
 

PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. R1-23 
 

               

LR Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Tauragės 

apskrities poskyris 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, LT72258, Tauragė 
(įstaigos duomenys) 

 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 
 

                                            (adresatas) 

                                                       

Tauragės  regiono projektų   sąrašas   2007-2013 m. laikotarpiui  

2010-12-20 Nr. VP3-1.1-VRM -01-R-71 
(data)   

 

Priemonė  VP3-1.1-VRM -01-R  „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

1. Tauragės miesto 

Martyno Mažvydo 

alėjos 

rekonstrukcija 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

1 350 000 1 147 500 202 500 2007-01 /2007-

12 

 

 

 

 

 

12 2009-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – rekonstruoti Tauragės miesto 

Martyno Mažvydo alėją, siekiant gerinti  gyvenamąją 

aplinką ir investicinį patrauklumą 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įrengtas pėsčiųjų – dviračių  takas - 988,92 kv. m;  

 pėsčiųjų takas– 212,93 kv. m,   

 automobilių privažiavimo ir  stovėjimo aikštelė prie  Tauragės evangelikų 



Uždaviniai: 

 Kompleksiškai sutvarkyti Martyno Mažvydo alėją. 

liuteronų bažnyčios  – 459,99 kv. m, 

  lietaus nuotekų tinklai – 326,76 m,  

 M. Mažvydo alėjos apšvietimas.  

 Padidės miesto teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji 

infrastruktūra ir aplinka. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

2. Skvero prie 

Tauragės švč. 

Trejybės katalikų 

bažnyčios  (Stoties 

g.) viešųjų erdvių 

sutvarkymas.  

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

1 200 000 1 020 000 

 

180 000   

 

2008-01 /2009-

05 

17 2009-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas - rekonstruoti skverą prie  Tauragės   

Švč. Trejybės katalikų bažnyčios (Stoties g.) ir sutvarkyti 

greta esančias viešąsias erdves, siekiant gerinti gyvenamąją 

aplinką ir investicinį patrauklumą. 

 

        Uždaviniai: 

 Kompleksiškai sutvarkyti skverą prie Tauragės   

Švč. Trejybės katalikų bažnyčios (Stoties g.) ir 

sutvarkyti greta esančias viešąsias erdves. 

 Numatomi pasiekti rezultatai: 

 prie  Tauragės Švč. Trejybės katalikų  bažnyčios ir skvero  įrengta 24 

automobilių privažiavimo ir  stovėjimo vietos;  

 rekonstruotas skveras  (tvarkomas plotas 3820 kv. m, iš jų klojamų kietų 

dangų plotas – 3656 kv. m ir apželdinimo plotas – 164 kv. m);   

 sutvarkyta skvero aplinka (rekonstruota 33 vietų automobilių stovėjimo 

aikštelė ir 182 m. ilgio Stoties g. atkarpa).  

 Rekonstruota skvero ir  Stoties g. atkarpos (ilgis- 182 m) apšvietimo 

sistema.   

 Kompleksiškai sutvarkius skverą ir aplinką prie skvero 0,2 proc. padidės  

miesto teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra 

ir aplinka. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

3. Tauragės miesto Tauragės Tauragės       



Vytauto stadiono 

rekonstrukcija ir 

aplinkos 

sutvarkymas. 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

3 180 000 2 703 000 

 

 

477 000 2009-01/ 2010-

12 

24 2009-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – modernizuoti Tauragės 

Vytauto stadioną,  siekiant plėtoti sporto objektų 

infrastruktūrą. 

 

Uždavinys: 

 rekonstruoti Tauragės miesto Vytauto 

stadioną, 

 Numatomi  rezultatai: 

 Įrengta 2400 individualių  sėdimų  vietų (300 vietų dengtų), medicinos,  persirengimo,  

sanitarinės patalpos.   

 Įrengti šeši bėgimo takai su lengvosios atletikos sektoriais ir  futbolo aikštės pagrindas 

dirbtinei dangai padengti. 

 Įrengtas stadiono apšvietimas.  

 Saugumo priemonių įrengimas ir stadiono aplinkos  sutvarkymas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

4. Tauragės švč. 

Trejybės katalikų 

bažnyčios pastato 

fasado atnaujinimas 

ir stogo remontas 

bei viešųjų erdvių 

sutvarkymas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

2 500 000 

 

2 125 000 

 

 

 

375 000 

 

 

2008-12/ 2010-

06 

 

19 

 

2009-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Tauragės Švč. Trejybės katalikų 

bažnyčios pastato fasado atnaujinimas (išorinių sienų  

apdaila, langų ir durų pakeitimas) ir bažnyčios stogo 

remontas bei aplinkos sutvarkymas, siekiant gerinti miesto 

estetinį vaizdą ir patrauklumą.   

