
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2012 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 51/9S-9 
 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos   

Tauragės apskrities skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 
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(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

LR Aplinkos ministerijai, 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 
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Tauragės  regiono projektų sąrašas  2007-2013 m. laikotarpiui 

2014-11-11 Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71 
(data)   

 

Priemonė VP3-1.4-AM-06-R  „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekt

o 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

1. Buvusios kuro 

bazės Jurbarko 

miesto pramonės 

teritorijoje 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.038.217,00 

 

 

906.089,90 

 

      - 

 

132.127,10 

 

- 

 

2010-01 / 

2012-01 

 

24 

 

2009-09-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sumažinti požeminių ir paviršinių 

vandenų taršą iš buvusios kuro bazės teritorijos, užterštos 

aplinkai pavojingomis medžiagomis. 

Uždavinys: 

Numatomi  rezultatai: 

 Sutvarkyta buvusios kuro bazės teritorija, esanti Jurbarko miesto pramonės teritorijoje, atkurta  

būklė, užtikrinta saugi ir švari aplinka Jurbarko miesto gyventojams; 

 Įgyvendintas 1 projektas; 



2 

 

 Išvalyti buvusios kuro bazės teritoriją,  

esančią Jurbarko miesto pramonės teritorijoje. 

 Išvalytas buvusios kuro bazės teritorijos – 1,89 ha. 

... 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

2. Buvusios karinės 

kuro bazės užterštos 

teritorijos 

sutvarkymas 

Pagėgių 

savivaldybėje 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga, 

Partneris -AB 

„Lietuvos 

geležinkeliai“ 

 

503.985,46 

 

384.023,59 

 

 

- 

 

119.961,87 

 

- 

 

2010-04 / 

2010-10 

 

6 

 

2009-10-01 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sumažinti požeminių ir paviršinių 

vandenų taršą Pagėgių savivaldybėje išvalant ir 

sutvarkant buvusią karinės kuro bazės teritoriją užterštą 

naftos produktais. 

Uždavinys: 

 Išvalyti ir sutvarkyti naftos produktais užterštą 0,5 ha 

teritoriją Pagėgių savivaldybėje. 

Numatomi  rezultatai: 

 Išvalyta ir sutvarkyta naftos produktais užteršta 0,5 ha teritorija Pagėgių savivaldybėje. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

3. Buvusių senų 

pesticidų sandėlių 

teritorijų, esančių 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

 

481.344,95 

 

457.277,70 

 

 

- 

 

24.067,25 

 

- 

 

2010-10 / 

2011-12 

 

15 

 

2010-07-30 
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Pamituvio I ir 

Kybartų kaimuose, 

sutvarkymas 

administracij

os 

direktorius 

 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sumažinti požeminių ir paviršinių 

vandenų taršą buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijose, 

užterštuose aplinkai pavojingomis medžiagomis. 

Uždavinys: 

 Išvalyti buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijas, 

esančias Pamituvio I ir Kybartų  kaimuose. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 Sutvarkytos buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijos, esančios Pamituvio I ir Kybartų  

kaimuose, atkurta būklė, užtikrinta saugi ir švari aplinka Jurbarko rajono gyventojams; 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Išvalytos buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijos, esančios: 

Pamituvio I kaime – 0,16 ha. 

             Kybartų kaime – 0,22 ha. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

4. Praeityje užterštos 

teritorijos, esančios 

Pramonės g., 

sutvarkymas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.915.693,05 

 

1.819.908,39 

 

 

- 

 

95.784,66 

 

- 

 

2011-03 / 

2011-11 

 

9 

 

2010-07-30 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas –  Sumažinti grunto ir gruntinio vandens 

taršą buvusios naftos bazės teritorijoje 

Uždavinys: 

 Aplinkosauginėmis priemonėmis išvalyti buvusios 

naftos bazės teritoriją. 

Numatomi  rezultatai: 

 Išvalyta buvusios naftos bazės teritorija, esanti Pramonės g., Tauragėje, užtikrinta saugi ir švari 

aplinka. 

 Įgyvendintas projektas-1. 

 Išvalytos teritorijos plotas -   0,15 ha. 

