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LR Vidaus reikalų ministerijai, 

LR Aplinkos ministerijai, 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

(adresatas) 

 

Tauragės  regiono projektų sąrašas  2007-2013 m. laikotarpiui  

2015-12-16 Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71 

(data)   

 

Priemonė VP3-1.4-AM-04-R  „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

Eil

. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

1. Kentrių tvenkinio 

uždumblėjusios 

vietos išvalymas 

bei kraštovaizdžio 

ir rekreacinių 

savybių 

atstatymas. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

85.147,86 

 

 

 

76.644,09 

 

- 

 

8.503,77 

 

- 

 

2010-01 / 

2010-11 

 

11 

 

2009-09-28 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyrius 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė 

(įstaigos duomenys) 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

       Projekto tikslas – Atkurti Kentrių tvenkinio 

ekologiškai pažeistą ekosistemą bei atstatyti 

tvenkinio kraštovaizdį ir rekreacines savybes. 

       Uždavinys: 

 Išvalyti Kentrių tvenkinio dalį nuo aplinkai 

pavojingų teršalų, kitų taršos padalinių. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Nutraukta paviršinio užteršto vandens prietaka nuo aplinkinių plotų; 

 Iškastas dumblas, pašalinta makrofitinė augalija, krūmai ir išvalyta telkinio dalis iki mineralinio 

dugno; 

 Aplink tvenkinį įrengta aplinkosauginė zona; 

 Paruoštas tvenkinys ir jo pakrantės gyventojų poilsiui; 

 Sutvarkytas Kentrių tvenkinys, kurio plotas 4 ha, taikant vandens telkinių būklės gerinimo 

priemones. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

2. Ašučio ir 

Lokystos upelių 

vagų bei 

pakrančių 

Šilalės mieste 

išvalymas ir 

sutvarkymas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

172.747,65 

 

155.472,89 

 

 

- 

 

17.274,76 

 

- 

 

2010-03 / 

2011-12 

 

 

 

 

 

 

21 

 

2009-11-01 

 

 

 

 

 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Išvalyti ir sutvarkyti Ašučio ir 

Lokystos upelių vagas bei pakrantes Šilalės mieste. 

        Uždavinys: 

 Parengti techninę dokumentaciją upių 

pakrantėms ir vagoms sutvarkyti; 

 Sutvarkyti upių vagas, išvalyti dugno 

nuosėdas; 

 Sutvirtinti upių pakrantes, įrengti pylimus, 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Sutvarkyti 2 vandens telkiniai, bei sutvarkytos pakrantės, kurių bendras plotas sudarys apie 9,5 ha: 

 Sutvarkytos Ašučio upelio Šilalės mieste pakrantės, išvalyta upelio vaga, įrengti pylimai, sutvirtinti 

šlaitai, sumažintas teršalų preitakas į upelį, pagerinta upelio būklė. Bendras upės valomas plotas apie 

2,5 ha; 

 Sutvarkytos Lokystos upelio Šilalės mieste pakrantės,  bei išvalyta upelio vaga, įrengti pylimai, 

sutvirtinti šlaitai, sumažintas teršalų prietakas į upelį, pagerinta upelio būklė. Bendras upės valomas 

plotas apie 7 ha; 
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įvesti naujus želdinius.  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

3. Benininkų upelio 

ekologiškai 

pažeistos 

ekosistemos 

atkūrimas bei 

kraštovaizdžio ir 

rekreacinių 

savybių 

atstatymas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

71.284,75 

 

64.156,27 

 

- 

 

7.128,48 

 

- 

 

2010-03 / 

2011-03  

 

12 

 

2010-03-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas –  Atkurti Benininkų upelio 

ekologiškai pažeistą ekosistemą bei atstatyti upelio 

kraštovaizdžio ir rekreacines savybes. 

Uždavinys: 

 Išvalyti Benininkų upelį nuo aplinkai 

pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų taršos 

padarinių Pagėgių mieste 

Numatomi  rezultatai: 

 Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 2 ha; 

 Išvalytas upelis – 1470 m²; 

 Sutvirtinti ir sutvarkyti krantai – 420 m; 

 Išvalytas bei praplatintas užpelkėjusio vandens telkinio prie Pagėgių miesto kultūros namų plotas –  

4300 m³; 

 Sutvirtintas vandens telkinio pakrančių užsėjant žole ilgis – 140 m; 

 Išvalyto upelio ir sutvirtintų krantų užsėjant žole ilgis – 205 m; 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 



4 

 

suma 

4. Imsrės upės 

ekologinės būklės 

gerinimas. 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

154.543,86 

 

139.089,48 

 

- 

 

15.454,38 

 

- 

 

2010-04 / 

2012-04 

 

24 

 

2010-03-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Pagerinti Imsrės upės Jurbarko 

mieste ekologinę ir cheminę būklę, išvalant ir 

sutvarkant upės prieigas ir pakrantes nuo praeities 

taršos. 

Uždavinys: 

 Išvalyti Imsrės upę Jurbarko mieste 

Numatomi  rezultatai: 

 Vandens telkinio būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas Imsrės upės plotas – 2,56 ha; 

 Sutvarkytas vandens telkinys (Imsrės upė) ir pagerinta jo ekologinė bei cheminė būklė, užtikrinta 

saugi ir švari aplinka Jurbarko mieto gyventojams. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

5. Vilkyškių 

vandens telkinio 

ekologiškai 

pažeistos 

ekosistemos 

atkūrimas bei 

kraštovaizdžio ir 

rekreacinių 

savybių 

atstatymas. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

52.905,29 

 

47.614,77 

 

- 

 

5.290,52 

 

- 

 

2011-02 / 

2011-12 

 

10 

 

2010-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

    Projekto tikslas – Pagerinti Vilkyškių vandens 

telkinio ekologiškai pažeistą ekosistemą, atkurti ir 

Numatomi  rezultatai: 

 Išvalytas 0,30 ha Vilkyškių telkinys nuo aplinkai pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų taršos padarinių; 



5 

 

išsaugoti biologinius telkinio išteklius, atstatyti 

pažeistą kraštovaizdį ir pagerinti telkinio rekreacines 

savybes. 

