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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 biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Veliuonos 

miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, savivaldy-

bės biudţeti-

nė įstaiga 

 

1.167.631,00 

 

992.487,00 

 

 

 

87.572,00 

 

87.572,00 

 

- 

 

2009-06 / 

2010-11 

 

18 

 

2009-06-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 



Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Veliuonoje.  

Uždavinys: 

Gerinti Veliuonos miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (Vytauto aikštė su gatvių privaţiavimo atkarpomis, 

įrengtas pėsčiųjų takas, ţalieji plotai ir poilsio zonos, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelė, 

rekonstruotas seniūnijos pastatas, sporto aikštynas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Erţvilko miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

1.503.269,00 

 

1.277.779,00 

 

112.745,00 

 

112.745,00 

 

- 

 

2009-08 / 

2010-11 

 

15 

 

2009-06-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Erţvilke.  

Uždavinys: 

Gerinti Erţvilko miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (mokyklos stadionas,  Ryto aikšte miestelio centre, 

išasfaltuotos Sodų ir Čepaičių gatvių atkarpos, įrengti vienpusiai šaligatviai ir apšvietimas, Tauragės 

gatvėje įrengtas apšvietimas). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan-

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudţeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi-

mo 

šaltinių  

lėšų  



suma suma pabaiga 

3. Viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgiuose 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

7.872.151,00 

 

6.691.329,00 

 

590.411,00 

 

590.411,00 

 

- 

 

2009-09 / 

2011-09 

 

24 

 

2009-07-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – didinti Pagėgių konkurencingumą 

išnaudojant turimą potencialą, gerinant 

bendruomeninę infrastruktūrą bei sukuriant palankias 

sąlygas verslui plėtoti. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių viešąsias erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inţinerinius 

darbus; 

 Uţtikrinti tinkamą projekto prieţiūrą. 

Numatomi rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Sutvarkyta geleţinkelio gatvė; 

 Rekonstruota Birutės gatvė – konversija į pėsčiųjų alėją; 

 Sutvarkyta Vydūno gatvė; 

 Sutvarkyta miesto parko dalis; 

 Sutvarkyta Ţemaičių gatvė (ruoţas tarp Vilniaus g. ir Vytauto g.); 

 Sutvarkyta Vytauto gatvė; 

 Sutvarkyta Jankaus gatvė; 

 Sutvarkyta Jaunimo gatvė; 

 Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė (650 m²). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Girdţių miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

 

937.052,00 

 

796.494,00 

 

70.279,00 

 

70.279,00 

 

- 

 

2009-08 / 

2010-11 

 

15 

 

2009-08-14 



biudţetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Girdţiuose. 

Uždavinys: 

Gerinti Girdţių miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (seniūnijos pasatas, kultūros centras ir miestelio 

aikštė, skirta kultūros renginiams). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Skirsnemunės 

miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

1.289.403,00 

 

1.095.993,00 

 

96.705,00 

 

96.705,00 

 

- 

 

2009-08 / 

2010-11 

 

15 

 

2009-08-14 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Skirsnemunėje. 

Uždavinys: 

Gerinti Skirsnemunės miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (mokyklos stadionas su vaikų ţaidimo aikštele 

perkeltas į arčiau mokyklos esantį laisvą plotą, sutvarkyta senkapių teritorija, išasfaltuotos ir 

suremontuotos gyvenamo rajono gatvių atkarpos (Šaltinių ir Lauko), jose įrengti vienpusiai šaligatviai bei 

apšvietimo sistema. 

 

Eil. Projekto Projektinio Projekto Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato- Pro- 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 

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

jekto 

truk-

mė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinan-

čiajai 

institucijai 

terminas 

6. Tauragės 

seniūnijos Taurų 

kaimo 

kompleksinis 

sutvarkymas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

6.402.580,00 

 

5.442.194,00 

 

480.193,00 

 

480.193,00 

 

- 

 

2010-01 / 

2012-01 

 

24 

 

2009-09-14 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – kompleksiškai sprendţiant 

esamas Taurų kaimo problemas didinti sanglaudą 

tarp miesto ir kaimo. 

