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Tauragės regiono plėtros tarybos
2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. R1-86

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Tauragės apskrities skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė
(įstaigos duomenys)

LR Vidaus reikalų ministerijai,
LR Švietimo ir mokslo ministerijai,
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai
(adresatas)

Tauragės regiono projektų sąrašas 2007-2013 m. laikotarpiui
2014-11-11
Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-71
(data)

Priemonė
Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

1.

Šilalės r. Kvėdarnos
Prano Liatuko
pradinės mokyklos
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių
grupių patalpų
modernizavimas –
patalpų ir įrangos

VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“
Projektinio
Projekto
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
ES fondų
Valstybė Pareiškėjo
teikėjas
projekto vertė lėšų suma
s
ir
biudžeto partnerio
bendrojo lėšų suma
finansav
imo lėšų
suma
Šilalės rajono Šilalės r.
savivaldybės
Kvėdarnos
423.665,33
360.114,87
63.550,46
administracijos Prano Liatuko
direktorius
pradinė
mokykla

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma

-

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

2010-06
2011-08

Projekt
o
trukmė,
mėn.

/ 15

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

2010-02-26

2
atnaujinimas
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Projekto tikslas – Renovuoti Šilalės r.
Numatomi rezultatai:
Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos
Renovuotos Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių patalpas.
ugdymo grupių patalpos (plotas 464 m²), :
 Pakeisti šviestuvai grupėse ir miegamuosiuose;
Uždavinys:
 Suremontuotos grupių ir miegamųjų patalpos;
 Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių patalpų
 Suremontuoti seni sanitariniai mazgai;
remontas;
 Įsigyti nauji baldai;
 Baldų ir įrangos įsigijimas;
 Įrengtas metodinis kabinetas ir jis aprūpintas baldais bei įranga;
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

2.

Šilalės lopšelio –
darželio „Žiogelis“
modernizavimaspatalpų ir įrangos
atnaujinimas

Šilalės rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Šilalės
lopšelis –
darželis
„Žiogelis“,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga.

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra
ES fondų
Valstybė Pareiškėjo
projekto vertė lėšų suma
s
ir partnerio
biudžeto lėšų suma
bendrojo
finansav
imo lėšų
suma
1.245.510,07

1.058.682,61

-

186.827,46

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma

-

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

2010-06
2011-08

Projekt
o
trukmė,
mėn.

/ 15

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

2010-03-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Projekto tikslas – Renovuoti Šilalės lopšelį –
Numatomi rezultatai:
darželį „Žiogelis“.
Renovuotas Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“, esantis Kovo 11-osios g., Šilalės m. (bendras
plotas 1440 m²), :
Uždavinys:
 Pakeisti šviestuvai grupėse ir miegamuosiuose;
 Lopšelio darželio patalpų rekonstravimas;
 Suremontuotos grupių ir miegamųjų patalpos;
 Baldų ir įrangos įsigijimas;
 Įrengtas vienas tualetas;
 Įsigyti nauji baldai;

3


Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

3.

Jurbarkų vaikų
darželio
rekonstravimas

Jurbarko rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Projekto tikslas – Gerinti Jurbarko rajono ikimokyklinio
ugdymo kokybę.
Uždavinys:
 Atnaujinti Jurbarko rajono vaikų darželį ir įrangą.

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Įrengtas metodinis kabinetas ir jis aprūpintas baldais bei įranga;
Įrengta priešgaisrinė signalizacija.

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra
ES fondų
Valstybės
projekto vertė lėšų suma
biudžeto
bendrojo
finansavi
mo lėšų
suma
522.734,20

444.322,17

-

Pareiškėjo
ir partnerio
lėšų suma

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma

78.412,03

-

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekt
o
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

2010-08 /
2012-07

24

2010-04-01

Siektini rezultatai
Numatomi rezultatai:
 Parengtas ir įgyvendintas 1 projektas;
 Modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga:
 rekonstruotos vidaus patalpos,
 pakeisti sanitariniai mazgai,
 modernizuotos vidaus ugdomosios aplinkos erdvės,
 įrengta ne mažesnė kaip 30 m² ploto patalpa skirta metodinei veiklai, aprūpinta įranga (3 stacionarieji
kompiuteriai su internetine prieiga, 2 nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvas, skeneris, kopijavimo
aparatas, multimedija, interaktyvi lenta, videokamera bei baldai – mobilusis 10-12 vietų posėdžių stalas,
minkšti baldai);
 Tiesioginiai naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 55 ugdytiniai (per 6 mėnesius po
projekto pabaigos).
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra
ES fondų
Valstybė Pareiškėjo
projekto vertė lėšų suma
s
ir partnerio
biudžeto lėšų suma
bendrojo
finansav

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekt
o
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

4
imo lėšų
suma
4.

Tauragės lopšeliodarželio
„Ąžuoliukas“ ir
Tauragės lopšeliodarželio „Kodėlčius“
pastato vidaus
patalpų einamasis
remontas ir įrangos
atnaujinimas

Tauragės
rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Tauragės
rajono
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija

1.320.982,63

1.122.834,79

-

suma

198.147,84

-

2010-06
2011-09

/ 16

2010-04-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Projekto tikslas – Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
Numatomi rezultatai:
patalpų ir įrangos atnaujinimas.
 Atnaujintos patalpos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 12 grupių, pakeisti sanitariniai mazgai,
atnaujinta elektros instaliacija (atnaujintų patalpų plotas 1388,20 kv.m);
Uždavinys:
 Atnaujintos patalpos lopšelyje – darželyje „Kodėlčius“ 6 grupės, pakeisti sanitariniai mazgai,
 Vidaus patalpų einamasis remontas ir įrangos
atnaujinta elektros instaliacija (atnaujintų patalpų plotas 677,70 kv.m);
atnaujinimas;
 Įsigyta naujų baldų lopšeliams-darželiams (vaikiški stalai, vaikiškos kėdutės, žaislų spintos, lovytės,
 Projekto veiklų tinkamumo užtikrinimas ir
spintelės rūbams, rašomieji stalai);
projekto valdymas.
 Įrengtos dviejuose darželiuose dvi ne mažiau kaip 30 kvadratinių metrų ploto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų patalpos, skirtos metodinei veiklai;
 Įsigyta įranga metodiniams kabinetams:
Tauragės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 2 – stacionarieji kompiuteriai su internetine prieiga,
1 – nešiojamas kompiuteris, 1 – spausdintuvas, 1 – skeneris, 1 - kopijavimo aparatas, 1 –
multimedija, 1 – interaktyvi lenta, 1 – video kamera, 1 mobilus 10-12 vietų posėdžių stalas, minkšti
baldai.
Tauragės lopšelyje darželyje „Kodėlčius“ 2 stacionarieji kompiuteriai su internetine prieiga,
1 – nešiojamas kompiuteris, 1 – spausdintuvas, 1 – skeneris, 1 - kopijavimo aparatas, 1 –
multimedija, 1 – interaktyvi lenta, 1 – video kamera, 1 mobilus 10-12 vietų posėdžių stalas, minkšti
baldai.
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto vertė

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
ES fondų
Valstybė Pareiškėjo
lėšų suma
s
ir partnerio
biudžeto lėšų suma
bendrojo

Kitų
finansa
vimo
šaltinių

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir

Projekt
o
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

5
finansav
imo lėšų
suma
5.

Jurbarko miesto
vaikų darželio
„Nykštukas“
rekonstravimas

Jurbarko rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Jurbarko
rajono
1.452.219,71
savivaldybės
administracija
, savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

1.234.385,85

-

217.833,76

lėšų
suma

pabaiga

-

2010-08
2012-07

/ 24

2010-04-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Projekto tikslas – Gerinti Jurbarko rajono
Numatomi rezultatai:
ikimokyklinio ugdymo kokybę.
 Parengtas ir įgyvendintas 1 projektas;
 Modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga;
Uždavinys:
 Tiesioginiai naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 230 ugdytiniai (per 6 mėnesius
 Atnaujinti Jurbarko rajono vaikų darželį ir įrangą. po projekto pabaigos);

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

6.

Jurbarko miesto
vaikų darželio
„Ąžuoliukas“
rekonstravimas

Jurbarko rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Jurbarko rajono
savivaldybės
918.673,57
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto vertė

Preliminarus projekto biudžetas, Lt
ES fondų
Valstybės Pareiškėjo ir
lėšų suma
biudžeto
partnerio
bendrojo lėšų suma
finansavi
mo lėšų
suma
780.871,68

-

137.801,89

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Projekto tikslas - Gerinti Jurbarko rajono
Numatomi pasiekti rezultatai:
ikimokyklinio ugdymo kokybę.
 Parengtas ir įgyvendintas 1 projektas.

Kitų
finans
avimo
šaltini
ų lėšų
suma
-

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinim
o pradžia ir
pabaiga

2011-02
2013-01

Projekt
o
trukmė,
mėn.

/ 24

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai institucijai
terminas

2011-06-01

6

Uždavinys:
 Atnaujinti Jurbarko rajono vaikų darželį ir
įrangą.

Projektų vertė
Iš viso, Lt

5.883.785,51

 Modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga;
 Tiesioginiai naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą – 209 ugdytiniai (per 6 mėnesius
po projekto pabaigos).
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų
Valstybės
Pareiškėjo ir
lėšų suma
biudžeto
partnerio lėšų
bendrojo
suma
finansavimo
lėšų suma
5.001.212,07
882.573,44

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. R1-6
Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. R1-16
Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.51/9 S-25
Sąrašas patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr.51/9S-24
Sąrašas patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr.51/9S-30
Sąrašas patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr.51/9S-28

Kitų
finansavim
o
šaltinių
lėšų suma
-

Pagal priemonę skirta ES m. struktūrinė
paramos suma Tauragės regionui, Lt

2007-2013 metams – 5.013.878,00

