
Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos

Privačios lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
UAB „Šilalės 

vandenys“

Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų 

rekonstrukcija ir 

plėtra Šilalės rajone 

(Kaltinėnuose)

1.596.023,06 1.201.042,14 0,00 0,00 394.980,92 0,00 0,00 2016-10-15

Suėjus paraiškos pateikimo terminui, projektas turi 

atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 

25 punkto reikalavimus.

3

AB „Pagėgių 

komunalinis 

ūkis“

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra 

Pagėgių savivaldybėje 

(Natkiškiuose, 

Piktupėnuose)

795.614,75 461.712,00 0,00 0,00 333.902,75 0,00 0,00 2016-10-15

Suėjus paraiškos pateikimo terminui, projektas turi 

atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 

25 punkto reikalavimus.

2
UAB „Tauragės 

vandenys“

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra 

Tauragės rajone

3.166.729,59 1.876.230,53 0,00 0,00 645.249,53 0,00 645.249,53 2016-11-30

Suėjus paraiškos pateikimo terminui, projektas turi 

atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717, 

25 punkto reikalavimus.

5.558.367,40 3.538.984,67 0,00 0,00 1.374.133,20 0,00 645.249,53

________________________________________________________________________

Patvirtinta

Tauragės regiono plėtros tarybos

2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 51/9S-10

(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)

Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 4.896.217,46

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

2016-05-30

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos

Iš viso

Projekto 

tikslas

Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71

(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

IŠ VISO:

Siektini 

stebėsenos 

rodikliai

Eil. 

Nr.

Iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomo 

bendrai finansuoti 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Pareiškėjas
Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga 

informacija (jei taikoma)

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Projektui numatomas skirti 

finansavimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

ES struktūrinių 

fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos


