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Priemonė VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

1. Detaliųjų ir 

specialiųjų planų 

parengimas Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijos vystymui 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

202.694,00 172.290,00 - 30.404,00 - 2009-09/ 

2011-09 

24 2009-07-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 



Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų 

darnų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimų, 

atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

 

Uždavinys: 

Parengti planavimo dokumentus skirtus inţinerinės infrastruktūros vystymui, 

miesto plėtrai, turizmo infrastruktūros vystymui. 

Numatomi  rezultatai: 

 Paengti 2 Pagėgių savivaldybės specialieji planai; 

 Parengti 7 vystytinų teritorijų detalieji planai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

2. Jurbarko miesto 

daugiabučių namų 

teritorijų ir viešųjų 

erdvių detalaus 

plano parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

621.400,00 

 

528.190,00 

 

- 

 

93.210,00 

 

- 

 

2009-08 / 

2011/08 

 

24 

 

2009-07-17 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – uţtikrinti sistemingą Jurbarko miesto daugiabučių namų 

teritorijų ir viešųjų erdvių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų panaudojimą, 

atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

 

Uždavinys: 

Parengti Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų erdvių detalųjį 

planą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengtas Jurbarko miesto daugiabučių namų teritorijų ir viešųjų 

erdvių detalus planas; 

 Įgyvendintas 1 projektas. 

 

Eil. Projekto Projektinio Projekto Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom Projekto Paraiškos 



Nr. pavadinimas pasiūlymo 

teikėjas 

pareiškėjas Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

trukmė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

3. Tauragės miesto 

dalies, ribojamos 

Naujosios, Dariaus 

ir Girėno bei 

Gedimino gatvių, 

urbanistinės plėtros 

ir infrastruktūros 

išvystymo 

specialiojo plano 

parengimas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

 

402.509,00 

 

342.133,00 

 

- 

 

60.376,00 

 

- 

 

2009-11 / 

2010-11 

 

12 

 

2009-08-03 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas –detalizuoti Tauragės miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano sprendinius, siekiant planuojamoje teritorijoje sukurti pilnavertę gyvenimo, 

poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką, padidinti teritorijos vertę ir pritraukti 

investicijas.. 

 

Uždavinys:  
Parengti  Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo 

specialųjį planą. 

Numatomi  rezultatai: 

Parengtas 1 specialusis planas (planuojamos teritorijos plotas ~ 130 ha). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

4. Šilalės rajono Šilalės Šilalės         



specialiųjų planų 

rengimas 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

519.220,00 441.337,00 - 77.883,00 - 2010-03 / 

2011-08 

18 2009-11-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – uţtikrinti darnų, sistemingą miesto ir kaimo vietovių 

vystymąsi Šilalės savivaldybėje. 

Uždavinys: 

Parengti specialiuosius planus. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Parengti 3 specialieji planai: 

 Daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų ribų suformavimas Šilalės 

mieste;  

 Gyvenamųjų kaimo vietovių ir seniūnijų ribų nustatymo specialusis 

planas. Ţemėtvarkos schema; 

 Vietinės reikšmės kelių specialusis planas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

5. Jurbarko miesto 

lietaus nuotekų 

specialiojo plano 

parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

34.000,00 

 

28.900,00 

 

- 

 

5.100,00 

 

- 

 

2011-03 / 

2012-03 

 

12 

 

2011-03-01 

Projekto aprašymas 



Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Uţtikrinti sistemingą Jurbarko miesto teritorijos darnų 

vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsiţvelgiant 

į šios teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius. 

Uždavinys: 

Parengti Jurbarko miesto lietaus nuotekų specialųjį planą. 

Projekto veiklos: 

Jurbarko miesto lietaus nuotekų specialiojo plano parengimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Įgyvendinus projektą bus parengtas Jurbarko miesto lietaus nuotekų 

specialusis planas – 1 (suplanuota teritorija – 1274 ha). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

6. Teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijos vystymui 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

 

186.348,00 

 

158.396,00 

 

- 

 

27.952,00 

 

- 

 

2011-06 / 

2012-06 

 

12 

 

2011-04-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – stiprinti Pagėgių savivaldybės administracinius gebėjimus ir 

efektyvinti viešąją administravimą. 

Uţdaviniai: 

 gerinti Pagėgių savivaldybės administracinį veiklos valdymą teritorijų 

planavimo srityje. 

 uţtikrinti tinkamą projekto prieţiūrą. 

