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Priemonė Priemonės pavadinimas VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir  plėtra“ 
Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Tauragės miesto 

M.Mažvydo gatvės 

atkarpos nuo J.Tumo-

Vaižganto gatvės iki 

galo rekonstrukcija 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Tauragės  

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

307.411,62 261.299,88 32.278,22 13.833,52  2009-06/ 

2010-06 

12 2009-05-29 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Tauragės miesto transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra. Siekiant projekto tikslo planuojama rekonstruoti 

M.Mažvydo gatvę, kuri yra pietinėje Tauragės miesto dalyje, šalia  

Senamiesčio. Bendras gatvės ilgis – 0.860 km. Rekonstrukcija numatyta  

0,649 km atkarpoje nuo sankryžos su J.Tumo – Vaižganto gatve iki  galo. 

Uždaviniai: 

  M.Mažvydo gatvės atkarpos nuo J.Tumo-Vaižganto gatvės iki galo 

techninių parametrų gerinimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 išasfaltuotas  649 m ilgio gatvės ruožas;  

 įrengta apie 1300 m šaligatvių bei dviračių takų; 

 įrengtas gatvės apšvietimas ; 

 paklota  561 m nuotekų tinklų ; 

 pagerės eismo saugumas ; 

 50 procentų sutrumpės kelionės laikas; 

 sumažės transporto priemonių keliamas triukšmas; 
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 rekonstruoti  Kęstučio gatvę; 

 rekonstruoti  Mokyklos gatvę; 

 įrengti  Žemaitės  gatvės  trasą. 

 pagerinta susisiekimo techninė infrastruktūra; 

 pagerės gyvenamoji aplinka dėl dulkėtumo sumažėjimo; 

 bus sutaupyta  272 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų gatvių priežiūrai ir remontui. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

2. Jurbarko miesto 

Kęstučio, Mokyklos 

gatvių rekonstravimas 

ir dalies  Žemaitės 

gatvės įrengimas 

Jurbarko   

rajono    

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

494.539,53 420.358,61 51.926,65 22.254,27  2009-07/ 

2011-03 

 

20 2009-06-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – formuoti  reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo  infrastruktūros tinklą Jurbarko mieste. Šiuo projektu siekiama 

sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, padidinti eismo saugumą, 

sutrumpinti kelionės laiką, pagerinti gyvenamųjų kvartalų pasiekiamumo ir 

susisiekimo su kitomis miesto zonomis sąlygas, pagerinti gyvenimo 

kokybę.   

Uždavinys: 

  rekonstruoti  Kęstučio gatvę; 

 rekonstruoti  Mokyklos gatvę; 

 įrengti  Žemaitės  gatvės  trasą. 

Numatomi   pasiekti  rezultatai: 

 bendras  sutvarkytų gatvių  ilgis – 2,1025  km; 

 atnaujintos  Kęstučio ir Mokyklos gatvės;  

 įrengta  nauja Žemaitės  gatvės  trasa;  

 10 procentų  sutrumpės  kelionės  laikas. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

3.  Šilalės  rajono 

savivaldybės vietinės 

reikšmės transporto 

infrastruktūros objektų 

plėtros antrasis etapas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

951.514,99 808.787,73 99.909,09 42.818,17  2009-10/ 

2011-06 

21 2009-06-19 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 
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Projekto tikslas – pagerinti Šilalės savivaldybėje transporto infrastruktūrą, 

sureguliuoti esamus ir planuojamus srautus,  sumažinti avaringumą, 

sumažinti transporto išmetamų teršalų kiekį ir keliamą  triukšmą, gerinti  

ekologinę situaciją. Šiam tikslui pasiekti numatyta  rekonstruoti  Šilalės 

miesto J.Basanavičiaus gatvę. Tai anksčiau įgyvendinto projekto „ Šilalės  

rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų 

plėtros pirmasis etapas “ tęstinumas 

Uždaviniai: 

 atlikti  J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos  darbus; 

 vykdyti su projekto  įgyvendinimu susijusias būtinas  veiklas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

  rekonstruota  505 m  gatvės važiuojamosios  dalies;  

  rekonstruota  277 m³  šaligatvių dangos; 

  įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikštelės ; 

  įrengta 1 žiedinė sankryža ; 

  32 procentais sutrumpės kelionės  laikas; 

  15 procentų  sumažės avaringumas.  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Vilkyškių miestelio 

gatvės  rekonstrukcija 

gerinant Pagėgių 

savivaldybės 

transporto 

infrastruktūrą 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci- 

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

 

217.217,19 184.634,60 22.807,83 9.774,76  2009-10 / 

2010-12 

15 2009-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – plėtoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio 

transporto infrastruktūrą, formuoti  reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo infrastruktūros  tinklą.  

Projektinio pasiūlymo tikslu  siekiama sumažinti avaringumą ir didinti 

pėsčiųjų bei dviratininkų saugumą, sumažinti autotransporto  priemonių  

eksploatacinius  kaštus, sumažinti  kelių  eksploatacijos  kaštus, 

sutrumpinti kelionės  laiką. 

Uždavinys : 

 rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio 3-VI-2 

gatvę. 

Numatomi  rezultatai: 

 rekonstruota  808 m. ilgio Vilkyškių  miestelio 3-VI-2 gatvė; 

 įrengta važiuojamosios dalies danga; 

 įrengti gatvės dviračių ir pėsčiųjų  takai ; 

 įrengtas gatvės nuotekų tinklas; 

 įrengtas gatvės išilginis drenažas ; 

 įrengtas gatvės elektros apšvietimas ; 

 įrengtos gatvės eismo saugumą užtikrinančios  priemonės. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 
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5.  Šilgalių  gyvenvietės 

pagrindinės gatvės 

rekonstrukcija 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

389.615,81 331.173,44 40.909,64 17.532,73  2010 - 04/ 

2011- 06 

 15 2010 -02 - 04 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, 

sutvarkant Šilgalių  gyvenvietės gatves. Siekiama sumažinti avaringumą 

ir padidinti pėsčiųjų bei dviratininkų saugumą, sumažinti autotransporto 

priemonių eksploatacinius kaštus, sumažinti kelių eksploatacijos  kaštus, 

sutrumpinti kelionių laiką, sumažinti  neigiamą transporto poveikį 

aplinkai. 

Uždaviniai: 

 rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Šilgalių  gyvenvietės  5S1 

gatvę. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruotos gatvės  ilgis  1,130 km; 

 Ekonominė nauda gatvių priežiūrai ir avaringumo sumažėjimas, mažės transporto priemonių 

eksploataciniai kaštai. 

 Padidės pėsčiųjų bei dviratininkų saugumas, sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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.  Šilalės rajono 

savivaldybės vietinės 

reikšmės susisiekimo 

infrastruktūros plėtros 

II etapo 2 dalis 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

987.539,17 839.408,30 103.691,62 44.439,25  2010-06/ 

2011-11 

18  2010-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – plėtoti Šilalės  rajono transporto infrastruktūrą, formuoti 

reikiamo pralaidumo ir  patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. 

Siekiant projekto tikslo numatoma atlikti Šilalės rajono Kaltinėnų 

miestelio  Tiesiosios g., Didžiosios g., Varnių gatvių rekonstrukciją, 

Šilalės m. Zobelijos gatvės dalies  nuo Dyvyčio gatvės iki  kelio Šilalė – 

Žadeikiai,  Šilalės m. Birutės gatvės ir kelio atkarpos nuo Vilties gatvės 

iki kelio Šilalė – Žadeikiai rekonstrukciją, Šilalės r. Bijotų sen.  Košių  I 

kaimo dalies Karoblio  gatvės rekonstrukciją.  

