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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 ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 4-633 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 4-478 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-

R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsiţvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos 2011-01-04 raštą Nr. R4-31-14 „Dėl projekto „Turizmo informacinės sistemos ir 

infrastruktūros įrengimas Jurbarko rajone“ lėšų perkėlimo projektui „Imsrės upės pakrantės pritaikymas 

viešajai turizmo infrastruktūrai“ ir į Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2011-01-21 raštą Nr. 

B3-163-(3.33) „Dėl Tauragės regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašo patvirtinimo“, n u s p r e n d ţ i a  pakeisti 

Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 m. gruodţio 21 d. sprendimu Nr. R1-109 patvirtintą Europos 

Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 m. 

Tauragės regiono projektų sąrašą VP3-1.3-ŪM-05-R-71 (pakeistas sąrašas pridedamas): 

1. Išbraukiant iš sąrašo projektą „Turizmo informacinės sistemos ir infrastruktūros 

įrengimas Jurbarko rajone“; 

2. Projekto „Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“ skiltyje 

„Bendra projekto vertė“ vietoje „1 850 847,06“ įrašant „2 850 847,06“, skiltyje „ES fondų lėšų suma“ 

vietoje „1 573 219,78“ įrašant „2 423 220,00“, skiltyje „Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma“ vietoje „277 

627,28“ įrašant „427 627,06“, skiltyje „Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradţia ir pabaiga“ 



vietoje „2011-05/2012-05“ įrašant „2011-07/2013-07“, skiltyje „Projekto trukmė, mėn.“ vietoje „12“ 

įrašant „24“, skiltyje „Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas“ vietoje datos „2011-

02-01“ įrašant datą „2011-04-01“; 

3. Pakartotinai įrašant projektą „Paršeţerio eţero rekreacinės zonos įrengimas“, nustatant 

naują paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą - 2011-05-13; 

4. Pakeičiant preliminarius projektų: „Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės 

pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai (II etapas)“, „Jurbarko dvaro 

parko pietinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai (II etapas)“, „Jūros upės vandens 

turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra“, „Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir 

pritaikymas viešosios turizmo reikmėms“, „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, 

rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“  biudţetus pagal pasirašytas projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis bei baigtų įgyvendinti projektų rezultatus.   

 

 

Tarybos pirmininkas Pranas Petrošius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