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Tauragės švč. Trejybės katalikų bažnyčios 

fasadą ir stogą; 

 Sutvarkyti Tauragės švč. Trejybės bažnyčios aplinką; 

 Numatomi  rezultatai: 

 atnaujintas Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios  pastato (išorinių sienų  

apdaila, langų ir durų pakeitimas) fasadas; 

 suremontuotas bažnyčios stogas; 

sutvarkyta aplinka. 

 

Eil. Projekto Projektinio Projekto Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma Projekto Paraiškos 



Nr. pavadinimas pasiūlymo 

teikėjas 

pareiškėjas Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

trukmė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

5.  Vytauto g. nuo J. 

Tumo- Vaižganto 

iki Aerodromo g. 

aplinkos, viešųjų 

pastatų fasadų ir 

erdvių 

sutvarkymas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

16 821 561  

 

14 298 327 

 

2 523 234 

 

2009-01/ 2010-

12 

 

24 

 

2009-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – modernizuoti pagrindinę miesto 

Vytauto gatvę nuo J. Tumo Vaižganto iki Aerodromo g.,  

Vytauto g. aikštę, skverą prie  Tauragės  evangelikų 

liuteronų bažnyčios,   Tauragės  evangelikų liuteronų 

bažnyčios  fasadą ir stogą bei   bažnyčios aplinką, siekiant 

padidinti  vizualinį miesto patrauklumą ir pagerinti  

gyvenamosios aplinkos kokybę 

Uždaviniai: 

 rekonstruoti Vytauto g. atkarpą nuo  J. Tumo 

Vaižganto g. iki Dariaus ir Girėno g. ir aikštę prie 

Vytauto g. 

 rekonstruoti skverą prie  Tauragės  evangelikų 

liuteronų bažnyčios, sutvarkyti  Tauragės  

evangelikų liuteronų bažnyčios  fasadą  (stogą) bei 

bažnyčios aplinką; 

rekonstruoti Vytauto g. atkarpą  nuo  Dariaus ir Girėno g. 

iki Aerodromo g.   

 Numatomi  rezultatai: 

 Rekonstruota : 

- Vytauto g. atkarpa nuo  J. Tumo Vaižganto g. iki Aerodromo g. (įrengta 

1776 m. ilgio nuotekų tinklų, šaligatvių ir dviračių takų),   

- aikštė prie Vytauto g (plotas -2775 kv. m), 

- skveras prie  Tauragės  evangelikų liuteronų bažnyčios (plotas-20074 kv. 

m),  

- Vytauto g. atkarpos  nuo  J. Tumo Vaižganto  g. iki Dariaus ir Girėno g. 

važiuojamoji gatvės dalis (ilgis - 467 m),  

 sutvarkyti  Tauragės  evangelikų liuteronų bažnyčios  fasadas (stogas bei 

bažnyčios aplinka. 

 Įrengta Vytauto g. gatvės atkarpos nuo   J. Tumo Vaižganto g. iki Aerodromo 

g, aikštės prie Vytauto g.  ir skvero prie  Tauragės  evangelikų liuteronų bažnyčios 

apšvietimo sistema. 

Kompleksiškai sutvarkius ir atnaujinus miesto centro viešąsias erdves, 1 proc. 

padidės miesto teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji 

infrastruktūra ir aplinka. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

6. Tauragės autobusų 

stoties 

Tauragės 

rajono 

Tauragės 

rajono 

2 800 000 2 380 000 420 000 2010-05 / 2011-

10 

17 2010-07-01 



rekonstrukcija ir 

aplinkos 

sutvarkymas 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

savivaldybės 

administracija 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti  miesto estetinį vaizdą ir 

gyvenamąją aplinką, sutvarkant Tauragės  autobusų stoties 

pastato fasadą  ir aplinką. 

Uždaviniai: 

 

 Sutvarkyti Tauragės autobusų stoties pastato 

fasadą  ir stogą. 

 Sutvarkyti Tauragės autobusų stoties aplinką. 

 Numatomi  rezultatai: 

 sutvarkytas Tauragės autobusų stoties fasadas ir stogo danga;  

 rekonstruota autobusų stovėjimo aikštelė ir šalia autobusų stoties esanti 

teritorija; 

  pastatyti paviljonai skirti autobusų keleiviams ir pastatytas naujas viešas 

tualetas;  

 sutvarkyti Gedimino g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki J. Tumo -Vaižganto g.) 

