
 

 

 

 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 

BIUDŽETO LĖŠOMIS 2007-2010 M. PAGAL PRIEMONĘ ,,PRAEITYJE UŽTERŠTŲ 

TERITORIJŲ TVARKYMAS“ FINANSUOTINŲ TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ 

SĄRAŠO NR. VP3-1.4-AM-06-R NAUJOS REDAKCIJOS  PATIKSLINIMO IR REZERVINIŲ 

PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   

 

 

2010 m. liepos  27  d.  Nr. R1 - 26 

           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)  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“,  bei 

atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2010-07-16 raštą Nr. R4-31-1413 „Dėl 

projektinių pasiūlymų pagal VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas” ir 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2010-07-19 raštą Nr. 3155 „Dėl regiono projektų sąrašo 

koregavimo“, n u s p r e n d ž i a: 

1. Patikslinti Tauragės regiono plėtros tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. R1-96  patvirtintą Europos 

Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2010 m. Tauragės 

regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71 naują redakciją (patikslintas sąrašas pridedamas): 

1.1. projekte ,,Buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, esančių Klausučių, Pamituvio I ir 

Kybartų kaimuose, sutvarkymas“ skiltyje „Projekto pavadinimas“ išbraukti žodžius „Klausučių“, 

skiltyje „Bendra projekto vertė“ vietoje skaičių „832 547“ įrašyti „744 910, 47“, skiltyje „Pareiškėjo 

ir partnerio lėšų suma“ vietoje skaičių „124 882,05“ įrašyti „37 245, 52“, skiltyje „Numatoma 

projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga“ vietoje skaičių „2010-07/2012-07“ įrašyti „2010-

10/2011-12“, skiltyje „Projekto trukmė, mėn.“ vietoje skaičių  „24“ įrašyti „15“, skiltyje „Siektini 

rezultatai“ išbraukti žodžius „Klausučių“ ir „Klausučių kaime-05 ha“; 

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

projekto vertė“ vietoj skaičių „653 650““ įrašyti „584 845“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų 

suma“ vietoj skaičių „98 048“ įrašyti „29 243“. 

       2. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 

2007-2010 m. Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašą Nr. VP3-1.4-AM-06-R-72 (pridedama).  

     3.  Siūlyti Tauragės regiono rezervinių projektų sąraše 2007 – 2010 m. laikotarpiui pagal priemonę VP3-

1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ esančius regiono projektus finansuoti iš ES fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.        

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas                                                                           Ričardas Juška 

 

http://www.siauliai.aps.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Patv_sarasas_VP334UM04R61200892243928.pdf