Uždaviniai: 

 Didinti vietovės patrauklumą, uţtikrinti 

įvairių socialinių grupių poreikių tenkinimą; 

 Uţtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Modernizuotas ir pritaikytas bendruomenės reikmėms pastatas (Alėjos g. 3) -1 (plotas -556,34 m²); 

 Įrengta aikštė ir sutvarkyta aplinka prie pastato Alėjos g. 3 (plotas – 800 m²); 

 Įrengtas privaţiavimas prie pradinės mokyklos bei sutvarkyta aplinka (Eglių g.) – (įrengto privaţiavimo 

ilgis – 120 m.); 

 Rekonstruota Senvagės g. atkarpa ir Putinų g. Rekonstruotų gatvių ilgis -1,73 km; 

 Įrengtas sporto aikštynas -1; 

 Pastatytas informacinis stendas -1; 

 Įrengta poilsio zona prie daugiabučių namų -1. 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Šimkaičių 

miestelio 

Jurbarko 

rajono 

Jurbarko 

rajono 

 

1.234.488,00 

 

1.049.314,00 

 

92.587,00 

 

92.587,00 

 

- 

 

2009-10 / 

 

15  

 

2009-10-02 



kompleksinis 

sutvarkymas 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

2011-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Šimkaičiuose. 

Uždavinys: 

Gerinti Šimkaičių miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės prie 

seniūnijos ir kapinių, Sutvarkyta Ramybės gatvės atkarpa, rekonstruotas nenaudojamas pastatas pritaikytas 

gyventojų kultūrinėms reikmėms (atnaujintos šilumos, vandens tiekimo, kanalizacijos sistemos, įrengta 

salė, kabinetai), sutvarkyta aplinka prie pastato – priėjimo takai, automobilių stovėjimo aikštelė. Įrengtos 

krepšinio ţaidimo aikštelė ir vaikų ţaidimo aikštelė. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

8. Smalininkų miesto 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

975.254,00 

 

828.966,00 

 

73.144,00 

 

73.144,00 

 

- 

 

2010-05 / 

2011-05 

 

12 

 

2009-10-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Smalininkuose. 

Uždavinys: 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra  (sutvarkytas miestelio centras – parko teritorijoje 



Gerinti Smalininkų miesto bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

įrengta scena ir suolai ţiūrovams, pasivaikščiojimo takai su apšvietimu ir Laiptai nusileidimui prie 

Nemuno, krepšinio aikštelė, Pagrindinėje Nemuno gatvėje bus sutvarkyti šaligatviai bei apšvietimo 

sistema, pastatyta nauja autobusų stotelė). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Raudonės miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

1 053 024 

 

895 070 

 

78 977 

 

78 977 

 

- 

 

2009-12 / 

2011-01 

 

13 

 

2009-12-04 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Raudonėje. 

Uždavinys: 

Gerinti Raudonės miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (automobilių stovėjimo aikštelė miesto centre, 

išasfaltuotos Berţų, Parko, Taikos gatvių atkarpos, įrengti vienpusiai šaligatviai Pilies, Tvenkinių, Kaštonų 

ir Naujosios gatvių atkarpose, įrengta krepšinio aikštelė ir vaikų ţaidimo aikštelė). 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Kaltinėnų kultūros Šilalės rajono Šilalės rajono         



namų, Šiauduvos 

laisvalaikio salės 

bei Bijotų senosios 

mokyklos 

modernizavimas 

gerinant 

bendruomeninę 

infrastruktūrą ir 

gerinant 

gyvenamosios 

aplinkos kokybę. 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

9.181.274,00 7.804.082,00 688.596,00 688.596,00 - 2010-03 / 

2013-02 

36 2009-12-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uţdaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir 

kaimo Šilalės rajone: sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Uždaviniai: 

 Viešųjų pastatytų kaimo vietovėse 

modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams; 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas; 

 Techninės dokumentacijos pagal priemonės 

remiamas veiklas rengimas. 

Numatomi  rezultatai: projektu būtų modernizuoti viešieji pastatai bei gerinama aplinka: 

 Kaltinėnų kultūros namų pastatas ;  

 Bijotų senosios mokyklos pastatas; 

 Šiauduvos laisvalaikio salė; 

 Įrengti  privaţiavimai prie Bijotų  senosios mokyklos pastato, Kaltinėnų kultūros namų; 

 Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; 

 Įrengtas lauko apšvietimas Bijotų dvaro teritorijoje; 

 Sutvarkyta aplinka prie Kaltinėnų kultūros namų ir Šiauduvos laisvalaikio salės; 

 Parengta techninė dokumentacija. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

11. Viešvilės, 

Jurbarkų, Juodaičių 

ir Seredţiaus 

miestelių 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

 

5.959.647,00 

 

5.065.699,94 

 

446.973,53 

 

446.973,53 

 

- 

 

2011-08 / 

2012-11 

 

15 

 

2011-05-02 



kompleksinis 

sutvarkymas 

jos direktorius ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai Viešvilės, Jurbarkų, 

Juodaičių ir Seredţiaus miesteliuose. 
Uždavinys: 

Gerinti Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir 

Seredţiaus miestelių bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Projekto veiklos: 

