kapitalinis remontas; 

 Kapitalinio 

remonto projekto 

parengimas, 

ekspertizė, techninė 

ir projekto vykdymo 

priežiūra; 

 Projekto rezultatų 

viešinimas. 

 Kapitališkai 

suremontuotas Pagėgių 

savivaldybės Vilkyškių 

miestelio kultūros namų 

pastatas (patalpos), 

patalpos pritaikytos 

gyventojų poreikiams. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 666. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

18. Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies 

kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  188713933 
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(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

3. Projekto pavadinimas Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas 

Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas 

Skirsnemunės kaime 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Skirsnemunės k., Pilies k., Jurbarko  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/09 2019/12 27 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

119 555,80 95 644,64 - - 23 911,16 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Atitikti ES kompleksiniam 

tikslui „Aplinkos apsauga“, 

sutvarkomos 3 vietos, 

įrengiant pralaidas ir 

sureguliuojant paviršinio 

vandens srautus, išvengiant 

gatvių ir gyventojų kiemų 

užsėmimo ir nukreipimo į 

melioracijos griovius, 

paviršinio vandens 

apsaugojimo nuo užteršimo 

organinėmis medžiagomis; 

užtikrinti subalansuotą 

teritorinę kaimo 

ekonomikos ir 

bendruomenių plėtrą, kurti 

darbo vietas ir jas išlaikyti, 

įrengiant turgavietes su 10 

 Paviršinio 

vandens surinkimo ir 

nuleidimo sistemų 

įrengimas 

Skirsnemunės kaime. 

 Paviršinio 

vandens surinkimo ir 

nuleidimo sistemų 

įrengimas Pilies I 

kaime.  

 Paviršinio 

vandens surinkimo ir 

nuleidimo sistemų 

įrengimas Pilies I 

kaime.  

 Turgavietės su 10 

vietų prekyvietėmis 

ir viešojo tualeto 

 Įrengiami lietaus 

nuotakyno šuliniai -  11 

vnt. 

 Įrengiami drenažo 

rinktuvai 

 Įrengiami vandens 

nutekėjimo latakai. 

 Įrengiamos vandens 

pralaidos.  

 Išklojamos trinkelės – 

20 m2. 

 Pastatomi prekystaliai 

su ne mažiau kaip 10 

vietų prekyvietėmis. 

 Įrengiamas konteineris 

su dviem tualetais 

(moterų ir vyrų) – 1 vnt. 

 Įrengiamas stendas – 1 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 4 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 1103. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 
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vietų prekyvietėmis 

Skirsnemunės kaime ir 

įrengiant viešąjį tualetą 

Skirsnemunės kaime su 

prijungimu prie 

centralizuotų nuotekų 

tinklų. 

įrengimas 

Skirsnemunės kaime. 

 Informacijos apie 

projektą viešinimas. 

 

vnt. 

 

 

19. Gaurės seniūnijos Gaurės miestelio Stadiono g. paviršinių nuotekų tinklų įrengimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Gaurės seniūnijos Gaurės miestelio Stadiono g. paviršinių 

nuotekų tinklų įrengimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

36 755,32 29 404,26 - - 7 351,06 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti Gaurės miestelio 

gyvenamąją aplinką 

įrengiant paviršinių nuotekų 

 Paviršinių 

nuotekų tinklų 

įrengimas. 

 Įrengti paviršinių 

nuotekų tinklai – ilgis 700 

m, plotis 3,5 m. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 
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tinklų infrastruktūrą.   infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 418. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

20. Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir Kaimynų g. šaligatvio ir 

paviršinių nuotekų tinklų įrengimas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Tauragės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Respublikos g. 2, 72255 

Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. (8 446) 62 810 

El. pašto adresas savivalda@taurage.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188737457 

3. Projekto pavadinimas Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir Kaimynų g. 

šaligatvio ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Dacijonų k., Tauragės sen., Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/06 2018/06 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 
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87 344,17 69 875,34 - - 17 468,83 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti kokybišką ir 

komfortabilią gyvenamąją 

aplinką Dacijonų kaime, 

įrengiant gatvių ir nuotekų 

infrastruktūrą. 

 Šaligatvio 

įrengimas Mokyklos 

g. ir Kaimynų g. 

 Paviršinių 

nuotekų tinklų 

įrengimas Mokyklos 

g. ir Kaimynų g. 

 

 Įrengti šaligatviai – 

1200 m2 

 Įrengta drenažo sistema 

– 510 m (Mokyklos g.  – 

450 m. iki Šermukšnių g., 

Kaimynų g. – 60 m). 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 301. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

21. Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės infrastruktūros sutvarkymas 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Pagėgių savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Vilniaus g. 9, 99298 Pagėgiai 

Telefono (-ų) Nr. (8 441) 57 482 

El. pašto adresas info@pagegiai.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188746659 

3. Projekto pavadinimas Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės 

infrastruktūros sutvarkymas 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Natkiškių k. Pagėgių sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/05 2018/04 12 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP Nacionalinės projekto lėšos 
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lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

198 182,00 158 545,00 - - 39 637,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti Pagėgių 

savivaldybės Natkiškių 

kaimo transporto 

infrastruktūrą, siekiant 

sumažinti neigiamą 

transporto poveikį aplinkai. 

