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Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

1. Jurbarko krašto 

muziejaus 

ekspozicijų 

įrengimas ir 

pritaikymas 

kultūrinio turizmo 

reikmėms (I etapas). 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

146.456,50 

 

124.487,95 

 

- 

 

21.968,55 

 

- 

 

2009-06 / 

2010-12 

 

18 

 

2009-05-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas – sudaryti kuo palankesnes 

sąlygas kultūrinio turizmo plėtrai Jurbarko rajone.  

     Uždavinys: 

 Įrengti ir kultūrinio turizmo reikmėms pritaikyti 

Numatomi  rezultatai: 

 Įrengtos 4 ekspozicijos;  

 Šiaurinė oficina pritaikyta kultūrinio turizmo reikmėms ir sutvarkytas turistų traukos objektas; 
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Jurbarko krašto muziejaus ekspozicijas, 

koncertines ir parodines erdves. 
 Įgyvendintas kultūrinio turizmo projektas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

2. Senojo miesto 

naujos galimybės. 

Nemuno upės 

pakrantės Jurbarko 

mieste pritaikymas 

viešajai turizmo 

infrastruktūrai (II 

etapas). 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

143.724,28 

 

122.165,44 

 

- 

 

21.558,84 

 

- 

 

2009-07 / 

2010-10 

 

15 

 

2009-05-29 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Jurbarko mieste: 

- skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą 

sukuriant infrastruktūrą ir palankesnes sąlygas plėtoti 

aktyvų poilsį,  kultūrinį, ekologinį ir konferencijų 

turizmą; 

- plėtoti viešąją aktyvaus poilsio turizmo 

infrastruktūrą, skatinančią konkurencingų turizmo 

produktų plėtrą. 

     Uždavinys: 

 Pritaikyti Nemuno pakrantę dviračių ir pėsčiųjų 

eismui. 

Numatomi  rezultatai: 

 Nutiesti dviračių/pėsčiųjų takai su apšvietimu – 1,25 km, įrengtos poilsio aikštelės; 

 Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius per 2 metus – 5000; 

 Sudarytos palankios sąlygos privačiam investuotojui; 

 Sudarytos palankios sąlygos aktyviam poilsiui; 

 Sukurtas naujas traukos objektas; 

 Įgyvendintas 1 projektas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  
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mo lėšų 

suma 

lėšų  

suma 

ir pabaiga terminas 

3. Jurbarko dvaro 

parko pietinės 

oficinos pritaikymas 

viešajai turizmo 

infrastruktūrai (II 

etapas). 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

109.600,63 93.160,52 - 16.440,11 - 2009-09 / 

2011-03 

18 2009-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Jurbarko mieste užbaigiant 

Jurbarko dvaro pietinės oficinos rekonstravimo 

darbus, sutvarkant aplinką ir pritaikant dvaro sodybos 

kompleksą turizmo reikmėms. 

          Uždavinys: 

 Užbaigti pietinės oficinos rekonstravimo 

darbus ir sutvarkyti teritoriją prie oficinų. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas viešosios turizmo infrastruktūros sutvarkymo projektas;  

 Pietinės oficinos infrastruktūra pritaikyta turizmui; 

 Per du metus turizmo informacijos centre apsilankys turistų – 5000;  

 Sutvarkytas ir turizmo reikmėms pritaikytas naujas turistų traukos objektas – Jurbarko dvaro sodyba ir 

parkas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

4. Jūros upės vandens 

turistinės trasos 

viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtra 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

 

419.594,53 

 

318.465,08 

 

- 

 

101.129,45 

 

- 

 

2010-05/ 

2011-08 

 

16 

 

2010-04-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas -plėtoti viešąją aktyvaus Numatomi  rezultatai: 
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poilsio infrastruktūrą, skirtą vandens turizmui 

organizuoti Tauragės rajone. 
Uždavinys: 

 Sukurti ir išplėtoti Jūros upės vandens turistinės 

trasos viešąją turizmo infrastruktūrą, sudarant 

tinkamas turizmo ir poilsiavimo sąlygas; 

 Užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą. 