 Viešųjų erdvių sutvarkymas 

 Pastatų, esančių Seredţiaus ir Juodaičių 

miesteliuose rekonstrukcija 

Numatomi rezultatai:  
 Įgyvendintas kaimo plėtros projektas 4 seniūnijų centruose – 1; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredţiaus 

miesteliuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

12. Batakių miestelio, 

Ţygaičių miestelio, 

Lomių kaimo, 

Pagramančio 

miestelio ir 

Skaudvilės miesto 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

5.225.629,42 

 

4.441.785,00 

 

391.922,20 

 

391.922,22 

 

- 

 

2011-07 / 

2013-07 

 

24 

 

2011-05-25 

Projekto aprašymas 



Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Didinti vietovių patrauklumą, 

uţtikrinti įvairų socialinių grupių poreikių tenkinimą. 

Uždavinys: 

Siekiant padidinti sanglaudą tarp miesto ir 

kaimo, kompleksiškai sutvarkyti Batakių, 

Ţygaičių, Pagramančio miestelių, Lomių kaimo 

ir Skaudvilės miesto viešųjų erdvių 

infrastruktūrą. 

Veiklos: 

Batakių miestelio, Ţygaičių miestelio, Lomių 

kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės 

miesto viešųjų erdvių kompleksinis 

sutvarkymas 

Numatomi  rezultatai:  
 Modernizuota pastatų -1  

 Įrengtas 1 sporto aikštynas; 

 Įrengtų viešosios poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros objektų - 4; 

 Įrengtų ir atnaujintų aikščių - 2; 

 Įrengtų stovėjimo aikštelių - 2; 

 Įrengtų privaţiuojamųjų kelių - 2; 

 Įrengti pėsčiųjų takai keturiose gyvenvietėse; 

 Sutvarkyta aplinka prie vieno viešosios paskirties pastato; 

 Įrengtas viešųjų erdvių apšvietimas penkiose gyvenvietėse. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

13. Vilkyškių 

gyvenvietės 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

3.119.707,00 

 

2.651.751,00 

 

233.978,00 

 

233.978,00 

 

- 

 

2012-04 / 

2014-04 

 

24 

 

2011-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendţiant esamas 

Vilkyškių seniūnijos problemas, modernizuojant 

Numatomi  rezultatai:  
 Parengtas kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektas – 1; 

 Rekonstruotas Vilkyškių seniūnijos pastatas – 1; 



viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

gyvenvietės viešąsias erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inţinerinius 

darbus; 

 Atlikti projekto viešinimą. 

Projekto veiklos: 

 Rekonstruotas Vilkyškių seniūnijos pastatas; 

 Rekonstruotas Vilkyškių seniūnijos pastato 

sandėlis; 

 Įrengtas privaţiavimas ir stovėjimo aikštelės; 

 Rekonstruotas privaţiavimas 3V18 prie 

Vilkyškių vandens telkinio; 

 Rekonstruoti Vilkyškių gyvenvietės pėsčiųjų 

takai A1 ir A2 bei privaţiavimas; 

 rekonstruotas pėsčiųjų takas Vilkyškių 

gyvenvietėje; 

 Įrengta Vilkyškių universali sporto aikštelė; 

 Parengta galimybių studija; 

 Parengtas techninis projektas; 

 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės prieţiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo prieţiūra; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 Rekonstruotas Vilkyškių seniūnijos pastato sandėlis – 1; 

 Įrengtas privaţiavimas ir stovėjimo aikštelės (prie sandėlio) – 1; 

 Rekonstruotas privaţiavimas 3V18 prie Vilkyškių vandens telkinio – 1; 

 Rekonstruoti Vilkyškių gyvenvietės pėsčiųjų takai A1 ir A2 bei privaţiavimas – 1; 

 rekonstruotas pėsčiųjų takas Vilkyškių gyvenvietėje – 1; 

 Įrengta Vilkyškių universali sporto aikštelė – 1. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

14. Stoniškių-Rukų 

gyvenviečių 

Pagėgių 

savivaldybės 

Pagėgių 

savivaldybės 

 

2.453.100,00 

 

2.085.135,00 

 

183.982,50 

 

183.982,50 

 

- 

 

2012-04 / 

 

24 

 

2011-07-01 



viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

administraci-

jos direktorius 

 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

2014-04 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendţiant esamas 

Stoniškių seniūnijos problemas, modernizuojant 

viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Stoniškių-

Rukų gyvenviečių viešąsias erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inţinerinius 

darbus; 

 Atlikti projekto viešinimą. 

