
 
 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 

BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2007-2013 M. TAURAGĖS REGIONO 

PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-02-R „REGIONINĖS PLĖTROS 

TOBULININMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ 

(ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI“    

PATIKSLINIMO  
 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. 51/9S-8 

Tauragė 
 

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778) ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 40 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2014-01-20, Nr.2014-00287), 

Tauragės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :  

 1. Patikslinti Tauragės regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 

51/9S-24 patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašą Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71 

(patikslintas sąrašas pridedamas): 

1.1. baigto įgyvendinti projekto „Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 

2020 m. parengimas“ preliminaraus biudžeto sumas patikslinant taip: bendra projekto vertė – 

72.218,21 Lt, ES fondų lėšų suma – 63.534,00 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma –  8.684,21 Lt; 

1.2. baigto įgyvendinti projekto „Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2014-2020 

metams rengimas“ preliminaraus biudžeto sumas patikslinant taip: bendra projekto vertė – 

101.000,00 Lt, ES fondų lėšų suma – 85.849,71 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma –  15.150,29 

Lt; 

1.3. baigto įgyvendinti projekto „Tauragės regiono plėtros plano rezultatų ir poveikio 

įvertinimas bei regiono ir aktualių sektorių plėtotės galimybių studija“ preliminaraus biudžeto 

sumas patikslinant taip: bendra projekto vertė – 57.149,99 Lt, ES fondų lėšų suma – 48.577,49 Lt, 

valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų suma – 8.572,50 Lt; 



2 

 

1.4. baigto įgyvendinti projekto „Ilgalaikio Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2016-2026 metams parengimas“ preliminaraus biudžeto sumas patikslinant taip: bendra 

projekto vertė – 57.676,31 Lt, ES fondų lėšų suma – 49.024,86 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma 

–  8.651,45 Lt; 

1.5. projekto „Sektorinių galimybių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016-

2026 metų strateginį plėtros planą parengimas“ preliminaraus biudžeto sumas patikslinant pagal 

pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį taip: bendra projekto vertė – 118.284,57 

Lt, ES fondų lėšų suma – 100.541,88 Lt, pareiškėjo ir partnerio lėšų suma –  17.742,69 Lt. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas           Pranas Petrošius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