Uždaviniai: 

 Šilalės rajono Kaltinėnų miestelio Tiesiosios 

g., Didžiosios g., Varnių gatvių atkarpos  

rekonstrukcija; 

 Zobelijos gatvės atkarpos nuo Dyvyčio g. iki 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Įgyvendinus  projektą  bus rekonstruotos  Šilalės rajono Kaltinėnų  miestelio Tiesiosios g. važiuojamoji dalis ir 

šaligatviai, Didžioji  ir Varnių gatvės, Šilalės m. Zobelijos gatvės atkarpa nuo Dyvyčio gatvės  iki kelio Šilalė 

– Žadeikiai, Šilalės m. Birutės gatvė ir atkarpa nuo Vilties gatvės iki kelio Šilalė- Žadeikiai, Šilalės r. Bijotų 

sen. Košių I kaimo Karoblio  gatvė. 

 Išasfaltuotos rekonstruojamos  gatvės; 

 Įrengti šaligatviai Tiesiosios , Didžiosios , Varnių, Birutės gatvėse ir dalyje Zobelijos gatvės;  

 Įrengta  automobilių  stovėjimo aikštelė  Varnių gatvėje; 

 Rekonstruotos  automobilių  parkavimo bei autobusų sustojimo įvažos Didžiojoje gatvėje; 

 Pakloti lietaus nuotekų tinklai; 

 Įdiegtos eismo saugumą užtikrinančios priemonės. 
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kelio Šilalė-Žadeikiai, Birutės gatvės bei kelio 

atkarpos nuo  nuo Vilties gatvės iki kelio 

Šilalė - Žadeikiai  rekonstrukcija; 

 Bijotų seniūnijos  Košių I kaimo dalies 

Karoblio  gatvės  rekonstrukcija. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Tauragės  miesto 

Jūros  ir Oranžerijos 

gatvių rekonstrukcija 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Tauragės  

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

569.672,52 484.221,64 59.815,61 25.635,27  2010-08/ 

2012-01 

18 2010-05-17 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – plėtoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą, 

formuoti  reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros 

tinklą. Siekiant  projekto tikslo numatoma atlikti Tauragės  miesto  Jūros 

ir Oranžerijos  gatvių rekonstrukciją. 

Uždavinys: 

Jūros ir Oranžerijos gatvių  techninių parametrų gerinimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Išasfaltuotos Jūros ir Oranžerijos gatvės; 

 Įrengti šaligatviai; 

 Įrengtas gatvių  apšvietimas; 

 Įrengta  automobilių stovėjimo aikštelė prie Pirminės sveikatos priežiūros centro; 

 Pakloti  lietaus  nuotekų tinklai; 

 Įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginiai; 

 Įdiegtos eismo saugumą  užtikrinančios  priemonės. 

 

Eil.. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Jurbarko miesto 

gyvenamųjų  namų 

kvartalo gatvių, tarp  

Lauko, S.Daukanto ir 

Dariaus ir Girėno 

gatvių  bei Gedimino 

gatvės, techninių 

projektų  parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci- 

jos direktorius 

 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

 

12.430,78 10.566,16 1.305,24 559,38  2010-09/ 

2011-05 

8 2010-06-01 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas  reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimuisi  Jurbarko mieste 

Uždaviniai :  

 Parengti Gedimino gatvės  techninį  projektą; 

 Parengti kvartalo gatvių, apriboto Lauko, S.Daukanto ir     Dariaus 

ir Girėno gatvėmis techninius projektus. 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengti  techniniai projektai Gedimino gatvės rekonstravimui  bei naujo kvartalo, apriboto Lauko, 

S.Daukanto ir Dariaus ir Girėno gatvėmis, gatvių įrengimui; 

 Parengtais techniniais projektais bus vadovaujamasi rengiant paraišką „Jurbarko rajono vietinės 

reikšmės kelio J1 ir Jurbarko miesto Gedimino gatvės rekonstrukcija bei B.Nedzinskienės  ir K. Donelaičio 

gatvių  įrengimas“. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Gatvės  5R3, Rukų – 

Mažaičių gyvenvietėje 

rekonstrukcija 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

187.434,55 159.319,37 19.680,63 

 

8.434,55 

 

 2011-04 / 

2012-07 

15 2011-04-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas –  Gerinti Pagėgių savivaldybės transporto 

infrastruktūrą, sutvarkant Rukų - Mažaičių gyvenviečių gatves. 

