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Eil. 

Nr. 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

sekretoriate 

data ir 

numeris 

Projekto tikslas ir numatomi 

rezultatai 

ES fondų lėšų 

suma 

Kitų 

finansavim

o šaltinių 

lėšų suma 

Bendra 

projekto vertė 

Projektinio 

pasiūlymo 

atitikimas 

Tvarkos 11, 13-

15 punktų 

reikalavimams  

1. Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius  

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

Iždonų kultūros 

namų pastato 

remontas ir 

teritorijų 

pritaikymas 

bendruomenių 

poreikiams 

2012-08-13 

Nr. 51/9G-55 
Projekto tikslas:  

Didinti sanglaudą tarp 

miesto ir kaimo Šilalės 

rajone: sudaryti sąlygas 

diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą. 
Numatomi rezultatai: 

 Atnaujintas Iždonų 

kultūros namų pastatas; 

 Sutvarkytos teritorijos 

prie Iždonų kultūros namų 

pastato ir Gineikių buvusios 

mokyklos pastato, įrengtos 

žaidimų aikštelės,  įrengtos 

automobilių stovėjimo 

aikštelės. 

888.869,65 156.859,35 1.045.729,00 atitinka 

2. Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius  

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga  

Poilsio zonos 

įrengimas prie 

Jūros upės 

Pajūrio 

miestelyje 

2012-08-13 

Nr. 51/9G-55 
Projekto tikslas:  

Didinti sanglaudą tarp 

miesto ir kaimo Šilalės 

rajone: sudaryti sąlygas 

diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę 

1.077.810,00 190.201,76 1.268.011,76 atitinka 



infrastruktūrą. 
Numatomi rezultatai: 

Pajūrio miestelyje prie Jūros 

upės įrengta poilsio zona, 

sukurta nauja viešosios poilsio, 

laisvalaikio, sporto ir kultūros 

infrastruktūra - įrengtas 

privažiavimas prie poilsio 

zonos, automobilių stovėjimo 

aikštelė, pėsčiųjų  dviračių 

takai, sporto aikštynai, 

pastatyta lauko estrada, 

sutvarkytas viešosios erdvės 

apšvietimas, vandentiekio, 

nuotekų tinklų įrengimas, 

teritorijos sutvarkymas ir kt. 

3.  Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Pagėgių miesto 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas, II 

etapas 

2012-08-13 

Nr. 51/9G-56 
Projekto tikslas:  

Sudaryti sąlygas 

diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti 

bendruomeninę 

infrastruktūrą, 

kompleksiškai sprendžiant 

esamas Pagėgių miesto 

problemas. 
Numatomi rezultatai: 

 Kaimo integruotų 

bendruomenės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su 

verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros 

projektų skaičius – 1 vnt; 

 Pagerinta Pušyno ir 

Žemaičių gatvės 

infrastruktūra ir įrengtas 

1.105.000,00 195.000,00 1.300.000,00 atitinka 



apšvietimas Pušyno gatvėje; 

 Įrengtas stacionaraus 

lauko tualeto Pagėgių 

mieste; 

 Įrengta vaikų žaidimo 

aikštelė; 

Įrengta Birutės gatvės 

fontano skulptūrinės 

kompozicijos pamato 

apdaila su įranga. 
 

 Iš viso:  3.071.679,65 542.061,11 3.613.740,76  

 


