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Regioninės plėtros departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 
Vasario 16-osios g. 6, LT-72258, Tauragė 

(įstaigos duomenys)  
 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 
(adresatas) 

 

Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui 
2011-10-26 Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-72 

(data)   
 

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Projektinio 
pasiūlymo 
teikėjas 

Projekto 
pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-
ma 
projekto 
veiklų 
įgyvendi-
nimo 
pradžia ir 
pabaiga 

Pro-
jekto 
truk-
mė, 
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 
finansavi-
mo 
šaltinių  
lėšų  
suma 

1. Dacijonų kaimo 
kompleksinis 
sutvarkymas 

Tauragės 
rajono 
savivaldybės 
administraci-
jos direktorius 
 

Tauragės 
rajono 
savivaldybės 
administraci-
ja, 
savivaldybės 
biudžetinė 

įstaiga 

 
800.000,00 

 
680.000,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
- 

 
2012-07 / 
2014-07 

 
24 

 
2012-04-06 



Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos  Siektini rezultatai 

Projekto tikslas  – Didinti vietovių patrauklumą, 
užtikrinti įvairų socialinių grupių poreikių tenkinimą. 

Uždavinys: 
Siekiant padidinti sanglaudą tarp miesto ir 
kaimo, kompleksiškai sutvarkyti Dacijonų 
kaimo viešųjų erdvių infrastruktūrą. 

Veiklos: 
Dacijonų kaimo viešųjų erdvių kompleksinis 
sutvarkymas. 

Numatomi  rezultatai:  
 Įrengtas sporto aikštynas; 

 Įrengtas viešosios poilsio ir laisvala ikio infrastruktūros objektas; 

 Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; 

 Įrengtas privažiuojamasis kelias; 

 Įrengtas pėsčiųjų takas; 

 Įrengtas apšvietimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Projektinio 
pasiūlymo 
teikėjas 

Projekto 
pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-
ma 
projekto 
veiklų 
įgyvendi-
nimo 
pradžia ir 
pabaiga 

Pro-
jekto 
truk-
mė, 
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 
finansavi-
mo 
šaltinių  
lėšų  
suma 

2. Pavidaujo, 
Raudonės, Eržvilko 
kaimų ir 
Smalininkų miesto 
kompleksinis 
sutvarkymas. 

 Jurbarko 
rajono 
savivaldybės 
administraci-
jos direktorius 
 

Jurbarko 
rajono 
savivaldybės 
administraci-
ja, 
savivaldybės 
biudžetinė 

įstaiga 

 
2.066.000,00 

 
1.756.100,00 

 
154.950,00 

 
154.950,00 

 
- 

 
2012-10 / 
2013-12 

 
15 

 
2012-07-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos  Siektini rezultatai 

Projekto tikslas  – Sudaryti prielaidas spartesnei 
ūkinės veiklos diversifikacijai Pavidaujo, Raudonės, 
Eržvilko kaimuose ir Smalininkų mieste. 

Uždavinys: 
Gerinti Pavidaujo, Raudonės, Eržvilko kaimų ir 
Smalininkų miesto bendruomeninę  

Numatomi  rezultatai:  
 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas 4 kaimiškosiose gyvenvietėse; 
 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra Pavidaujo, Raudonės, Eržvilko kaimuose ir 

Smalininkų mieste (įrengta vaikų žaidimų aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė, įrengtas šaligatvis 
Nemuno gatvėje (Smalininkai), suremontuota gatvės atkarpa bei įrengtas šaligatvis šalia jos, įrengta poilsio 
zona prie tvenkinio (prie Raudonės upelio), įrengta automobilių bei turistinių autobusų stovėjimo aikštelė, 



infrastruktūrą.  

Veiklos: 

 Viešųjų erdvių sutvarkymas; 

 Pastatų, esančių Eržvilko bei Pavidaujo 
kaimuose, sutvarkymas. 

Eržvilke rekonstruojama dalis kultūros centro, tvarkoma aplinka Eržvilko seniūnijos administracinį bei 
kultūros centro pastatus įrengiant poilsio zoną su pėsčiųjų takais bei kita infrastruktūra (suoleliai, 
šiukšliadėžės, apšvietimas), taip pat Čepaičių tako gatvės atkarpos remontas, Pavidaujo kaime 
remontuojama dalis bendruomeninio pastato, įrengta krepšinio aikštelės danga, įvažiavimas bei stovėjimo 
aikštelė prie bendruomenės centro. 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę   

Projektų vertė ES fondų lėšų 
suma 

Valstybės 
biudžeto 
bendrojo 
finansavimo 
lėšų suma 

Pareiškėjo ir 
partnerio lėšų 
suma 

Kitų 
finansavi
mo 
šaltinių 
lėšų  
suma 

 2.866.000,00 2.436.100,00 214.950,00 214.950,00 -  
 

 