šaligatviai;  

 sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės prie autobusų stoties, Kovo 11-

osios g. ir Prezidento g.. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

7. Tauragės miesto 

centrinės dalies 

viešųjų pastatų 

fasadų ir viešųjų 

erdvių 

sutvarkymas, I 

etapas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

16 000 000 13 600 000 2 400 000 

(1 200 000 

valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos; 

1 200 000 

pareiškėjo 

lėšos) 

2010-12 / 2013-

12 

36 2011-04-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį 

patrauklumą, kompleksiškai sutvarkant miesto centro aplinką, viešųjų 

pastatų fasadus ir viešąsias erdves. 

Uždaviniai: 

 Numatomi  rezultatai: 

 Rekonstruoti Prezidento, J. Tumo Vaižganto, Respublikos, Gintaro ir 

Vasario 16-osios gatvių šaligatviai, įrengti pėsčiųjų  ir dviračių takai bei 

automobilių privažiavimai ir stovėjimo aikštelės, lietaus nuotėkų tinklai, 



 Kompleksiškai sutvarkyti Prezidento gatvę; 

 Kompleksiškai sutvarkyti J.Tumo Vaižganto   gatvę; 

 Kompleksiškai sutvarkyti Respublikos gatvę; 

 Kompleksiškai sutvarkyti Vasario 16-osios gatvę; 

 Kompleksiškai sutvarkyti Prezidento gatvę; 

 Atnaujinti administracinio pastato fasadą ir aplinką. 

     Veiklos: 

 Statybos montavimo darbai; 

 Projektavimo- inžineriniai darbai. 

 

apšvietimo sistemos, atnaujintos gatvių atkarpų važiuojamosios dalys; 

 Atnaujintas rajono savivaldybės administracijos pastato fasadas; 

 0,7 proc. padidės miesto teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai 

renovuota viešoji infrastruktūra ir aplinka. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

8. Apleistos buvusios 

karinio miestelio 

teritorijos (Vytauto 

g.) sutvarkymas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

2 900 000 2 465 000 435 000 

(217 500 

valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos; 

217 500 

pareiškėjo 

lėšos) 

2011-02 / 2014-

02 

36 2011-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo 

plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistą buvusio karinio miestelio 

(Vytauto g.) teritoriją. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti karinio miestelio (Vytauto g.) teritorija. 

    Veiklos: 

 Statybos montavimo darbai; 

 Projektavimo- inžineriniai darbai. 

 Numatomi  rezultatai: 

 Sutvarkyta karinio miestelio (Vytauto g.) teritorija - sutvarkyta 

Ramovės g. ir įvažiavimai į teritoriją (įrengti šaligatviai, automobilių 

stovėjimo aikštelės, lietaus nuotekų, kanalizacijos ir vandentiekio tinklai, 

įrengta apšvietimo sistema); 

 1 proc. padidės miesto teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai 

renovuota viešoji infrastruktūra ir aplinka. 

 

Eil. Projekto Projektinio Projekto Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma Projekto Paraiškos 



Nr. pavadinimas pasiūlymo 

teikėjas 

pareiškėjas Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

projekto veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia ir 

pabaiga 

trukmė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas 

9. Jūros upės 

pakrančių ir šlaitų 

kompleksinis 

sutvarkymas, I 

etapas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

2 500 000 2 125 000 375 000 

(187 500 

valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos; 

187 500 

pareiškėjo 

lėšos) 

2011-04 / 2014-

04 

36 2011-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini  rezultatai 

Projekto tikslas – Didinti Tauragės miesto gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą, sutvarkant Jūros upės pakrančių ir šlaitų viešąją 

infrastruktūrą. 

Uždaviniai: 

 Kompleksiškai sutvarkyti Jūros upės pakrančių ir šlaitų 

(nuo užtvankos iki vasaros estrados) viešąją infrastruktūrą; 

    Veiklos: 

 Statybos montavimo darbai; 

 Projektavimo- inžineriniai darbai. 

 Numatomi  rezultatai: 

 Sutvarkyta Jūros upės pakrančių ir šlaitų viešoji infrastruktūra; 

 16,2 proc. padidės poilsiui ir rekreacijai tinkamos Tauragės  miesto 

teritorijos dalis, kurioje kompleksiškai renovuota poilsiui ir rekreacijai 

tinkama viešoji infrastruktūra ir aplinka. 

 

 

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  m. struktūrinė 

paramos suma Tauragės regionui, Lt Projektų vertė ES fondų lėšų 

suma 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma 

 

2007- 2013 metams 

 

49 251 561 

 

 

41 863 827 

 

 

7 387 734 

 

 

2007- 2013 metams -  42 286 581 

 

 
 


