
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 51/9S-21 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reiklų ministerijos   

Tauragės apskrities skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė 

(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 

(adresatas) 

 

Tauragės regiono projektų sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui (nauja redakcija) 

2014-05-15 Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71 

(data)   

 

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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Veliuonos 

miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, savivaldy-

bės biudžeti-

nė įstaiga 

 

1.065.283,26 

 

 

905.488,35 

 

 

79.896,23 

 

79.898,68 

 

- 

 

2009-06 / 

2010-11 

 

18 

 

2009-06-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Veliuonoje.  

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 
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Uždavinys: 

Gerinti Veliuonos miestelio bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

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

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

rekonstruotas seniūnijos pastatas, sporto aikštynas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Eržvilko miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.462.995,69 

 

 

1.243.545,54 

 

109.724,67 

 

109.725,48 

 

- 

 

2009-08 / 

2010-11 

 

15 

 

2009-06-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Eržvilke.  

Uždavinys: 

Gerinti Eržvilko 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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

3. Viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgiuose 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

 

5.150.000,16 

 

4.377.500,13 

 

 

386.250,01 

 

 

386.250,02 

 

- 

 

2009-09 / 

2011-09 

 

24 

 

2009-07-08 
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direktorius 

 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 inžinerinius 

darbus; 

 Užtikrinti tinkamą projekto priežiūrą. 

Numatomi rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Sutvarkyta geležinkelio gatvė; 

 Rekonstruota Birutės gatvė – konversija į pėsčiųjų alėją; 

 Sutvarkyta Vydūno gatvė; 

 Sutvarkyta miesto parko dalis; 

 Sutvarkyta Žemaičių gatvė (ruožas 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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Girdžių miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

868.426,58 

 

738.162,28 

 

 

65.131,99 

 

65.132,31 

 

- 

 

2009-08 /  

2012-06 

 

34 

 

2009-08-14 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Girdžiuose. 

Uždavinys: 

Gerinti Girdžių miestelio bendruomeninę 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

 Sutvarkyta bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra (krepšinio ir tinklinio aikštelės, kultūros centras ir 

miestelio aikštė, skirta kultūros renginiams). 
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infrastruktūrą. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Skirsnemunės 

miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.263.968,97 

 

 

1.045.929,25 

 

92.287,85 

 

125.751,87 

 

- 

 

2009-08 / 

2010-11 

 

15 

 

2009-08-14 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 žaidimo 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. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Tauragės 

seniūnijos Taurų 

kaimo 

kompleksinis 

sutvarkymas. 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

 

5.714.616,89 

 

 

4.857.424,36 

 

428.596,27 

 

428.596,26 

 

- 

 

2010-01 / 

2012-01 

 

24 

 

2009-09-14 
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 savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – kompleksiškai sprendžiant 

esamas Taurų kaimo problemas didinti sanglaudą 

tarp miesto ir kaimo. 

Uždaviniai: 

 Didinti vietovės patrauklumą, užtikrinti 

įvairių socialinių grupių poreikių tenkinimą; 

 Užtikrinti 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 privažiavimas prie pradinės mokyklos bei sutvarkyta aplinka (Eglių g.) – (įrengto privažiavimo 

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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Šimkaičių 

miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.217.992,86  

 

1.035.293,54 

 

91.349,46 

 

 

91.349,86 

 

- 

 

2009-10 / 

2011-01 

 

15  

 

2009-10-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 
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krepšinio žaidimo aikštelė ir vaikų žaidimo aikštelė. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Smalininkų miesto 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

967.609,68 

 

822.467,88 

 

72.570,73 

 

72.571,07 

 

- 

 

2010-05 / 

2011-05 

 

12 

 

2009-10-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai  Smalininkuose. 

Uždavinys: 

Gerinti Smalininkų miesto bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Numatomi  rezultatai: 

 Įgyvendintas 1 kaimo plėtros projektas; 

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

įrengta scena ir suolai žiūrovams, 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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

9. Raudonės miestelio 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

 

1.016.830,06 

 

 

864.305,36 

 

76.262,25 

 

76.262,45 

 

- 

 

2009-12 / 

2011-01 

 

13 

 

2009-12-04 



7 

 

direktorius savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 Beržų, Parko, Taikos gatvių atkarpos, įrengti vienpusiai šaligatviai Pilies, Tvenkinių, Kaštonų 

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

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

10. Kaltinėnų kultūros 

namų, Šiauduvos 

laisvalaikio salės 

bei Bijotų senosios 

mokyklos 

modernizavimas 

gerinant 

bendruomeninę 

infrastruktūrą ir 

gerinant 

gyvenamosios 

aplinkos kokybę. 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

8.348.839,00 

 

 

7.096.513,15 

 

626.162,93 

 

626.162,92 

 

- 

 

2010-03 / 

2013-02 

 

36 

 

2009-12-31 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai 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 

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

 Kaltinėnų kultūros namų pastatas ;  

 Bijotų senosios mokyklos pastatas; 

 Šiauduvos laisvalaikio salė; 

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

 Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; 
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poreikiams; 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas; 

 Techninės dokumentacijos pagal priemonės 

remiamas veiklas rengimas. 

