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ITVP įgyvendinimo ataskaitos struktūra:

I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčiai

II. Informacija apie programos įgyvendinimą

III. Pasiūlymai dėl programos tikslų ir uždavinių pakeitimo



I. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčiai

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, 
galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje 

neįvertintų teritorijos vystymui  svarbių veiksnių

Stiprybės

•Tranzitinių srautų susidarymui 
palanki regiono geografinė 
padėtis

•Stabili darbo jėgos pasiūla 
(trumpuoju laikotarpiu) –
pastovi darbingo amžiaus 
gyventojų dalis gyventojų 
amžiaus struktūroje

•Didėjanti miestų, kaip 
gyvenamųjų vietovių, 
reikšmė

•Mažas teritorijų užterštumas 
iš stacionarių taršos šaltinių

Silpnybės

•Neigiamos demografinės 
tendencijos: mažėjantis 
gyventojų skaičius, mažėjanti 
vaikų dalis

•Nepakankamos 
materialinės investicijos

•Didesnė tarša, susijusi su 
kelių transporto priemonių 
naudojimu, kurią lemia 
aukštas automobilizacijos 
lygis ir nepakankamai 
subalansuota transporto 
struktūra

Stiprybės

•Didėjantis visuomenės 
ekologinis sąmoningumas, 
„miestiško“ gyvenimo būdo 
populiarėjimas lems 
didesnius reikalavimus miestų 
transporto sistemoms

•Dėl mažėjančio gyventojų 
skaičiaus  įmonės didesnį 
prioritetą skirs technologinei 
plėtrai, ir galės pasinaudoti 
tam skiriama ES parama

Silpnybės

•Miestų infrastruktūros 
santykinių išlaikymo kaštų 
didėjimas dėl gyventojų 
skaičiaus mažėjimo.

•Didės į šalia esančius Kauno 
ir Klaipėdos regionus 
išvykstančiųjų gyventi, dirbti 
ar studijuoti jaunų gyventojų 
srautai, blogėjant šalies 
demografinei struktūrai.



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Bendras biudžetas:

10 379 604 Eur

iš jų ES lėšos:

7 889 116 Eur 

Iki 2019 metų pabaigos 
panaudota 65 proc.:

6 687 325 Eur

iš jų ES lėšos:

4 898 392 Eur 

Suplanuota 19 veiksmų 
(projektų)

•8 įgyvendinti

1 – 2017 metais

3 – 2018 metais

4 – 2019 metais

•8 įgyvendinami

•3 prasidės 2020 metais



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Programos tikslas –

Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo 

vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą

Uždaviniai:

1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai 
naudojamus pastatus, statinius ir erdves 

2. Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant kompleksines darnaus 
judumo, eismo saugumo priemones



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Rodiklis
Siektina reikšmė 

2019 m.

Pasiekta reikšmė 

2019 m.

Efekto rodiklis
1-E Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su 
darbingo amžiaus gyventojais (proc.)

64,4 69,7

Rezultato rodiklis
1-R-1 Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, 

kuriose yra tikslinių teritorijų
16,9 20,6

Rezultato rodiklis
1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis 
nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus

40 100



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Pasiektos 10 iš 13 nustatytų produkto rodiklių reikšmės. 

3 iš 13 rodiklių reikšmės nepasiektos, nes: 

1. planuotu laiku nebuvo baigti įgyvendinti veiksmai (Kultūros ministerijos 

projektai); 

2. nėra suplanuotų rodiklio siekiančių veiksmų (NVO, verslo įmonių projektai).



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Produkto rodiklis
Siektina reikšmė 

2019 m.

Pasiekta reikšmė 

2019 m.

1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) 54 819,92 56 175

1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse (m2)
2 181 2 332

1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos
2 1

1.1-P-4 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai 2 0

1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius (vnt.)
8 3

1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.) 2 21



II. Informacija apie programos įgyvendinimą

Produkto rodiklis
Siektina reikšmė 

2019 m.

Pasiekta reikšmė 

2019 m.

1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 2,3 2,3

1.2-P-2 Parengtų darnaus judumo planų skaičius (vnt.) 1 1

1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius) 0 0

1.2-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km) 0,54 0,54

1.2-P-5 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 0 3

1.2-P-6 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.) 0 0

1.2-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) 0,51 0,51



III. Pasiūlymai dėl programos tikslų ir uždavinių pakeitimo

1. Išbraukti Produkto rodiklius, kuriems programoje nėra suplanuota priemonių 

įgyvendinimo veiksmų :

• "1.1-P-5 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar        

NVO, skaičius (vnt.)“;

• "1.1-P-6 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.)“.



Kita informacija

Vadovaujantis ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairių nuostatomis Tauragės 

regiono ITVP įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. bus pateikta

Vidaus reikalų ministerijai iki 2020 m. kovo 1 d.



Dėkojame už dėmesį


