
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 51/9S-27 

 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai 

(adresatas) 

 

Tauragės regiono projektų sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui 

2014-09-19   Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71 

(data)   

 

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

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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. Detaliųjų ir 

specialiųjų planų 

parengimas Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijos vystymui 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

117.207,45 

 

99.626,33 

 

- 17.581,12 - 2009-09/ 

2011-09 

24 2009-07-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų Numatomi  rezultatai: 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė 

(įstaigos duomenys) 
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darnų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimų, 

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

 

Uždavinys: 

Parengti planavimo dokumentus skirtus inžinerinės infrastruktūros vystymui, 

miesto plėtrai, turizmo infrastruktūros vystymui. 

 Paengti 2 Pagėgių savivaldybės specialieji planai; 

 Parengti 7 vystytinų teritorijų detalieji planai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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. Jurbarko miesto 

daugiabučių namų 

teritorijų ir viešųjų 

erdvių detalaus 

plano parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

69.114,99 

 

58.746,99 

 

- 

 

10.368,00 

 

- 

 

2009-08 / 

2011/08 

 

24 

 

2009-07-17 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Jurbarko miesto daugiabučių namų 

teritorijų ir viešųjų erdvių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų panaudojimą, 

atsižvelgiant 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. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

Projekto 

trukmė, 

Paraiškos 

pateikimo Bendra ES fondų Valstybės Pareiškėjo ir Kitų 
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teikėjas projekto 

vertė 

lėšų suma biudžeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

partnerio 

lėšų suma 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

mėn. 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 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

387.200,00 

 

329.120,00 

 

- 

 

58.080,00 

 

- 

 

2009-11 / 

2010-11 

 

12 

 

2009-08-03 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

4. Šilalės rajono 

specialiųjų planų 

Šilalės 

rajono 

Šilalės 

rajono 

 

515.207,36 

 

437.926,26 

 

- 

 

77.281,10 

 

- 

 

2010-03 / 

 

18 

 

2009-11-30 
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rengimas savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 2011-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – užtikrinti 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. Žemėtvarkos schema; 

 Vietinės reikšmės kelių specialusis planas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

5. Jurbarko miesto 

lietaus nuotekų 

specialiojo plano 

parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

32.357,70 

 

 

27.504,03 

 

 

- 

 

4.853,67 

 

- 

 

2011-03 / 

2012-03 

 

12 

 

2011-03-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 
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Projekto tikslas – Užtikrinti sistemingą Jurbarko miesto teritorijos darnų 

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

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 biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

6. Teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijos vystymui 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

 

100.928,79 

 

  85.789,47  

 

- 

 

15.139,32  

 

- 

 

2011-06 / 

2012-06 

 

12 

 

2011-04-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – stiprinti Pagėgių savivaldybės administracinius gebėjimus ir 

efektyvinti viešąją administravimą. 

Uždaviniai: 

 gerinti Pagėgių savivaldybės administracinį veiklos valdymą teritorijų 

planavimo srityje. 

 užtikrinti tinkamą projekto priežiūrą. 

Projekto veiklos: 

 detaliųjų planų ir miesto teritorijoje žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo dokumentams, parengimas; 

 viešųjų pirkimų vykdymas, ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimas 

įgyvendinančiajai institucijai. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Parengti detaliuosius planus Pagėgių savivaldybėje:  

poilsio ir rekreacinių zonų bei sklypų prie viešosios paskirties pastatų – 14; 

 Parengti žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentams Pagėgių ir Panemunės miesto teritorijoje: 

poilsio ir rekreacinių zonų ir sklypų prie viešosios paskirties pastatų – 21. 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

7. Detaliųjų planų 

parengimas Jurbarko 

mieste 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

292.838,72 

 

248.912,91 

 

- 

 

43.925,81 

 

- 

 

2011-06 / 

2014-06 

 

36 

 

2011-04-29 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Užtikrinti sistemingą Jurbarko miesto konkrečių teritorijų 

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

atsižvelgiant 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, Eržvilko, Vėjų ir Lauko 

gatvėmis, detaliojo plano parengimas; 