Uždaviniai: 

 Rekonstruoti  Pagėgių  savivaldybės Rukų – Mažaičių gyvenviečių  

gatvės 5R3  gatvės   atkarpą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruota  720 m ilgio, Pagėgių savivaldybės  Rukų – Mažaičių  gyvenvietės gatvės  5R3 atkarpa, 

pagal parengto Techninio projekto sprendinius.  

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

10. Šilalės miesto 

Lingiškės gatvės ir 

Šilalės rajono Beržės 

kaimo gatvės 

rekonstrukcija 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

382.128,44 290.640,06 35.902,59 55.585,79 - 2012-04/ 

2013-09 

18 2011-12-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Šilalės rajono viešosios infrastruktūros 

modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams tenkinti. 
Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruota Šilalės miesto Lingiškės gatvė ir Šilalės r. Palentinio sen. Beržės kaimo gatvė: 
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Uždaviniai: 

 Šilalės miesto Lingiškės g. rekonstrukcija; 

 Šilalės r. Patentinio seniūnijos Beržės kaimo gatvės  

rekonstrukcija. 

- išasfaltuotos Lingiškės ir Beržės kaimo gatvės; 

- įrengtas šaligatvis Lingiškės gatvėje; 

- pakloti lietaus nuotekų tinklai; 

- įdiegtos eismo saugumą užtikrinančios priemonės (atliktas horizontalus (Lingiškės g.) gatvės ženklinimas, 

įrengti kelio ženklai). 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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. Tauragės miesto 

Saulės    ir  Jovarų  

(nuo Laisvės g. iki 

Saulės g.)  gatvių 

rekonstrukcija 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Tauragės  

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

828.339,98 704.088,99 86.975,70 37.275,29  2012-08/ 

2014-05 

 

22 

 

2012-06-01 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – plėtoti Tauragės miesto transporto infrastruktūrą, 

formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo 

infrastruktūros  tinklą. 

Uždavinys:  

 Saulės  ir  Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.)  

gatvių techninių parametrų gerinimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 išasfaltuotos Saulės  ir Jovarų  (nuo Laisvės g. iki  Saulės g.) gatvės; 

 įrengti šaligatviai bei dviračių takai; 

 įrengtas gatvių apšvietimas; 

 pakloti lietaus nuotekų tinklai;  

 įdiegtos kitos aplinkosauginės ir eismo saugumą užtikrinančios priemonės. 

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

12. Gatvės 2N4 Natkiškių 

gyvenvietėje 

rekonstrukcija 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

143.579,06 105.428,31 13.023,49 25.127,26  2012-07/ 

2013 -06  

12 2012-07-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, 

sutvarkant Natkiškių gyvenvietės gatvės atkarpą 

Uždavinys: Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Natkiškių gyvenvietės 

2N4 gatvės atkarpą 

Numatomi rezultatai: 

Rekonstruota 241,5 m ilgio Pagėgių savivaldybės Natkiškių gyvenvietės gatvės 2N4 atkarpa, pagal parengto 

TP sprendinius nuo PK 0+0 iki PK 02+44,5 ; 

Įrengtos gatvės eismo saugumą užtikrinančios priemonės (betoniniai gatvės bortai, šaligatvis, kelio 
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ženklinimas ir kt.).  

