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Regioninės plėtros departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė 

(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai 

(adresatas) 

 

Tauragės regiono projektų sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui 

2015-06-02 Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71 

(data)   

 

Priemonė Priemonės pavadinimas VP1- 4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ 

trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ 

Eil 

Nr 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

1. 
Pagėgių savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano  atnaujinimas 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldyb

ės 

administrac

ija 

13.609,28 

 

11.567,63 

 

 2.041,65  
2009-10/ 

2010-06 
9 2009-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – atnaujinti Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą, didinant 

teritorinę socialinę sanglaudą ir gerinant regioninės plėtros planavimą. 

Uždavinys: 

 Atnaujinti Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą 10 metų, gerinant 

veiklos  valdymą, bei  tobulinant  viešojo administravimo struktūrą. 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Atnaujintas Pagėgių savivaldybės  strateginis plėtros planas 
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Eil 

Nr 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

2. Ilgalaikio Jurbarko 

rajono strateginio 

plėtros plano 

koregavimas ir 

trumpalaikio veiklos 

plano parengimas 

Jurbarko  

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Jurbarko  

rajono 

savivaldyb

ės 

administrac

ija 

42.886,55 36.440,24  6.446,31  
2009-09/ 

2010-12 
16 2009-08-03 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – gerinti Jurbarko rajono plėtros planavimą siekiant didinti 

teritorinę socialinę sanglaudą. 

Uždavinys: 

 Tobulinti strateginio planavimo sistemą. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas  1 projektas; 

 Atnaujintas ilgalaikis Jurbarko rajono savivaldybės strateginis plėtros 

planas; 

 Parengtas trumpalaikis Jurbarko rajono savivaldybės veiklos planas. 

 

Eil 

Nr 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini mo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

3. 

Tauragės  regiono 

atliekų  tvarkymo 

studijos parengimas 

Tauragės 

apskrities 

viršininko 

administracija 

Tauragės 

apskrities 

viršininko 

administrac

ija 

18.573,14 15.787,18 2.785,96   
2009-10/ 

2010-08 
11 2009-08-14 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – siekti didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinant regioninės 

atliekų tvarkymo sistemos planavimą, bei administracinius gebėjimus 

Uždavinys: 

 Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą regione. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengta Tauragės  regiono atliekų tvarkymo studija – 1. 

 Atnaujintas Tauragės regiono plėtros planas – 1. 
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Eil 

Nr 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

4. Tauragės  rajono  

įvaizdžio formavimo 

ir  investicijų  

pritraukimo 

galimybių  studijos 

parengimas “ 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija 

27.803,52 23.632,99  4.170,53  
2009-12/ 

2010-12 
12 2009-08-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – suformuoti palankų rajono įvaizdį, siekiant  padidinti  rajono vertę 

ir skatinti  investicijų  pritraukimą. 

Uždaviniai: 

 Parengti Tauragės rajono įvaizdžio  formavimo ir investicijų pritraukimo 

galimybių studiją;  

 Užtikrinti sėkmingą  projekto įgyvendinimą. 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Parengta  galimybių  studija -1. 

 Atnaujintas savivaldybės strateginis plėtros planas – 1. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

5. Rekreacinių  

teritorijų ir viešųjų  

erdvių pritaikymas 

turizmui galimybių 

studijos parengimas 

Šilalės 

savivaldybės 

administraci- 

jos  direktorius 

Šilalės  

rajono 

savivaldybė

s 

administrac

ija 

34.233,10 29.098,11  5.134,99  
2010-05/ 

2012-10 
18 2009-12-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – didinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 

administracinius gebėjimus regioninės plėtros planavime. 

Uždavinys:  

 

Numatomi  rezultatai: 

 Atnaujintas Šilalės rajono plėtros strateginis planas – 1. 
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 parengti galimybių studiją “Rekreacinių teritorijų ir viešųjų  erdvių  

pritaikymas turizmui“, siekiant tinkamai pasirengti naujo savivaldybės strateginio 

plėtros plano rengimui; 

 užtikrinti būtinų  projekto veiklų vykdymą. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

6. 

Sektorinių studijų, 

skirtų Pagėgių 

savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano atnaujinimui, 

parengimas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

14.942,39 

 

12.701,01 

 

 2.241,38  
2011-06/ 

2012-01 
8 2011-04-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – atnaujinti Pagėgių savivaldybės plėtros strateginį ilgalaikį planą, 

siekiant racionalaus bei efektyvaus išteklių paskirstymo, jų panaudojimo bei 

optimalaus Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimo. 