 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 biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Viešvilės, 

Jurbarkų, Juodaičių 

ir Seredžiaus 

miestelių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

6.281.188,31 

 

5.335.940,63 

 

470.818,29 

 

 

474.429,39 

 

- 

 

2011-08 / 

2012-11 

 

15 

 

2011-05-02 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti prielaidas spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai Viešvilės, Jurbarkų, 

Juodaičių ir Seredžiaus miesteliuose. 
Uždavinys: 

Gerinti Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir 

Seredžiaus miestelių bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Projekto veiklos: 

 Viešųjų erdvių sutvarkymas 

 Pastatų, esančių Seredžiaus ir Juodaičių 

miesteliuose rekonstrukcija 

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

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

miesteliuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan-

čiajai 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi-

mo 
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finansavi-

mo lėšų 

suma 

šaltinių  

lėšų  

suma 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

mėn. institucijai 

terminas 

12. Stoniškių-Rukų 

gyvenviečių 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

3.110.564,58 

 

2.452.702,56 

 

 

216.414,94 

 

 

441.447,08 

 

- 

 

2012-04 / 

2014-04 

 

24 

 

2011-07-05 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendžiant esamas 

Stoniškių seniūnijos problemas, modernizuojant 

viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Stoniškių-

Rukų gyvenviečių viešąsias erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inžinerinius 

darbus; 

 Atlikti projekto viešinimą. 

Projekto veiklos: 

 Stoniškių kultūros namų pastato kapitalinis 

remontas. 

 Apšvietimo įrengimas Stoniškių kultūros 

namų zonoje ir žalios vejos sutvarkymas, 

įrengiant vaikų ir jaunimo poilsio vietą; 

 Skvero Stoniškių seniūnijoje Rukų 

gyvenvietėje sutvarkymas; 

 Universalios sporto aikštelės įrengimas   

Stoniškių seniūnijoje Rukų gyvenvietėje; 

 Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės 

pirties pastato kapitalinis remontas; 

 Privažiavimo prie pirties pastato Stoniškių 

seniūnijos Rukų gyvenvietėje įrengimas; 

 Mokyklos (5R3) gatvės atkarpos 

rekonstrukcija Stoniškių seniūnijoje Rukų 

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

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektai – 2; 

 Atliktas Stoniškių kultūros namų pastato kapitalinis remontas– 1; 

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

poilsio vieta – 1; 

 Sutvarkytas skveras Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietėje  – 1; 

 Įrengta universali sporto aikštelė Stoniškių seniūnijoje Rukų gyvenvietėje – 1; 

 Atliktas Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės pirties pastato kapitalinis remontas – 1; 

 Įrengtas privažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė prie Stoniškių seniūnijos Rukų gyvenvietės 

pirties pastato – 1; 

 Rekonstruota Mokyklos (5R3) gatvės atkarpa Stoniškių seniūnijoje Rukų gyvenvietėje – 1. 
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gyvenvietėje; 

 Pakoreguota galimybių studija; 

 Parengtas techninis projektas; 

 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės priežiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Įvykdyti viešieji pirkimai, pateiktos 

ataskaitos ir mokėjimo prašymai 

įgyvendinančiajai institucijai; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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. Bendruomeninės 

infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos kokybės 

gerinimas Šilalės 

rajone 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

4.604.236,11 

 

 

3.913.600,69 

 

345.317,71 

 

345.317,71 

 

- 

 

2011-12 / 

2014-12 

 

36 

 

2011-07-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Didinti sanglaudą tarp miesto ir 

kaimo Šilalės rajone: sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą. 

Uždaviniai: 

 Viešųjų pastatų bei laisvalaikio objektų 

kaimo vietovėse modernizavimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams; 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas; 

 Techninės dokumentacijos pagal priemonės 

remiamas veiklas rengimas. 

Numatomi  rezultatai:  
 Modernizuoti 5 viešieji pastatai, gerinama jų aplinka. Iš viso atnaujinti 5 objektai. 