 Vilties gatvės 

(2N3) Natkiškių 

kaime 

rekonstrukcija. 

 Rekonstruota gatvė – 

0,417 km. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 518. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

22. Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija 
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Šilalės rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
J. Basanavičiaus g. 2, 75138 

Šilalė 

Telefono (-ų) Nr. (8 449) 76 114 

El. pašto adresas info@silale.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188773720 

3. Projekto pavadinimas Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 

Žadeikių k., Žadeikių sen., Šilalės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/07 2019/01 18 mėn. 

7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 
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Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

250 000,00 200 000,00 - - 50 000,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Sukurti patrauklią, 

kokybišką, įvairiapusišką ir   

bendruomenės poreikius 

atitinkančią kultūros ir 

laisvalaikio erdvę Žadeikių 

kaime. 

 Laisvalaikio salės 

atnaujinimas; 

 Įrangos 

įsigijimas; 

 Viešinimas. 

 Pagerintos vietos 

gyventojų galimybės 

dalyvauti kultūrinėje ir 

visuomeninėje veikloje; 

 Gerinami 

bendruomeniniai ryšiai; 

 Mažinama socialinė 

atskirtis; 

 Atnaujintos Žadeikių 

laisvalaikio salės patalpos 

ir įranga. 

 1 stendas, 1 straipsnis. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 272. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

23. Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime  
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Jurbarko rajono savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., 

pašto indeksas, vietovė) 
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 

Jurbarkas 

Telefono (-ų) Nr. (8 447) 70 153 

El. pašto adresas info@jurbarkas.lt 

Registravimo kodas  

(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

188713933 

3. Projekto pavadinimas Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir 

Juodaičių kaime 

4. Priemonės veiklos 

srities  kodas 
☒ 7.2 ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

 

☐ 7.6 ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ 

5. Projekto 

įgyvendinimo vietovė 
Viešvilės mstl., Juodaičių k., Jurbarko  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 

Numatoma projekto pradžia 

 

Numatoma 

projekto pabaiga 

Preliminari projekto 

trukmė  

2017/09 2019/12 27 mėn. 
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7.  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

terminas 

(metai/mėnuo/diena) 

- 

8. Preliminarus projekto biudžetas (Eur)  

(nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal finansavimo šaltinius): 

Numatoma 

projekto 

vertė iš 

viso 

 

Projektui 

numatomas 

skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

EŽŪFKP 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

(bendrojo 

finansavimo) lėšos 

Pareiškėjo lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosio

s lėšos 

Privačios 

lėšos 

164 509,67 131 607,74 - - 32 901,93 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Užtikrinti subalansuotą 

teritorinę kaimo 

ekonomikos ir 

bendruomenių plėtrą, kurti 

darbo vietas ir jas išlaikyti, 

įrengiant 2 turgavietes su 15 

vietų prekyvietėmis 

Viešvilės miestelyje ir 10 

vietų prekyvietėmis 

Juodaičių kaime. 

Atitikti ES kompleksiniam 

tikslui „Aplinkos apsauga“, 

įrengiant viešąjį tualetą 

Viešvilės miestelyje su 

prijungimu prie miestelio 

nuotekų tinklų ir įrengiant 

viešąjį tualetą su valymo 

įrenginiais Juodaičių 

kaime. 

 Turgavietės su 15 

vietų prekyvietėmis 

ir  viešojo tualeto 

įrengimas Viešvilės 

miestelyje; 

 Turgavietės su 10 

vietų prekyvietėmis 

ir  viešojo tualeto 

įrengimas Juodaičių 

kaime. 

 

 Projektas prisidės prie 

investavimo į mažos 

apimties infrastruktūros 

sukūrimą, t. y. bus įrengta 

turgavietė su 15 vietų 

prekyvietėmis Viešvilės 

miestelyje ir 10 vietų 

prekyvietėmis Juodaičių 

kaime ir 2 viešieji tualetai 

kaimo vietovėse, po vieną 

Viešvilėje ir 

Juodaičiuose. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 1228. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

 

Iš viso Tauragės regione pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų suma 

1. Iš viso pateikta Tauragės regiono projektinių 

pasiūlymų  
23 

2. Bendra Tauragės regiono pateiktų projektinių 

pasiūlymų prašoma paramos suma 
3 277 471,35 Eur 

3. Iš viso Tauragės regionui skirtas lėšų limitas 

pagal Paramos lėšų limitų regionams 

skaičiavimo metodiką 

3 321 362,00 Eur 

 

_______________________  

 