 V. Grybo, Sodų, Lauko gatvių ir Imsrės upės gyvenamųjų namų ir viešųjų 

erdvių kvartalo detaliojo plano parengimas ; 

 Gyvenamųjų namų kvartalo ir viešųjų erdvių prie Lauko ir Sodų gatvių 

sankryžos detaliojo plano parengimas; 

 Gyvenamųjų namų kvartalo ir viešųjų erdvių tarp S.Daukanto, Lauko, 

Gedimino ir Vasario 16-osios gatvių detaliojo plano parengimas; 

 Žemės sklypo suformavimo, apriboto Muitinės gatve ir Mituvos upe, 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas projektas – 1; 

 Parengti Jurbarko miesto kvartalo, apriboto Sodų, Eržvilko, Vėjų ir 

Lauko gatvėmis; A. Giedraičio-Giedriaus g. ir Kalnėnų gyvenamųjų 

namų kvartalo; V. Grybo, Sodų, Lauko gatvių ir Imsrės upės 

gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo; gyvenamųjų namų 

kvartalo ir viešųjų erdvių prie Lauko ir Sodų gatvių sankryžos; 

gyvenamųjų namų kvartalo ir viešųjų erdvių tarp S.Daukanto, Lauko, 

Gedimino ir Vasario 16-osios gatvių detalieji planai; 

 Parengtas žemės sklypo suformavimo, apriboto Muitinės gatve ir 

Mituvos upe, detalusis planas;  

 Parengtas žemės sklypo suformavimo, apriboto Mituvos upe ir 

Barkūnų gatvės 21, 23, 31 žemės sklypais, detalusis planas; 

 Parengtas žemės sklypo suformavimo, apriboto Mituvos upe ir jos 

krantine, Barkūnų gatvės 42, 44, 70 žemės sklypais ir pravažiavimo 

keliu, detalusis planas 



7 

 

detaliojo plano parengimas; 

  Žemės sklypo suformavimo, apriboto Mituvos upe ir Barkūnų gatvės 21, 

23, 31 žemės sklypais, detaliojo plano parengimas; 

  Žemės sklypo suformavimo, apriboto Mituvos upe ir jos krantine, 

Barkūnų gatvės 42, 44, 70 žemės sklypais ir pravažiavimo keliu, detaliojo 

plano parengimas 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

8. Tauragės rajono 

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

359.975,00 

 

305.978,75 

 

- 

 

53.996,25 

 

- 

 

2011-09 / 

2012-11 

 

14 

 

2011-05-20 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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: 

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

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

 

Eil. Projekto Projektinio Projekto Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom Projekto Paraiškos 
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Nr. pavadinimas pasiūlymo 

teikėjas 

pareiškėjas 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 

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

trukmė, 

mėn. 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

9. Šilalės rajono 

savivaldybei 

reikalingų teritorijų 

planavimo 

dokumentų rengimas 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

580.861,15 

 

493.731,96 

 

 

- 

 

87.129,19 

 

- 

 

2011-12/  

2013-05 

 

18 

 

2011-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

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

vystymąsi. 

Uždavinys: 

Parengti teritorijų planavimo dokumentus. 

Projekto veiklos: 

 Specialusis planas – žemėtvarkos schema „Gamtinio karkaso 

lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų nustatymas“; 

 Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų 

specialusis planas; 

 Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, 

Kaltinėnų ir Upynos) bendrieji planai. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

Parengti: 

 Specialusis planas - žemėtvarkos schema „Gamtinio karkaso 

lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymas“ – 1; 

 Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų 

specialusis planas – 1; 

 Šilalės rajono savivaldybės miestelių (Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, 

Kaltinėnų ir Upynos) bendrieji planai–  5. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  



9 

 

suma suma pabaiga 

10. Smalininkų miesto ir 

Smalininkų kaimo 

teritorijos bendrojo 

plano parengimas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

136.845,24 

 

116.318,45 

 

 

- 

 

20.526,79 

 

- 

 

2012-03 / 

2014-03 

 

24 

 

2012-03-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Užtikrinti sistemingą Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo 

teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių 

panaudojimą, atsižvelgiant 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).  