 Atnaujintas Kaltinėnų miestelio stadionas. 
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Projekto veiklos: 

  5 objektų atnaujinimas: pastato stogo 

dangos keitimas, senų langų, durų 

pakeitimas, išorinių sienų apšiltinimas, 

šildymo tinklų sutvarkymas, vidaus apdailos 

sutvarkymas; 

 Stadiono Kaltinėnų miestelyje atnaujinimas; 

 Teritorijų prie pastatų sutvarkymas; 

 Parengta pastatų modernizavimo ir stadiono 

atnaujinimo techninė dokumentacija. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

14. Piktupėnų 

gyvenvietės 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybėje 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

774.255,97 

 

 

658.117,57 

 

 

58.068,72 

 

 

58.069,68 

 

 

- 

 

2012-08 / 

2014-08 

 

24 

 

2011-07-08 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendžiant esamas 

Piktupėnų gyvenvietės problemas, modernizuojant 

viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

seniūnijos Piktupėnų gyvenvietės viešąsias 

erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inžinerinius 

darbus; 

 Atlikti projekto viešinimą. 

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

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektas – 1; 

 Rekonstruotas privažiavimas prie daugiabučių namų bei pagrindinės mokyklos ir stovėjimo aikštelė 

Piktupėnų gyvenvietėje – 1; 

 Sutvarkytas Piktupėnų gyvenvietės parkelis– 1; 

 Pagerinta Liepų gatvės infrastruktūra, įrengtas apšvietimas įrengimas Mokyklos gatvėje Piktupėnų 

gyvenvietėje – 1; 
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Projekto veiklos: 

 Privažiavimo prie daugiabučių namų bei 

pagrindinės mokyklos ir stovėjimo aikštelės 

rekonstrukcija Piktupėnų gyvenvietėje; 

 Parkelio Piktupėnų gyvenvietėje 

sutvarkymas; 

 Liepų gatvės infrastruktūros gerinimas, 

apšvietimo įrengimas Mokyklos gatvėje 

Piktupėnų gyvenvietėje; 

 Parengta galimybių studija – investicinis 

projektas; 

 Parengtas techninis projektas; 

 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės priežiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Įvykdyti viešieji pirkimai, pateiktos 

ataskaitos ir mokėjimo prašymai 

įgyvendinančiajai institucijai; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

15. Batakių miestelio, 

Žygaičių miestelio, 

Lomių kaimo, 

Pagramančio 

miestelio ir 

Skaudvilės miesto 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

6.277.672,59 

 

5.336.021,69 

 

 

470.825,44 

 

470.825,46 

 

- 

 

2011-07 /  

2014-01 

 

30 

 

2011-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Didinti vietovių patrauklumą, Numatomi  rezultatai:  



13 

 

užtikrinti įvairų socialinių grupių poreikių tenkinimą. 

Uždavinys: 

Siekiant padidinti sanglaudą tarp miesto ir 

kaimo, kompleksiškai sutvarkyti Batakių, 

Žygaičių, Pagramančio miestelių, Lomių kaimo 

ir Skaudvilės miesto viešųjų erdvių 

infrastruktūrą. 

Veiklos: 

Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių 

kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės 

miesto viešųjų erdvių kompleksinis 

sutvarkymas 

 Modernizuoti 2 pastatai; 

 Pagerinta bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka (5 kompl.). 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

finansav

i-mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

16. Vilkyškių 

gyvenvietės 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

3.876.463,78 

 

 

3.294.994,21 

 

 

290.734,78 

 

290.734,79 

 

- 

 

2012-04 / 

2014-04 

 

24 

 

2012-01-06 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendžiant esamas 

Vilkyškių seniūnijos problemas, modernizuojant 

viešuosius pastatus, gerinant gyvenamąją aplinką. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

gyvenvietės viešąsias erdves; 

 Atlikti projektavimo ir kitus inžinerinius 

darbus; 

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

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektas – 1; 

 Atliktas Vilkyškių seniūnijos pastato kapitalinis remontas. 

 Rekonstruotas Vilkyškių seniūnijos pastatas – sandėlis. 

 Rekonstruotas privažiavimas G-1 ir įrengta stovėjimo aikštelė prie seniūnijos pastato - sandėlio. 

 Rekonstruotas privažiavimas 3V18 prie Vilkyškių vandens telkinio. 

 Rekonstruotas privažiavimas-pėsčiųjų takas A1;  įrengtas privažiavimas ir stovėjimo aikštelė A2 prie 

daugiabučio. 

 rekonstruotas pėsčiųjų takas T-2Vilkyškių gyvenvietėje. 
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 Atlikti projekto viešinimą. 

Projekto veiklos: 

 Vilkyškių seniūnijos pastato kapitalinis 

remontas. 

 Vilkyškių seniūnijos pastato - sandėlio 

rekonstrukcija. 

 Privažiavimo prie seniūnijos pastato G-1 

rekonstrukcija ir stovėjimo aikštelės prie 

seniūnijos pastato - sandėlio įrengimas. 