Projekto veiklos: 

 Rekonstruoti Stoniškių kultūros namai; 

 Įrengtas apšvietimas Stoniškių kultūros 

namų zonoje ir sutvarkyta ţalia veja, įrengta 

vaikų ir jaunimo poilsio vieta; 

 Sutvarkytas Stoniškių seniūnijos Rukų 

gyvenvietės skveras; 

 Įrengta Stoniškių seniūnijoje Rukų 

gyvenvietėje universali sporto aikštelė; 

 Rekonstruotas Stoniškių seniūnijos Rukų 

gyvenvietės pirties pastatas; 

 Įrengtas privaţiavimas ir automobilių 

stovėjimo aikštelė prie Stoniškių seniūnijos 

Rukų gyvenvietės pirties pastato; 

 Rekonstruota Mokyklos (5R3) gatvės 

atkarpa; 

 Parengta galimybių studija; 

 Parengtas techninis projektas; 

Numatomi rezultatai:  
 Parengti kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektai – 2; 

 Rekonstruoti Stoniškių kultūros namai – 1; 

 Įrengtas apšvietimas Stoniškių kultūros namų zonoje ir sutvarkyta ţalia veja, įrengta vaikų ir jaunimo 

poilsio vieta – 1; 

 Sutvarkytas Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės skveras – 1; 

 Įrengta Stoniškių seniūnijoje Rukų gyvenvietėje universali sporto aikštelė – 1; 

 Rekonstruotas Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės pirties pastatas – 1; 

 Įrengtas privaţiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė prie Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės 

pirties pastato – 1; 

 Rekonstruota Mokyklos (5R3) gatvės atkarpa – 1. 



 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės prieţiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo prieţiūra; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

15. Piktupėnų 

gyvenvietės 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybėje 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

692.560,00 

 

588.676,00 

 

51.942,00 

 

51.942,00 

 

- 

 

2012-08 / 

2014-08 

 

24 

 

2011-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendţiant esamas 

Piktupėnų gyvenvietės problemas, modernizuojant 

viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

seniūnijos Piktupėnų gyvenvietės viešąsias 

erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inţinerinius 

darbus; 

 Atlikti projekto viešinimą. 

Projekto veiklos: 

 Rekonstruoti kultūros namai; 

Numatomi rezultatai:  
 Parengtas kaimo integruotų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir uţimtumo didinimu, plėtros projektas – 1; 

 Rekonstruoti kultūros namai – 1; 

 Sutvarkytas Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Piktupėnų gyvenvietės parkelis ir Piktupės upės 

krantinė – 1; 

 Įrengtas apšvietimas Piktupėnų gyvenvietėje Senojo plento, Liepų ir Mokyklos gatvėse. 



 Sutvarkytas Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

seniūnijos Piktupėnų gyvenvietės parkelis ir 

Piktupės upės krantinė; 

 Įrengtas apšvietimas Piktupėnų gyvenvietėje 

Senojo Plento, Liepų ir Mokyklos gatvėse; 

 Parengta galimybių studija; 

 Parengtas techninis projektas; 

 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės prieţiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo prieţiūra; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudţetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradţia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

16. Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracijai 

priklausančių 

pastatų kaimo 

vietovėse 

modernizavimas, 

gerinant 

bendruomeninę 

infrastruktūrą ir 

gyvenamosios 

aplinkos kokybę 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudţetinė 

įstaiga 

 

6.885.945,88 

 

5.853.054,00 

 

516.445,94 

 

516.445,94 

 

- 

 

2011-12 / 

2014-12 

 

36 

 

2011-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uţdaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Didinti sanglaudą tarp miesto ir 

kaimo Šilalės rajone: sudaryti sąlygas diversifikuoti 

Numatomi  rezultatai:  
 Modernizuoti viešieji pastatai (Palentinio, Birţų Lauko, Tūbinių, Pagrybio, Poţerės, Traksėdţio, 



kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Uždaviniai: 

 Viešųjų pastatų kaimo vietovėse 

modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas 

 Techninės dokumentacijos pagal priemonės 

remiamas veiklas rengimas 

Projekto veiklos: 

 Atnaujinti 9 pastatai: pakeisti pastato stogo 

dangą, pakeisti senus langus, duris, apšiltinti 

išorines sienas, pakeisti elektros instaliaciją, 

sutvarkyti vandens nuotekų, šildymo tinklus, 

sutvarkyti vidaus apdailą; 

 Teritorijų prie pastatų tvarkymas; 

 Parengta pastatų modernizavimo techninė 

dokumentacija. 

Bilionių, Bijotų, Kvėdarnos gyvenvietėse) – 9; 

 Sutvarkytos teritorijos prie pastatų – 9. 

 

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 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

  

55.952.715,30 

 

47.559.808,94 

 

4.196.453,17 

 

4.196.453,19 

 

- 

 

2007-2013 metams  – 47.869.276 Lt 

 