Uždavinys:  

 parengti sektorines studijas,  

Projekto veiklos: 

 Turizmo sektoriaus galimybių studijos į ,,Lietuva-Lenkija-Rusija  2007-2013 

m.“ programą parengimas; 

 Sporto sektoriaus galimybių studijos parengimas; 

 Turizmo sektoriaus galimybių  studijos į ,,Pietų Baltijos“ programą 

parengimas; 

 Tarptautinio bendradarbiavimo sektorius studijos parengimas; 

 Projekto administravimas 

 

Numatomi  rezultatai: 

 parengtos sektorinės studijos - 4; 

 atnaujintas savivaldybės strateginis plėtros planas – 1. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 
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lėšų  suma lėšų suma pabaiga 

 

7. 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano iki 2020 m. 

parengimas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

21.647,90 

 

18.400,72 

  

3.247,18 

 

 

2011-08/ 

2012-12 

 

17 

 

2011-05-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti regioninės plėtros planavimą. 

Uždavinys:  

 parengti Šilalės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 m.. 

Projekto veiklos: 

 Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 m. parengimas; 

 Projekto administravimas ir vykdymas. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengtas Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 

m. – 1. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

8. 

Tauragės rajono 

strateginio plėtros 

plano 2014-2020 

metams rengimas 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

29.251,63 

 

24.863,80 

  

4.387,83 

 

 

2012-01/ 

2013-06 

 

18 

 

2011-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Tauragės rajono savivaldybės plėtros strateginį 

planavimą. 

Uždavinys:  

 parengti Tauragės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2010-2020 m.. 

Projekto veiklos: 

 Ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas; 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengtas ir savivaldybės taryboje patvirtintas Tauragės rajono 

savivaldybės 2010-2020 m. strateginis plėtros planas – 1. 
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 Projekto viešinimas; 

 Projekto administravimas ir vykdymas. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

9. 

Tauragės regiono 

plėtros plano 

rezultatų ir 

poveikio 

įvertinimas bei 

regiono ir aktualių 

sektorių plėtotės 

galimybių studija 

Regioninės 

plėtros 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

Regioninės 

plėtros 

departamenta

s prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos, 

biudžetinė 

įstaiga 

 

16.551,79 

 

14.069,01 

 

 

2.482,78 

   

2012-09/ 

2013-12 

 

16 

 

2012-06-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Tobulinti Tauragės regiono strateginį planavimą, siekiant 

subalansuotos regioninės plėtros ir racionalaus bei efektyvaus išteklių panaudojimo. 

Uždavinys:  

 Parengti Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio įvertinimą bei 

regiono ir aktualių sektorių plėtotės galimybių studiją. 

Projekto veiklos: 

 Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio įvertinimo bei regiono ir 

aktualių sektorių plėtotės galimybių studijos parengimas. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengtas Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio 

įvertinimo bei regiono ir aktualių sektorių plėtotės galimybių studija- 1 vnt. 

 Parengtas Tauragės regiono plėtros planas 2014-2020 metais- 1 vnt. 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

10. 

Ilgalaikio Jurbarko 

rajono savivaldybės 

strateginio plėtros 

plano 2016-2026 

metams parengimas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

 

16.704,22 

 

14.198,58 

 

  

2.505,64 

  

2013-01/ 

2015-09 

 

32 

 

2012-09-01 
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savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 
Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti Jurbarko rajono plėtros planavimą siekiant didinti 

teritorinę socialinę sanglaudą. 

Uždavinys:  

 tobulinti strateginio planavimo sistemą. 

Projekto veiklos: 

 Ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas; 

 Projekto viešinimas; 

 Projekto administravimas ir vykdymas. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Parengtas ilgalaikis Jurbarko rajono savivaldybės strateginis plėtros 

planas 2016-2026 metams. 

 

   

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų suma 

 

11. 

Sektorinių 

galimybių studijų, 

papildančių 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 2016-

2026 metų 

strateginį plėtros 

planą parengimas 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

28.813,69 

 

24.491,63 

 

 

- 

 

4.322,06 

 

- 

 

2013-07/ 

2014-12 

 

18 

 

2013-05-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti Jurbarko 

rajono plėtros planavimą 

Uždavinys:  

 Papildyti Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros 

planą, parengiant galimybių studijas 

Projekto veiklos: 

 Sektorinių galimybių studijų parengimas 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Parengtos  8 7  sektorinės galimybių studijos: 

                Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija; 

                Rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių studija; 

                Smalininkų vandens uosto plėtros galimybių studija; 

               Užimtumo-sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30, įkūrimo 

galimybių studija; 
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               Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studija; 

               Jurbarko rajono turistinio kelio parengimo galimybių studija; 

               Saugaus eismo planavimo Jurbarko mieste galimybių studija; 

 Papildytas Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginis 

plėtros planas į jį įtraukiant galimybių studijose numatytas priemones. 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Eur (su PVM) 

Pagal  priemonę  skirta ES  m. 

struktūrinė paramos suma Tauragės 

regionui, Eur 
Projektų 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų  suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 265.017,21 225.250,90 5.268,74 34.497,57  
2007-2013 metams –  229.968,00  
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