 Privažiavimo 3V18 prie Vilkyškių vandens 

telkinio rekonstrukcija. 

 Vilkyškių gyvenvietės privažiavimų - 

pėsčiųjų takų A1 ir A2 rekonstrukcija. 

 Pėsčiųjų tako T-2 Vilkyškių gyvenvietėje 

rekonstrukcija. 

 Vilkyškių universalios sporto aikštelės 

įrengimas. 

 Parengta galimybių studija; 

 Parengtas techninis projektas; 

 Atlikta techninio projekto ekspertizė; 

 Atlikta statybos techninės priežiūra; 

 Atlikta statinio projekto vykdymo priežiūra; 

 Atlikti viešinimo veiksmai. 

 Įrengta Vilkyškių universali sporto aikštelė. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

17. Pagėgių miesto 

viešųjų erdvių 

kompleksinis 

sutvarkymas, II 

etapas 

 Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.458.823,53 

 

 

1.240.000,00 

 

109.411,76 

 

109.411,77 

 

- 

 

2013-05/ 

2014-11 

 

18 

 

2013-01-19 
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Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas diversifikuoti 

kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą, kompleksiškai sprendžiant esamas 

Pagėgių miesto problemas. 

Uždaviniai: 

 Sutvarkyti Pagėgių miesto viešąsias erdves; 

Veiklos: 

 Rekonstrukcijos darbai Pušyno ir Žemaičių 

gatvėse; 

 Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas; 

 Viešojo tualeto įrengimas. 

Numatomi  rezultatai:  

 Kaimo integruotų bendruomenės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir 

užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 1 vnt; 

 Rekonstruota Pušyno ir Žemaičių gatvė; 

   Įrengta vaikų žaidimo aikštelė; 

   Įrengtas viešas tualetas; 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

18. Poilsio zonos 

įrengimas prie 

Jūros upės Pajūrio 

miestelyje  

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

1.268.011,76 1.077.809,99 

 

95.100,88 95.100,89 - 2013-05 / 

2014-10 

18 2013-01-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Prisidėti prie sąlygų diversifikuoti 

Pajūrio miestelio gyventojų veiklą sudarymo. 

Uždaviniai: 

 Kompleksiškai sutvarkyti viešąją 

infrastruktūrą Pajūrio miestelyje. 

Projekto veiklos: 

 Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelės 

įrengimas, pavėsinės įrengimas; 

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 takai, sporto aikštynai, pastatyta lauko estrada, sutvarkytas viešosios erdvės 

apšvietimas, vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimas, teritorijos sutvarkymas ir kt. 
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 Apšvietimo, automobilių stovėjimo aikštelės, 

privažiuojamojo kelio, pėsčiųjų takų įrengimas, 

poilsio zonos teritorijos sutvarkymas; 

 Poilsio zonos įrengimo prie Jūros upės 

Pajūrio miestelyje teritorijų sutvarkymo 

techninės dokumentacijos parengimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numato-

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia ir 

pabaiga 

Pro-

jekto 

truk-

mė, 

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 

19. Iždonų kultūros 

namų pastato 

remontas ir 

teritorijų 

pritaikymas 

bendruomenių 

poreikiams 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

jos direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administraci-

ja, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

1.851.127,99 1.573.458,79 

 

138.834,60 138.834,60 - 2013-05 / 

2014-10 

17 2013-06-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas, uždaviniai ir veiklos Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Prisidėti prie sąlygų diversifikuoti 

Iždonų kaimo ir Laukuvos miestelio gyventojų 

veiklų sudarymo 

Uždaviniai: 

Kompleksiškai sutvarkyti viešąją infrastruktūrą 

Iždonų kaime ir Laukuvos miestelyje. 

Projekto veiklos: 

 Atnaujinti Iždonų kultūros namai; 

 Teritorijos prie Iždonų k. tvenkinio 

sutvarkymas; 

 Stadiono Laukuvos miestelyje atnaujinimas; 

 Parengta Iždonų kultūros namų pastato ir 

Laukuvos miestelio stadiono atnaujinimo 

bei teritorijos prie Iždonų k. tvenkinio 

tvarkybos techninė dokumentacija. 
 

Numatomi  rezultatai:  
 Atnaujintas Iždonų kultūros namų pastatas; 

 Sutvarkyta teritorija prie Iždonų k. tvenkinio; 

 Atnaujintas Laukuvos miestelio stadionas. 
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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 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

  

56.578.907,77 

 

47.869.275,97 

 

 

4.223.759,51 

 

4.485.872,29 

 

- 

 

2007-2013 metams  – 47.869.276,00 Lt. 

 

Nauja redakcija patvirtinta Tauragės regiono plėtros tarybos 2012-10-02 sprendimu Nr. 51/9S-21 
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