 Parengta techninė dokumentacija numatomiems įrengti/sutvarkyti infrastruktūros objektams; 

 Išvalyta Jūros upės vaga Tauragės mieste, nuo Tauragės užtvankos iki Vasaros estrados ~1,5 km, 

pagerinant upės tėkmę, plaukimo bei išlipimo į krantą sąlygas; 

 Įrengta viešoji turizmo infrastruktūra: įrengta poilsiavietė prie Jūros užtvankos su reikiama viešąja 

infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelės, informacinis stendas, mini prieplauka, rekreaciniai 

įrenginiai, teritorijos apšvietimas; 

 Padidėjęs turistų skaičius – 10%. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

5. Parko prie Jūros 

upės sutvarkymas ir 

pritaikymas 

viešosios turizmo 

reikmėms. 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

236.703,28 

 

145.467,91 

 

_ 

 

91.235,37 

 

- 

 

2010-08/ 

2011-09 

 

14 

 

2010-05-17 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – rekonstruoti parką prie 

Jūros upės, siekiant prisidėti prie turizmo produktų ir 

viešosios turizmo infrastruktūros plėtros Tauragės 

rajone. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti ir pritaikyti viešosioms turizmo 

reikmėms parką, esantį prie Jūros upės; 

 Užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Parengta techninė dokumentacija; 

 Atlikti viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo ir rekonstrukcijos darbai: 

- kraštovaizdžio suformavimas ir mažosios architektūros įrenginių pritaikymas; 

- įrengtas parko takų tinklas; 

- įrengtas parko apšvietimas; 

- įrengta aktyvaus poilsio zona; 

- įrengtas informacinis stendas. 

 Padidėjęs turistų skaičius – 10 proc. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 
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finansavi

mo lėšų 

suma 

šaltinių  

lėšų  

suma 

mo pradžia 

ir pabaiga 

institucijai 

terminas 

6. Turizmo paslaugų 

teikimo plėtra 

Pagėgių  

savivaldybėje, 

rekonstruojant 

pastatą ir pritaikant jį 

turizmo reikmėms,  

I etapas 

Pagėgių  

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

382.569,91 

110.799,91 

 

325.183,34 

94.179,60 

 

- 

 

57.386,57 

16.620,31 

 

- 

 

2010-11 / 

2012-03 

 

16 

 

2010-07-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Pagėgių savivaldybėje. 

       Uždavinys: 

 Įkurti turizmo informacinį centrą su įrengtomis 

ekspozicijų ir muziejaus patalpomis. 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengta techninė dokumentacija; 

 Atlikta dalinė pastato rekonstrukcija, pritaikant jį turizmo  

reikmėms. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

7. Imsrės upės 

pakrantės 

pritaikymas viešajai 

turizmo 

infrastruktūrai 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

776.504,33 

 

660.028,68 

 

- 

 

116.475,65 

  

2011-07 / 

2013-07 

 

24 

 

 

2011-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Jurbarko mieste tinkamai 

išnaudojant gamtos išteklius bei sukuriant palankesnes 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Parengtas techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė; 
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sąlygas efektyviam jų pritaikymui Jurbarko rajone. 

Uždavinys: 

 Pritaikyti Imsrės upės pakrantę aktyviam 

turizmui ir poilsiui, įrengiant dviračių/pėsčiųjų 

taką. 

 Sukurtas naujas turistų traukos objektas; 

 Įrengtas dviračių/pėsčiųjų takas; 

 Turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centre per du metus po projekto įgyvendinimo, skaičius – 

5000; 

 Sukuriama 1 darbo vieta viešiesiems darbams aplinkos tvarkymui po projekto įgyvendinimo metams. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

8. Paršežerio ežero 

rekreacinės zonos 

įrengimas. 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

484.655,40 

 

383.066,22 

 

- 

 

101.589,18 

 

- 

 

2012-04 / 

2013-09 

 

18 

 

2011-05-13 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – tinkamai naudoti 

Paršežerio ežero rekreacinę zoną, skatinant 

atvykstamąjį ir vietos turizmą. 

