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2011-01-28 Nr. 51/9VL-9 

Tauragė 
 
 

Tauragės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 

nutarimu Nr. 352 patvirtinto „Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo“ 9 punktu, atsiţvelgdama į Pagėgių 

savivaldybės administracijos 2011-01-18 raštą Nr. R2-94 „Dėl projekto ,,Gatvės 5R3, Rukų-Maţaičių 

gyvenvietėje rekonstrukcija“ paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo termino atidėjimo“, 

2011-01-27 raštą Nr. R2-149 „Dėl Tauragės regiono projektų sąrašo VP2-4.4-SM-02-R-71, 2007-2013 

m. laikotarpiui pagal priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02-R patikslinimo“, Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos 2011-01-24 raštą Nr. 19-363 „Dėl regiono projektų sąrašų ir projektinio pasiūlymo 

pakeitimo“, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2011-01-27 raštą Nr. R4-31-224 „Dėl 

sutaupytų lėšų perkėlimo“ , n u s p r e n d ţ i a : 

1. Patikslinti Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. birţelio 29 d. sprendimu Nr. R1-23 

patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis finansuotinų 

2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71 (patikslintas sąrašas 

pridedamas): 

1.1. baigto įgyvendinti projekto „Tauragės miesto M.Maţvydo gatvės atkarpos nuo J.Tumo-

Vaiţganto gatvės iki galo rekonstrukcija“ preliminaraus biudţeto sumas patikslinant taip: bendra 

projekto vertė – 1.061.430,86 Lt, ES fondų lėšų suma – 902.216,23 Lt, valstybės biudţeto bendrojo 

finansavimo lėšų suma – 111.450,24 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 47.764,39 Lt; 

1.2. baigto įgyvendinti projekto „Jurbarko miesto Kęstučio, Mokyklos gatvių rekonstravimas ir 

dalies  Ţemaitės gatvės įrengimas“ preliminaraus biudţeto sumas patikslinant taip: bendra projekto 



2 

 

vertė – 1.707.546,09 Lt, ES fondų lėšų suma – 1.451.414,18 Lt, valstybės biudţeto bendrojo 

finansavimo lėšų suma – 179.292,34 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 76.839,57 Lt; 

1.3. baigto įgyvendinti projekto „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija gerinant Pagėgių 

savivaldybės transporto infrastruktūrą“ preliminaraus biudţeto sumas patikslinant taip: bendra projekto 

vertė – 750.007,53 Lt, ES fondų lėšų suma – 637.506,40 Lt, valstybės biudţeto bendrojo finansavimo 

lėšų suma – 78.750,79 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 33.750,34 Lt; 

1.4. projekto „Tauragės miesto Jūros ir Oranţerijos gatvių rekonstrukcija“ preliminaraus 

biudţeto sumas patikslinant pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį taip: 

bendra projekto vertė – 2.153.286,38 Lt, ES fondų lėšų suma – 1.830.293,42 Lt, valstybės biudţeto 

bendrojo finansavimo lėšų suma – 226.095,07 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 96.897,89 Lt; 

1.5. projekto „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros plėtros 

II etapo 2 dalis“ preliminaraus biudţeto sumas patikslinant pagal pasirašytą projekto finansavimo ir 

administravimo sutartį taip: bendra projekto vertė – 3.510.055,57 Lt, ES fondų lėšų suma – 

2.983.547,23 Lt, valstybės biudţeto bendrojo finansavimo lėšų suma – 368.555,84 Lt, pareiškėjo ir 

partnerio lėšų suma – 157.952,50 Lt; 

1.6. projekto „Jurbarko miesto gyvenamųjų namų kvartalo gatvių, tarp Lauko, S.Daukanto ir 

Dariaus ir Girėno gatvių bei Gedimino gatvės, techninių projektų parengimas“ preliminaraus biudţeto 

sumas patikslinant pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį taip: bendra 

projekto vertė – 42.967,00 Lt, ES fondų lėšų suma – 36.521,95 Lt, valstybės biudţeto bendrojo 

finansavimo lėšų suma – 4.511,54 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 1.933,51 Lt; 

1.7. projekto ,,Gatvės 5R3, Rukų-Maţaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“ skiltyje „Paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas“ vietoje datos „2011-03-04“ įrašant datą „2011-04-

15“, preliminaraus biudţeto sumas ir siektinus rezultatus patikslinant pagal koreguotą projektinį 

pasiūlymą taip: bendra projekto vertė – 814.577,18 Lt, ES fondų lėšų suma – 692.390,60 Lt, 

valstybės biudţeto bendrojo finansavimo lėšų suma – 85.530,60 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma 

–36.655,98 Lt, numatomi pasiekti rezultatai – Rekonstruota 720 m ilgio, Pagėgių savivaldybės Rukų 

– Maţaičių  gyvenvietės gatvės  5R3 atkarpa, pagal parengto techninio projekto sprendinius; 

1.8. projekto „Jurbarko rajono vietinės reikšmės kelio J1 ir Jurbarko miesto V.Kudirkos gatvės 

rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės ir K.Donelaičio gatvių įrengimas“ pavadinimą patikslinat taip: 

„Jurbarko rajono vietinės reikšmės kelio J1 ir Jurbarko miesto Gedimino, V. Kudirkos ir Liepų gatvės 

rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo įrengimas“, preliminaraus 

biudţeto sumas patikslinant pagal koreguotą projektinį pasiūlymą taip: bendra projekto vertė –
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7.603.445,73 Lt, ES fondų lėšų suma – 6.462.928,87 Lt, valstybės biudţeto bendrojo finansavimo lėšų 

suma – 798.361,80 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 342.155,06 Lt;  

1.9. projektą „Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių 

rekonstrukcija“ perkeliant iš Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui Nr. 

VP2-4.4-SM-02-R-72, preliminaraus biudţeto sumas patikslinant pagal koreguotą projektinį pasiūlymą 

taip: bendra projekto vertė – 2 844 276,88 Lt, ES fondų lėšų suma – 2 417 635,35 Lt, valstybės 

biudţeto bendrojo finansavimo lėšų suma – 298 649,07 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 127 

992,46 Lt; 

2. Pripaţinti netekusiu galios Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 m. birţelio 16 d. sprendimo 

Nr. R1-74 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis 2007-

2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų sąrašų pagal priemonę VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (pagrindinio ir rezervinio) patvirtinimo“ 2 punktą. 

3. Paskelbti papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus nepanaudotam Tauragės 

regionui skirtos ES paramos limito likučiui ir Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašo sudarymui. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas  Pranas Petrošius 

 

 