 Iškasto grunto kiekis –  2,24 tūkst. m
3
. 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstyb

ės 

biudžeto 

bendroj

o 

finansav

imo lėšų 

suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

5. Buvusių senų 

pesticidų sandėlio 

teritorijos, esančios 

Pikčiūnų kaime, 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

1.347.597,08 

 

1.280.217,23 

 

 

- 

 

67.379,85 

 

- 

 

2011-10 / 

2012-05 

 

8 

 

2011-07-15 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Sumažinti  požeminių ir paviršinių 

vandenų taršą iš buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, 

užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis 

Uždavinys: 

 Išvalyti buvusio senų pesticidų sandėlio teritoriją, 

esančią  Pikčiūnų kaime. 

Numatomi  rezultatai: 

 Sutvarkyta buvusio senų pesticidų sandėlio teritorija, esanti  Pikčiūnų  

kaime, atkurta būklė, užtikrinta saugi ir švari aplinka Jurbarko rajono gyventojams; 

 Įgyvendintas 1 projektas; 

 Išvalyta buvusio senų pesticidų sandėlio teritorija, esanti  Pikčiūnų kaime (1,2 ha) 

 

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

6. Apleisto pastato, 

esančio Viešvilės 

miestelyje, 

likvidavimas  

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija

, savivaldybės 

biudžetinė 

 

162.828,15 

 

154.686,74 

 

 

- 

 

8.141,41 

 

- 

 

2012-05 / 

2013-12 

 

19 

 

2012-04-29 
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įstaiga 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas - Gerinti aplinkos kokybę, sutvarkant 

kraštovaizdį, Viešvilės miestelyje. 

Uždavinys : 

 Likviduoti apleistą pastatą Viešvilės miestelyje. 

Veiklos: 

 Apleisto pastato likvidavimas Viešvilės miestelyje. 

 

Numatomi  rezultatai: 

 Likviduotas aplinką žalojantis objektas (1 vnt.). 

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

7. Praeityje užterštų 

teritorijų 

sutvarkymas Pagėgių 

savivaldybėje II 

etapas 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija

, savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

94.016,85 

 

89.316,01  

 

- 

 

4.700,84 

 

- 

 

2012-08 / 

2013-02 

 

6 

 

2012-04-27 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslas – Gerinti aplinkos kokybę, sutvarkant 

kraštovaizdį Pagėgių mieste. 

Uždavinys: 

 Likviduoti apleistą pastatą ir sutvarkyti teritoriją 

Pagėgių savivaldybėje. 

Veiklos: 

 Apleisto pastato likvidavimas ir 100 m
2
 teritorijos 

sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje. 

Numatomi  rezultatai: 

 Likviduotas apleistas pastatas ir sutvarkyta 100 m
2
 teritorija Pagėgių savivaldybėje. 

 

   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projektinio 

pasiūlymo 

teikėjas 

Projekto 

pareiškėjas 

Preliminarus projekto biudžetas, Lt Numatoma 

projekto 

veiklų 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina
Bendra 

projekto 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

Kitų 

finansavi
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vertė bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

lėšų suma mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

nčiajai 

institucijai 

terminas 

8. Apleistų pastatų 

Bardžių k., Bijotų 

sen., Šilalės r. 

likvidavimas 

Šilalės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija

, savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

381.778,71 

 

362.689,77 

 

 

- 

 

19.088,94 

 

- 

 

2012-08 /  

2014-09 

 

26 

 

 

2012-04-29 

 

Projekto aprašymas 

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai Siektini rezultatai 

Projekto tikslai: 

 Gerinti aplinkos kokybę-tvarkyti kraštovaizdį 

likviduojant apleistus pastatus; 

 Pasiekti gerą praeityje užterštos teritorijos ekologinę 

būklę. 

Uždaviniai : 

 Nugriauti apleistus pastatus ir sutvarkyti teritoriją; 

 Išvalyti teritoriją nuo užteršto grunto. 

Veiklos: 

 Pastatų nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas; 

 Grunto išvežimas. 

Numatomi  rezultatai: 

 Nugriauti keturi apleisti pastatai; 

 Sutvarkytos jų teritorijos; 

 Išvalyta teritorija nuo užteršto grunto. 

 

   

Iš viso, Lt 

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę Pagal priemonę  skirta ES  m. struktūrinė 

paramos suma Tauragės regionui, Lt Projektų 

vertė 

ES fondų lėšų 

suma 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių 

lėšų  

suma 

  

5.925.461,25 

 

5.454.209,33 

 

 

 

- 

 

471.251,92 

 

- 

 

2007-2013 metams – 5.475.817,00 

 

 
Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2013-07-16 sprendimu Nr. 51/9S-21 

Patikslintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2014-11-11 sprendimu Nr. 51/9S-29 


