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Tauragė 
 
 

Tauragės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 

2008, Nr. 48-1778), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.1506 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6427) ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-559 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl VP3-1.4-AM-06-

R priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, taip pat atsižvelgdama į Tauragės regiono savivaldybių administracijų 

pateiktą informaciją ir prašymus, n u s p r e n d ž i a  pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 

m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. R1-96 patvirtintą  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšomis 2007-2010 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo Nr. VP3-

1.4-AM-06-R-71 naują redakciją (pakeistas sąrašas pridedamas): 

1. projekte „Buvusios kuro bazės Jurbarko miesto pramonės teritorijoje sutvarkymas“ 

skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoje skaičių „886 992“ įrašant „991 344“, skiltyje „Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų suma“ vietoje skaičių „156 528“ įrašant „52 176“; 

2. projekte „Buvusios karinės kuro bazės užterštos teritorijos sutvarkymas Pagėgių 

savivaldybėje“ skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoje skaičių „356 988“ įrašant „407 987“, skiltyje 

„Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoje skaičių „152 996 (76 498 pareiškėjo, 76 498 partnerio)“ 

įrašant „101 997 (25 499 pareiškėjo, 76 498 partnerio)“; 

3. projekte „Buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, esančių Pamituvio I ir Kybartų 

kaimuose, sutvarkymas“ skiltyje „Bendra projekto vertė“ vietoje skaičių „744 910,47“ įrašant „620 



397,13“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoje skaičių „707 664,95“ įrašant „589 377,27“, skiltyje 

„Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoje skaičių „37 245,52“ įrašant „31 019,86“; 

4. projekte „Praeityje užterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“ skiltyje 

„Bendra projekto vertė“ vietoje skaičių „584 845“ įrašant „1 732 369,71“, skiltyje „ES fondų lėšų 

suma“ vietoje skaičių „555 602“ įrašant „1 645 751,22“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ 

vietoje skaičių „29 243“ įrašant „86 618,49“, skiltį „Siektini rezultatai“ papildant punktu „Iškasto 

grunto kiekis – 2,2 tūkst. m
3
“, o punkte „Išvalytos teritorijos plotas - 1 ha“ vietoje skaičių „1 ha“ 

įrašant „0,13 ha“ 

 

 

Tarybos pirmininkas Pranas Petrošius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