Uždavinys: 

 Išvalyti Vilkyškių telkinį 0,30 ha nuo 

aplinkai pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų 

taršos padalinių. 

 Nutrauktas teršimas lietaus kanalizacijos nuotekomis; 

 Panaikintas buitinių nuotekų patekimas nuo aplinkinių gyventojų namų; 

 Nutraukta paviršinio užteršto vandens prietaka nuo miestelio aplinkinių plotų; 

 Iškastas dumblas, pašalinta makrofitinė augalija, krūmai ir išvalytas telkinys iki mineralinio dugno;  

 Pašalintas užterštas vanduo telkinio valymo metu; 

 Aplink telkinį įrengta aplinkosauginė zona; 

 Paruoštas telkinys ir jo pakrantės gyventojų poilsiui. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valsty

bės 

biudže

to 

bendro

jo 

finans

avimo 

lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

6. Vandens telkinių 

vagų bei 

pakrančių Šilalės 

rajono teritorijoje 

išvalymas ir 

sutvarkymas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

474.315,32 

 

426.883,78 

 

- 

 

47.431,54 

 

- 

 

2011-04 / 

2012-12 

 

21 

 

2010-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas –  Išvalyti ir sutvarkyti Ašučio 

ir Lokystos upelių vagas bei pakrantes bei išvalyti 

Balsių tvenkinį . 

Uždavinys: 

 Parengti techninę dokumentaciją vandens 

telkinių išvalymui ir sutvarkymui; 

 Išvalyti vandens telkinių  dugno nuosėdas; 

 Sutvirtinti upių pakrantes, įrengti pylimus, 

įvesti naujus želdinius. 

Numatomi  rezultatai: 

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti 3 vandens telkiniai bei sutvarkytos pakrantės, bendras tvarkomas plotas 

sudarys apie 30,1 ha: 

 Sutvarkytos Ašučio upelio, tekančio per Balsių ir Šilų gyvenvietes pakrantės, išvalyta upelio vaga, 

įrengti pylimai, sutvirtinti šlaitai, sumažintas teršalų prietakas į upelį, pagerinta upelio būklė. 

Bendras upės valomas plotas apie 8,5 ha; 

 Sutvarkytos Lokystos upelio (iki Šarūnkalnio piliakalnio) pakrantės bei išvalyta upelio vaga, 

sutvirtinti šlaitai, sumažintas teršalų prietakas į upelį, pagerinta upelio būklė. Bendras upės valomas 

plotas apie 10 ha; 

 Išvalytas Balsių tvenkinio dumblas, sutvarkytos pakrantės. Bendras plotas apie 11,6 ha. 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valsty

bės 

biudže

to 

bendro

jo 

finans

avimo 

lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

7. Draudenių ežero 

ekologinės būklės 

gerinimas. 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

2.264.705,28 

 

2.038.234,72 

 

     - 

 

226.470,56 

 

- 

 

2015-09 

 

53 

 

2010-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Pagerinti Draudenių ežero 

ekologinę būklę. 

Uždavinys: 

 Taikant vandens telkinių būklės gerinimo 

priemones išvalyti Draudenių ežerą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Dumblo šalinimas – 393.250,00 m3, sutvarkytas vandens telkinio plotas – 22 ha, sutvarkytos 

priekrantės plotas  - 1,1 ha, nušienautų ežero pakraščių plotas – 4 ha. 

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Eur Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projek

to 

trukmė

, mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

8. Vandens telkinio, 

esančio Laukuvos 

miestelyje, Šilalės 

rajone, išvalymas 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracij

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

 

184.850,38 

 

150.713,04 

 

 

- 

 

34.137,34 

  

- 

 

2012-04 / 

 

21 

 

2011-10-01 
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ir sutvarkymas  os direktorius biudžetinė 

įstaiga 

2013-12 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

     Projekto tikslas –  išvalyti Laukuvos miestelyje 

esantį tvenkinį ir sutvarkyti jo pakrantes. 

Uždavinys: 

 Parengti techninę dokumentaciją vandens 

telkinio išvalymui ir sutvarkymui; 

 Išvalyti vandens telkinio  dugno nuosėdas; 

 Sutvirtinti tvenkinio pakrantes, įrengti 

pylimus, įvesti naujus želdinius. 

Numatomi  rezultatai: 

Įgyvendinus projektą bus išvalytas Laukuvos miestelio tvenkinys bei sutvarkytos jo pakrantės, bendras 

tvarkomas plotas sudarys apie 5,72 ha: 

1. Išvalytas tvenkinio plotas - 4 ha; 

2. Išsemta dumblo apie 20.000 m3; 

 3. Sutvarkytos pakrantės plotas apie 1,72 ha. 

 

Iš viso, Eur 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Eur 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 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

 3.460.500,39 3.098.809,04 - 361.691,35 - 2007-2013 metams  –  3.105.949,00 

 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012-10-02 sprendimu Nr. 51/9S-18 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-07-16 sprendimu Nr. 51/9S-23 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-12-17 sprendimu Nr. 51/9S-36 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-07-24 sprendimu Nr. 51/9S-15 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. 51/9S-30 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2015-12-16 sprendimu Nr. 51/9S-34 

 

 