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

13. Jurbarko rajono Dainių 

k. dalies Užtvakos 

gatvės, Jurbarko 

miesto Gedimino 

gatvės, V.Kudirkos 

gatvės  ir Liepų gatvės 

rekonstrukcija bei B. 

Nedzinskienės gatvės 

ir K.Donelaičio gatvės 

pratęsimo įrengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

 

2.178.826,49 

 

1.893.227,15 189.556,39 96.042,95  2011-09/ 

2013-01 

16  2012-09-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo 

susisiekimo infrastruktūros tinklą Jurbarko mieste. 

Uždaviniai: 

 Rekonstruoti Jurbarko rajono Dainių k. dalį  Užtvankos gatvės; 

 Rekonstruoti Jurbarko miesto V. Kudirkos  gatvę; 

 Rekonstruoti Jurbarko miesto Gedimino  gatvę; 

 Rekonstruoti Jurbarko miesto Liepų  gatvę; 

 Įrengti Jurbarko miesto  B. Nedzinskienės  gatvę ir K.Donelaičio 

gatvės pratęsimą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Rekonstruota Jurbarko rajono Dainių kaimo dalis Užtvankos gatvės ; 

 Rekonstruotos  Jurbarko  miesto V.Kudirkos, Gedimino ir Liepų gatvės ; 

 Naujai  įrengta B. Nedzinskienės  gatvė bei K.Donelaičio gatvės tąsa ; 

 Nutiestų  naujų  ir  rekonstruotų gatvių bendras ilgis – 3,283 km ; 

 Rekonstravus bei naujai įrengus miesto bei rajono gatves  iki 10 proc. sutrumpės kelionės laikas.  

 

Eil 

Nr 

Projekto pavadinimas Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur ( su PVM ) Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o 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 

14. Tauragės miesto gatvių 

rekonstravimo 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijo

s direktorius 

Tauragės  

rajono 

savivaldybės 

administracij

a 

16.256,92 13.818,38 1.706,98 731,56  2013-04/ 

2014-10 

 

18 

 

2013-09-01 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Plėtoti Tauragės rajono transporto infrastruktūrą, 

mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, gerinti eismo 

saugumą 

Uždavinys:  

Parengti projektinę dokumentaciją gatvių rekonstravimui. 

Veiklos: 

 K. Jauniaus, Žemaitės, Smėlynų gatvės nuo Laisvės gatvės 

iki Medžiotojų gatvės, D. Poškos gatvės nuo Vytauto gatvės iki 

Daržų gatvės, Daržų gatvės nuo D.Poškos iki J. Tumo-Vaižganto 

gatvės bei Tauragės miesto J. Tumo-Vaižganto gatvės atkarpos nuo 

namo Nr.127 iki namo Nr. 129 B  gatvės projektavimo paslaugos;  

 Galimybių studijos parengimo paslaugos. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengtas K. Jauniaus  gatvės techninis projektas;  

 Parengtas Žemaitės gatvės techninis projektas; 

 Parengtas Smėlynų gatvės nuo Laisvės gatvės iki Medžiotojų gatvės techninis projektas; 

 Parengtas D. Poškos gatvės nuo Vytauto gatvės iki Daržų gatvės techninis projektas; 

 Parengtas Daržų gatvės nuo D.Poškos iki J. Tumo-Vaižganto gatvės techninis projektas; 

 Parengtas Tauragės miesto J. Tumo-Vaižganto gatvės atkarpos nuo namo Nr.127 iki namo Nr. 129 B 

techninis projektas; 

 Parengta gatvių galimybių studija. 

 

Iš viso, Eur 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur Pagal priemonę  skirta ES  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 

 7.666.507,05 6.506.972,62 759.489,68 400.044,75  2007-2013 metams  – 6.711.762,00 

 

 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-11-26 sprendimu Nr. 51/9S-33 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015-03-19 sprendimu Nr. 51/9S-6 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015-12-16 sprendimu Nr. 51/9S-32 

 

 