Projekto veiklos: 

 detaliųjų planų ir miesto teritorijoje ţemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo dokumentams, parengimas; 

 viešųjų pirkimų vykdymas, ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimas 

įgyvendinančiajai institucijai. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

1. Parengti detaliuosius planus Pagėgių savivaldybėje:  

poilsio ir rekreacinių zonų bei sklypų prie viešosios paskirties pastatų – 

14; 

2. Parengti ţemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentams Pagėgių ir Panemunės miesto teritorijoje: 

poilsio ir rekreacinių zonų ir sklypų prie viešosios paskirties pastatų – 

21. 

 



 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

7. Detaliųjų planų 

parengimas Jurbarko 

mieste 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

331.294,00 281.599,90 - 49.694,10 - 2011-09 / 

2013-09 

24 2011-04-29 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Uţtikrinti sistemingą Jurbarko miesto konkrečių teritorijų 

darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, 

atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Uždavinys: 

Parengti Jurbarko miesto teritorijų detaliuosius planus. 

Projekto veiklos: 

 A.Giedraičio-Giedriaus g. ir Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartalo 

detaliojo plano parengimas; 

 Jurbarko miesto kvartalo, apriboto Sodų, Erţvilko ir Vėjų gatvėmis, 

detaliojo plano parengimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas projektas – 1; 

 Parengti Jurbarko miesto kvartalo, apriboto Sodų, Erţvilko ir Vėjų 

gatvėmis, bei A. Giedraičio-Giedriaus g. ir Kalnėnų gyvenamųjų namų 

kvartalo detalieji planai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  



mo lėšų 

suma 

lėšų  

suma 

pradţia ir 

pabaiga 

terminas 

8. Tauragės rajono 

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

370.049,41 

 

314.542,00 

 

- 

 

55.507,41 

 

- 

 

2011-09 / 

2012-11 

 

14 

 

2011-05-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Detalizuoti Tauragės miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano sprendinius, siekiant planuojamose teritorijose sukurti pilnavertę gyvenimo, 

poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką, padidinti teritorijų vertę ir pritraukti 

investicijas. 

Uždavinys: 

Parengti teritorijų planavimo dokumentus. 

Projekto veikla: 

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Įgyvendinus projektą bus parengti 2 teritorijų planavimo dokumentai: 

1. Specialusis planas - 1 (planuojamos teritorijos dydis ~200 ha); 

2. Detalusis planas - 1 (planuojamos teritorijos dydis ~10 ha). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

9. Šilalės rajono 

savivaldybei 

reikalingų 

specialiųjų planų 

rengimas 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

 

487.136,47 

 

414.066,00 

 

- 

 

73.070,47 

 

- 

 

2011-09 / 

2013-02 

 

18 

 

2011-06-01 



įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Uţtikrinti darnų, sistemingą miesto ir kaimo vietovių teritorijų 

vystymąsi. 

Uždavinys: 

Parengti specialiuosius planus. 

Projekto veiklos: 

 Specialusis planas – ţemėtvarkos schema „Gamtinio karkaso 

lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, specialiųjų ţemės naudojimo 

sąlygų nustatymas“ 

 Šilalės miesto susisiekimo komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros 

specialusis planas; 

 keturių Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, 

Pajūrio ir Kaltinėnų) plėtros ribose ir aplinkinėje teritorijoje susisiekimo 

komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros specialieji planai.. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Parengti specialieji planai: 

 ţemėtvarkos schema „Gamtinio karkaso lokalizavimas ir ūkinės 

veiklos apribojimai, specialiųjų ţemės naudojimo sąlygų nustatymas“ 

– 1; 

 Šilalės miesto susisiekimo komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros 

specialusis planas – 1; 

 keturių Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, 

Pajūrio ir Kaltinėnų) plėtros ribose ir aplinkinėje teritorijoje 

susisiekimo komunikacijų ir inţinerinių tinklų plėtros specialieji 

planai – 4. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradţia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

10. Smalininkų miesto ir 

Smalininkų kaimo 

teritorijos bendrojo 

plano parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

200.000,00 

 

170.000,00 

 

- 

 

30.000,00 

 

- 

 

2012-03 / 

2014-03 

 

24 

 

2012-03-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 



Projekto tikslas – Uţtikrinti sistemingą Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo 

teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsiţvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Uždavinys: 

Parengti Smalininkų miesto ir kaimo bendrąjį planą. 

Projekto veiklos: 

Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo bendrojo plano parengimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Įgyvendinant projektą bus parengtas Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo 

bendrasis planas – 1 vnt. (suplanuota teritorija – 500 ha).  

 

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 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

 3.354.650,88 2.851.453,90  - 503.196,98 - 2007-2013 metams  – 2.865.600,00 

 


