
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos  

2009  m. rugsėjo 30 d. sprendimu R1-96 

(Nauja redakcija) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus   

Tauragės apskrities poskyris 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

Vasario 16-osios g. 6, LT72258, Tauragė 
(įstaigos duomenys) 

 

LR Vidaus reikalų ministerijai, 

LR Aplinkos ministerijai, 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 
(adresatas) 

 

Tauragės  regiono projektų sąrašas  2007-2010 m. laikotarpiui 

2010-11-12    Nr. VP3-1.4-AM-06-R-71 
(data)   

 

Priemonė VP3-1.4-AM-06-R  „PRAEITYJE UŢTERŠTŲ 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 

finansavimo 

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 

 

 

1 043 520 

 

 

991 344 

 

 

      - 

 

52 176 

 

- 

 

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. 

 

Uţdavinys: 

 Išvalyti buvusios kuro bazės teritoriją,  

esančią Jurbarko miesto pramonės teritorijoje. 

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; 

 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 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

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“ 

 

509 984 

 

407 987 

 

 

- 

 

101 997 

(25 499 

pareiškėjo) 

(76 498 

partnerio) 

 

- 

 

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. 

 

Uţdavinys: 

 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 

Projekto 

trukmė, 

mėn. 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina
Bendra 

projekto 

ES fondų 

lėšų suma 

Valstybės 

biudžeto 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

Kitų 

finansavi



vertė bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

lėšų suma mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

įgyvendini

mo pradžia 

ir pabaiga 

nčiajai 

institucijai 

terminas 

3. Buvusių senų 

pesticidų sandėlių 

teritorijų, esančių 

Pamituvio I ir 

Kybartų kaimuose, 

sutvarkymas 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

administracija

, savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

620 397,13 

 

589 377,27 

 

- 

 

31 019,86 

 

- 

 

2010-10 / 

2011-12 

 

15 

 

2010-07-30 

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 

 

        Uţdavinys: 

 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 

Valstybės 

biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšų suma 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma 

Kitų 

finansavi

mo 

šaltinių  

lėšų  

suma 

4. Praeityje užterštos 

teritorijos, esančios 

Pramonės g., 

sutvarkymas 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracij

os 

direktorius 

 

Tauragės 

rajono 

savivaldybės 

administracija

, savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

 

 

1 732 369, 

71 

 

1 645 751, 

22 

 

- 

 

86 618, 49 

 

- 

 

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 

 

Uţdavinys: 

 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 -  0,13 ha. 

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

   

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 

  

3 906 270,84 

 

 

3 634 459,49 

 

 

- 

 

271 811,35 

 

 

- 

2007- 2010 metams  – 3 807 248 

 

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. R1-108 

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. R1-12 

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 8  d. sprendimu Nr. R1-22 

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. R1-26 

Sąrašas pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. R1-18 

 


