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SPRENDIMAS 

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 

BIUDŽETO LĖŠOMIS 2007-2013 M. FINANSUOTINŲ TAURAGĖS REGIONO 

PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ 

SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE 

SUDARYMAS“ PATIKSLINIMO 

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. 51/9S-9 

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), atsižvelgdama į 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2014-04-30 raštą Nr. ESS-235-(8.2.1.) „Dėl regiono 

projektų sąrašo“, Tauragės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a  patikslinti Tauragės regiono 

plėtros tarybos 2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 51/9S-21 patvirtintą Europos Sąjungos fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2013 m. Tauragės regiono 

projektų sąrašą Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71 (patikslintas sąrašas pridedamas): 

1. Projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas 

Šilalės rajone“: 

1.1. Veiklas išdėstant taip:  

 5 objektų atnaujinimas: pastato stogo dangos keitimas, senų langų, durų pakeitimas, 

išorinių sienų apšiltinimas, šildymo tinklų sutvarkymas, vidaus apdailos sutvarkymas; 

 Stadiono Kaltinėnų miestelyje atnaujinimas; 

 Teritorijų prie pastatų sutvarkymas; 

 Parengta pastatų modernizavimo ir stadiono atnaujinimo techninė dokumentacija. 

1.2. Numatomus rezultatus išdėstant taip: 

 Modernizuoti 5 viešieji pastatai, gerinama jų aplinka. Iš viso atnaujinti 5 objektai. 

 Atnaujintas Kaltinėnų miestelio stadionas. 

2. Projekto „Stoniškių-Rukų gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ 

preliminarų biudžetą patikslinant pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutarties 

pakeitimą taip: Bendra projekto vertė – 3.110.564,58 Lt, ES fondų lėšų suma – 2.452.702,56 Lt, 
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Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų suma – 216.414,94 Lt, Pareiškėjo ir partnerio lėšų 

suma – 441.447,08 Lt. 

3. Projekto „Batakių miestelio, Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio 

ir Skaudvilės miesto kompleksinis sutvarkymas“ preliminarų biudžetą patikslinant pagal pasirašytą 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą taip: ES fondų lėšų suma – 

5.336.021,69 Lt, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 470.825,46 Lt. 

4. Projekto „Poilsio zonos įrengimas prie Jūros upės Pajūrio miestelyje“ preliminarų 

biudžetą patikslinant pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį taip: ES fondų 

lėšų suma – 1.077.809,99 Lt, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma – 95.100,89 Lt. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Pranas Petrošius  

 

 

 

 

 

 