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

11. Bendrųjų, detaliųjų 

ir specialiųjų planų 

parengimas Jurbarko 

rajone 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

447.300,22 

 

380.205,19 

 

 

- 

 

67.095,03 

 

- 

 

2012-09/ 

2015-08 

 

36 

 

2012-04-02 

Projekto aprašymas 
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Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Užtikrinti sistemingą Jurbarko miesto konkrečių teritorijų 

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

atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Uždavinys: 

Parengti Jurbarko rajono teritorijų detaliuosius, specialiuosius ir bendruosius 

planus. 

Projekto veiklos: 

 Jurbarko rajono dviračių takų plėtros specialiojo plano parengimas; 

 Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo plano parengimas; 

 Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimas ir nustatymas 

(specialiojo plano parengimas); 

 Klausučių kaimo daugiabučių namų kvartalo detaliojo plano parengimas; 

 Viešvilės buvusios žemės ūkio mokyklos viešųjų erdvių ir žemės sklypų, 

prie esamų pastatų detaliųjų planų parengimas; 

 Smalininkų miesto viešųjų erdvių detaliųjų planų parengimas; 

 Viešvilės miestelio bendrojo plano parengimas; 

 Veliuonos miestelio bendrojo plano parengimas. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

Parengti: 

 Jurbarko rajono dviračių takų plėtros specialusis planas; 

 Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialusis planas; 

 Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimas ir nustatymas 

(specialusis planas); 

 Klausučių kaimo daugiabučių namų kvartalo detalusis planas; 

 Viešvilės buvusios žemės ūkio mokyklos viešųjų erdvių ir žemės 

sklypų, prie esamų pastatų detalieji planai ; 

 Smalininkų miesto viešųjų erdvių detalieji planai; 

 Viešvilės miestelio bendrasis planas; 

 Veliuonos miestelio bendrasis planas. 

 

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

12. Pagėgių 

savivaldybės 

teritorijų planavimo 

dokumentų 

parengimas. III 

etapas. 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

a 

 

285.339,73 

 

 

 

242.538,76 

 

 

- 

 

42.800,97 

 

- 

 

2012-12/ 

2015-05 

 

30 

 

2012-03-30 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – stiprinti Pagėgių savivaldybės administracinius gebėjimus ir 

efektyvinti viešąją administravimą. 

Uždaviniai: 

 Gerinti Pagėgių savivaldybės administracinį veiklos valdymą teritorijų 

planavimo srityje. 

 Užtikrinti tinkamą projekto priežiūrą. 

Projekto veiklos: 

 Detaliųjų planų ir miesto teritorijoje žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo 

teritorijų planavimo dokumentams, parengimas; 

 Viešųjų pirkimų vykdymas, ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimas 

įgyvendinančiajai institucijai. 

 Vėjo jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje specialiojo plano 

rengimas. 

 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Pagėgių savivaldybės teritorijoje parengti 39 detalieji planai ir žemės 

sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. 

 Parengtas vėjo jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje 

specialusis planas-1vnt.. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatom

a projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia ir 

pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

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 

13. Specialiųjų planų  

parengimas Jurbarko 

rajone 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

a, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

45.658,71 

 

38.809,90 

 

 

- 

 

6.848,81 

 

- 

 

2013-07 / 

2015/07 

 

24 

 

2013-05 -16 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 
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Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Jurbarko rajono konkrečių teritorijų darnų 

vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių 

teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. 

Uždavinys: 

Parengti Jurbarko rajono teritorijų specialiuosius planus. 

Veiklos: 

Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone. 

Numatomi  rezultatai: 

 Parengta  34 vnt. specialiųjų planų Jurbarko rajone; 

 Įgyvendintas 1 projektas. 

   

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 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi-

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

  3.370.835,06 2.865.209,00 - 505.626,06 - 2007-2013 metams  – 2.865.209,00 

 

 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012-10-02 sprendimu Nr. 51/9S-23 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012-12-05 sprendimu Nr. 51/9S-29 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-05-07 sprendimu Nr. 51/9S-14 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-02-21 sprendimu Nr. 51/9S-4 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-05-15 sprendimu Nr. 51/9S-10 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-06-18 sprendimu Nr. 51/9S-11 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-09-19 sprendimu Nr. 51/9S-22 

 

 

 