Uždavinys: 

 Parengti techninę dokumentaciją, reikalingą 

Paršežerio ežero rekreacinės zonos įkūrimui; 

 Statyba rekonstravimas, remontas ir kiti darbai; 

 Projekto administravimas ir vykdymas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Sutvarkytas 1 turizmo traukos objektas: 

          - Parengtas techninis projektas; 

          - Nutiestas privažiavimo kelias iki rekreacinės zonos, įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės, nutiesti takai, 

įrengti paplūdimiai, sutvarkytas paplūdimio ruožas; 

           -Įrengtas apšvietimas, kempingas ir prieplauka; 

           -Sutvarkyta ir pritaikyta poilsiautojų poreikiams aplinka; 

 Išleista informacinių lankstinukų – 500 vnt; 

 Pritraukta turistų 2000; 

 Sukurta naujų darbo vietų – 2 vnt. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

Kitų 

finansav
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bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

lėšų suma imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

mo pradžia 

ir pabaiga 

institucijai 

terminas 

9. Seredžiaus 

pritaikymas viešajai 

turizmo 

infrastruktūrai 

Jurbarko  

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

40.627,39 

 

 

34.533,07 

 

- 

 

6.094,32 

 

- 

 

2013-04 / 

2014-03 

 

11 

 

2013-04-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Seredžiuje, tinkamai išnaudojant 

gamtos išteklius bei sukuriant palankesnes sąlygas 

efektyviam jų pritaikymui Jurbarko rajone. 

 

Uždavinys: pritaikyti Seredžiaus gamtos ir istorinius 

kultūrinius išteklius viešajai infrastruktūrai, turizmui ir 

poilsiui, pastatant higienos įrenginius bei atstatant 

akmenų grindinio aikštelę transporto parkavimui prie 

piliakalnio. 

 

Veiklos: viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, 

įskaitant higienos įrenginių statybą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Transporto parkavimui prie piliakalnių atstatyta akmenų grindinio aikštelė 400 m2. 

 Įrengtas tualetas. 

 Turistų, apsilankiusių Jurbarko turizmo informacijos centre per 2 metus po projekto įgyvendinimo, 

skaičius – 4000. 

 Sukurta 1 darbo vieta viešiesiems darbams (Seredžiaus seniūnijoje) aplinkos tvarkymui po projekto 

įgyvendinimo. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

10. Imsrės upės  

pakrantės 

pritaikymas viešajai 

turizmo 

Jurbarko  

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci

 

60.239,82 

 

51.203,78 

 

- 

 

9.036,04 

 

- 

 

2013-09 / 

2014-08 

 

11 

 

2013-07-01 



8 

 

infrastruktūrai II 

etapas 

direktorius 

 

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo 

infrastruktūros plėtrą Jurbarko mieste tinkamai 

išnaudojant gamtos išteklius bei sukuriant palankesnes 

sąlygas efektyviam jų pritaikymui Jurbarko rajone. 

Uždavinys: 

Pritaikyti Imsrės upės pakrantę aktyviam turizmui ir 

poilsiui, įrengiant poilsiavietę. 

     Veiklos:  poilsiavietės įrengimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai- įgyvendintas 1 projektas; 

 Įrengta poilsiavietė-1; 

 Turistų, apsilankiusių Jurbarko turizmo informacijos centre per 2 metus po projekto įgyvendinimo, 

skaičius -1000; 

 Sukurta 1 darbo vieta viešiesiems darbams aplinkos tvarkymui po projekto įgyvendinimo. 

 

Iš viso, Eur 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę  Pagal priemonę skirta ES 2007-2013 

m. struktūrinės 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 

  

2.528.906,07 

 

 

2.026.758,25 

 

- 

 

502.147,82 

 

- 

 

2007- 2013 metams  – 2.027.340,00 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-06-21 sprendimu Nr. 51/9S-19 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-11-26 sprendimu Nr. 51/9S-31 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015-08-24 sprendimu Nr. 51/9S-20 

 


