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Tauragės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Ţin., 

2008, Nr. 48-1778) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birţelio 11 d. įsakymu Nr. 

D1-482 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. D1-611 

„Dėl VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, taip pat  atsiţvelgdama į Tauragės regiono savivaldybių 

administracijų pateiktą informaciją ir prašymus, n u s p r e n d ţ i a : 

1. Pakeisti Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. R1-103 

patvirtintą  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis 2007-2010 

m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71 naują redakciją 

(pakeistas sąrašas pridedamas): 

1.1. Aplinkos projektų valdymo agentūros atmestą Pagėgių savivaldybės administracijos 

projektą „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai paţeistos ekosistemos atkūrimas bei 

kraštovaizdţio ir rekreacinių savybių atstatymas“ pakartotiniai įtraukiant į regiono projektų sąrašą, 

nustatant naują bendrą projekto vertę 187 000 Lt, ES fondų lėšų sumą 168 300 Lt, pareiškėjo ir 

partnerio lėšų sumą 18 700 Lt, paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą 2010-09-30; 

1.2. projekte „Kentrių tvenkinio uţdumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdţio ir 

rekreacinių savybių atstatymas“ skiltyje „Bendra projekto vertė“ vietoj skaičių „412 462“ įrašant 

skaičius „294 118“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoj skaičių „350 593“ įrašant skaičius „264 

706, 20“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoj skaičių „61 869“ įrašant skaičius „29 

411, 80“;  

1.2. projekte „Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir 

sutvarkymas“ skiltyje „Bendra projekto vertė“ vietoj skaičių „2 853 794“ įrašant skaičius „520 719, 

88“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoj skaičių „2 425 725“ įrašant skaičius „468 647, 89“, 

skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoj skaičių „428 069“ įrašant skaičius „52 071, 99“;  

1.3. projekte „Benininkų upelio ekologiškai paţeistos ekosistemos atkūrimas bei 

kraštovaizdţio ir rekreacinių savybių atstatymas“ skiltyje „Bendra projekto vertė“ vietoj skaičių 

„460 218“ įrašant skaičius „247 058, 82“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoj skaičių „391 185“ 

įrašant skaičius „222 352, 94“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoj skaičių „69 033“ 

įrašant skaičius „24 705, 88“;  



1.4. projekte „Imsrės upės ekologinės būklės gerinimas“ skiltyje „Bendra projekto vertė“ 

vietoj skaičių „2 174 176“ įrašant skaičius „635 294, 11“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ vietoj 

skaičių „1 848 050“ įrašant skaičius „571 764, 69, 20“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ 

vietoj skaičių „326 126“ įrašant skaičius „63 529, 42“;  

1.5. projekte „Draudenių eţero ekologinės būklės gerinimas“ skiltyje „Bendra projekto 

vertė“ vietoj skaičių „3 340 433“ įrašant skaičius „4 444 444,45“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ 

vietoj skaičių „2 839 368“ įrašant skaičius „4 000 000“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ 

vietoj skaičių „501 065“ įrašant skaičius „444 444,45“, skiltyje „Paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiai institucijai terminas“ vietoj datos „2010-09-15“ įrašant  „2010-10-01“;  

1.6. papildant projektų sąrašą rezerviniu projektu „Vandens telkinių vagų bei pakrančių 

Šilalės rajono teritorijoje išvalymas ir sutvarkymas“, nustatant naują bendrą projekto vertę 2 605 

296, 47 Lt, ES fondų lėšų sumą 2 344 766, 82 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų sumą 260 529, 65 Lt, 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminą 2010-10-01. 

2. Panaikinti Tauragės regiono plėtros tarybos 2010-02-17 sprendimu Nr. R1-6 patvirtintą 

Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašą 2007-2010 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-72. 
 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas  Ričardas Juška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


