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REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKLAŲ MINISTERIJOS TAURAGĖS 

APSKRITIES SKYRIUS 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

TAURAGĖS REGIONO REZERVINIS PROJEKTŲ  SĄRAŠAS 

          

 

PATVIRTINTA TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017-04-11 SPRENDIMU NR. 

51/9S-10 

 

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. Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose 

(51PP9-138), (130) 

2. Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio mstl., Šilalės r. (51PP9-9), (115) 

3. Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus 

infrastruktūros sutvarkymas (51PP9-5), (110) 

  

II. Informacija apie projektus  

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

eiliškumą) 

 

1. Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių 

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 Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, 

Lybiškių ir Rotulių 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 
Girdžių k., Lybiškių k. ir Rotulių 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 - 
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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 

174 975,39 139 980,31 - - 34 995,08 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti susisiekimo 

infrastruktūrą, užtikrinant 

subalansuotą teritorinę 

kaimo vietovių ekonomikos 

ir bendruomenių plėtrą. 

 Šaligatvio ir 

apšvietimo 

inžinerinių tinklų 

įrengimas Girdžių 

kaime; 

 Šaligatvio ir 

apšvietimo 

inžinerinių tinklų 

įrengimas Lybiškių 

kaime; 

 Šaligatvio ir 

apšvietimo 

inžinerinių tinklų 

įrengimas Rotulių 

kaime; 

 Projektų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 

ekspertizių atlikimas; 

 Informacijos apie 

projektus viešinimas. 

 

 Nutiestas šaligatvis ir 

įrengti apšvietimo tinklai 

Gudelių ir Mituvos 

gatvėse Girdžių kaime – 

0,890 km; 

 Lybiškių kaime: 

nutiestas šaligatvis 

Stoties gatvėje – 0,4 km; 

įrengti apšvietimo tinklai 

Stoties ir mokyklos 

gatvėse – 1,035 km; 

 Rotulių kaime nutiestas 

šaligatvis ir įrengiami 

apšvietimo tinklai 

Šermukšnių ir Pėsčiųjų 

tako gatvėse – 0,325 km; 

 Parengtos projektų 

techninės dokumentacijos 

ir atliktos ekspertizės – 3 

kompl.  

 Įrengti stendai – 3 vnt. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 1116. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

2. Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio mstl., Šilalės r.  
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 
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3. Projekto pavadinimas Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio mstl., Šilalės r. 
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 

Pajūrio mst. 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 

62 500,00 50 000,00 - - 12 500,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Padidinti Pajūrio miestelio 

ekonomikos plėtrą. 
 Prekyvietės 

įrengimas; 

 Viešinimas. 

 Pagerintos galimybės 

vietos gyventojams 

įsitraukti į ekonominę ir 

socialinę veiklą; 

 Skatinamas gyventojų 

užimtumas; 

 Kuriamos darbo vietos; 

 Įrengta lauko 

prekyvietė. 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 784. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 1. 

 

3. Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus 

infrastruktūros sutvarkymas  
1.  Pareiškėjo 

pavadinimas 
Pagėgių savivaldybės administracija 

2. Pareiškėjo rekvizitai Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., Vilniaus g. 9, 99298 Pagėgiai 
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pašto indeksas, vietovė) 

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 Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. 

Jankaus muziejaus 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 

Bitėnų 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 

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 

99 101,00 79 280,00 - - 19 81,00 - - 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 

Pagerinti Pagėgių 

savivaldybės transporto 

infrastruktūrą, sutvarkant 

privažiavimą prie Pagėgių 

savivaldybės M. Jankaus 

muziejaus ir įrengiant 

stovėjimo aikštelę, siekiant 

sumažinti neigiamą 

transporto poveikį aplinkai. 

 Privažiavimo 

rekonstrukcija ir 

stovėjimo aikštelės 

įrengimas prie M. 

Jankaus muziejaus. 

 Rekonstruota kelio 

atkarpa – 0,470 km. 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos investicijos į 

mažos apimties 

infrastruktūrą skaičius 

– 1 objektas. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, skaičius 

– 81. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 
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projektų skaičius – 1. 

 

Iš viso Tauragės regiono pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius ir prašoma paramos lėšų 

suma 

1. Iš viso pateikta Tauragės regiono projektinių 

pasiūlymų  
3 

2. Bendra Tauragės regiono pateiktų 

projektinių pasiūlymų prašoma paramos suma 

269 260,31 Eur 

3. Iš viso Tauragės regionui skirtas lėšų  

limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams 

skaičiavimo metodiką 

3 321 362,00 Eur 

 

______________________ 

 


