
 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos 

sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

įgyvendinimo taisyklių, taikomų  nuo 2019 metų 

pateiktoms paraiškoms 

3 priedas 

 

(Regiono prioritetinio projektų sąrašo forma) 

 
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKLAŲ MINISTERIJOS TAURAGĖS 

APSKRITIES SKYRIUS 

                                                    ________________________________ 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

TAURAGĖS REGIONO PRIORITETINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

  

 
PATVIRTINTA TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2020-02-10 SPRENDIMU NR. 51/9S-6 

(Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.51/9S-3 redakcija) 

  
 

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. Žygaičių seniūnijos Žygaičių miestelio Parko gatvės ir  Bažnyčios gatvės atkarpos bei 

Skaudvilės seniūnijos Pilsūdų kaimo Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas, 

(51PP9-9), (200) 
2. Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone, (51PP9-10), (180) 

3.  Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių  II ir Pužiškės kaimuose Tauragės 

rajone, (51PP9-8), (160) 
II. Informacija apie projektus  

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

1. Žygaičių seniūnijos Žygaičių miestelio Parko gatvės ir  Bažnyčios gatvės atkarpos bei 

Skaudvilės seniūnijos Pilsūdų kaimo Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas 

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 Žygaičių miestelio Parko gatvės ir  Bažnyčios 



gatvės atkarpos bei Skaudvilės seniūnijos Pilsūdų kaimo Miško 

gatvės atkarpų kapitalinis remontas 

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 
Žygaičių mstl.  ir Pilsūdų k, Tauragės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 
Numatoma projekto 

pradžia 
(2020/07) 

Numatoma 

projekto pabaiga 
(2021/12) 

Preliminari projekto 

trukmė  
(18) 

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 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

265 386,85 200 000,00 - - 65 386,85 -  

 

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 Žygaičių 

miestelyje ir Skaudvilės 

seniūnijos Pilsūdų kaime.  

 Žygaičių miestelio 

Parko gatvės kapitalinis 

remontas; 

 Žygaičių miestelio 

Bažnyčios gatvės 

atkarpos kapitalinis 

remontas; 

 Pilsūdų kaimo  

Miško gatvės atkarpų 

kapitalinis remontas 

 Išasfaltuota Parko 

gatvė- 210 m; 

 Išasfaltuota 

Bažnyčios gatvės 

atkarpa nuo gatvės 

pradžios iki 

Žygaičių g.- 280 m; 

 Išasfaltuotos dvi 

Miško gatvės 

atkarpos- iš viso 

450 m. 

 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą 

skaičius – 3 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius – 788. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 



apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 

1. 

 

2. 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 info@silalesvandenys.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 
Burkėnų  ir Girdiškės k, Šilalės  r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 
Numatoma projekto 

pradžia 
(2020/05) 

Numatoma 

projekto pabaiga 
(2021/08) 

Preliminari projekto 

trukmė  
(16) 

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 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

189 492,54 125 251,00 - - 31 321,08 - 32 887,13 

 

9. Trumpas projekto aprašymas, projekte numatyta veikla: 

Pagrindinis tikslas  Planuojamos veiklos Siektini rezultatai Siektini stebėsenos 

rodikliai 
Užtikrinti kokybiško geriamojo 

vandens tiekimą, padidinti 
 Vandens kokybės 

gerinimo įrenginių 

 Pastatyti vandens 

kokybės gerinimo 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos 



gyvenamosios aplinkos 

patrauklumą, mažinti socialinę 

atskirtį Burkėnų  ir  Girdiškės k. 

. 

statyba Burkėnų  ir  

Girdiškės k. 
įrenginiai – 2 vnt. 

 

 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą 

skaičius – 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius – 249. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

projektų skaičius – 

1. 

 

3. Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių  II ir Pužiškės kaimuose Tauragės rajone 

1.  Pareiškėjo pavadinimas UAB „Tauragės vandenys“ 

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

pašto indeksas, vietovė) 
Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė 

Telefono (-ų) Nr. 8 446 61174 

El. pašto adresas administracija@tauragesvand

enys.lt 

Registravimo kodas  
(nurodomas kodas pagal juridinio 

asmens pažymėjimą) 

179249836 

3. Projekto pavadinimas Vandens gerinimo įrenginių statyba Griežpelkių  II ir Pužiškės 

kaimuose Tauragės 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 
Griežpelkių II ir  Pužiškės k., Tauragės r. sav. 

6. Numatoma projekto 

trukmė 
Numatoma projekto 

pradžia 
2021/07 

Numatoma 

projekto pabaiga 
2022/06 

Preliminari projekto 

trukmė  
12 

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 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

90 508,00 59 840,00  

    

30668,00 

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  

 Vandens gerinimo 

įrenginių statyba 

Griežpelkių II kaime 

Tauragės rajone ; 

 Vandens gerinimo 

įrenginių statyba 

Pužiškės kaime 

Tauragės rajone 

   vandens 

gerinimo įrenginys 

–  1 vnt. 

 

 vandens gerinimo 

įrenginys –  1 vnt 

 

 

 Veiksmų, kuriais 

remiamos 

investicijos į mažos 

apimties 

infrastruktūrą 

skaičius – 2 objektai. 

 Gyventojų, kurie 

naudojasi 

geresnėmis 

paslaugomis / 

infrastruktūra, 

skaičius – 74. 

 Regioninio 

planavimo būdu 

įgyvendintų mažos 

apimties 

infrastruktūros 

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 
385 091,00 Eur 

3.  Iš viso Tauragės regiono nepanaudotas  

skirto lėšų limito likutis 
81 499 Eur 

4. Iš viso Tauragės regionui skirtas lėšų   

limitas pagal Paramos lėšų limitų regionams 

skaičiavimo metodiką 

3 321 362,00 Eur 

 

_____________________________________ 


