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TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA 

 

 

 

VIZIJA 

Tauragės regionas– svarbi Rytų Baltijos erdvinės struktūros dalis, išsaugojusi savo gamtos unikalumą ir kultūrinį savitumą, sėkmingai išnaudojanti 

tarptautinės integracijos siekius, nuosekliai įgyvendinanti darnaus vystymosi politiką, užtikrinančią sveiką aplinką, efektyvų gamtinių ir intelektualinių išteklių 

naudojimą, stabilų ekonomikos augimą ir stiprias socialines garantijas.   

Tauragės regionas– Lietuvos upinis ir sausumos “tiltas” turizmo, ekonominiams bei kultūriniams mainams tarp Rytų-Vakarų ir Šiaurės-Pietų prie Nemuno ir 

Baltijos jūros. 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

 Per 2013 metus Tauragės apskritis, kaip ir kiti Lietuvos regionai, pergyveno dalinį socialinį-ekonominį pakilimą, kadangi  pasaulinė ekonominė krizė pradėjo 

atslūgti.  2013 m. kai kurie regiono rodikliai, palyginus su  2012 m. pasiekė jau teigiamų rezultatų. Nemažą įtaką rodiklių gerėjimui darė ES struktūrinės paramos 

įsisavinimas, kadangi buvo baigta įgyvendinti daug projektų. 

 Tačiau ir toliau dėl blogėjančių gyvenimo sąlygų vyko gyventojų emigracija, išvyko daug darbingo amžiaus kvalifikuotų žmonių (neigiamas migracijos saldo 

2013 metais buvo  -1093  žm. Teigiamas  faktas tas, kad lyginant su 2012 metais, neigiamas saldo sumažėjo 185 žm., arba 14,5%). Dėl darbingų gyventojų išvykimo, 

apskritis darosi vienu greičiausiai senėjančiu regionu šalyje, todėl didėja socialinę paramą gaunančių žmonių skaičius, tai sunkia našta gula ant savivaldybių ir visos 

šalies biudžeto (demografinės senatvės koeficientas 2013 m. sudarė 127 žm., lyginant su 2012 m., išaugo 2 žm., arba 1,6% ). Teigiama yra tai, kad socialinių pašalpų 

gavėjų skaičius apskrityje ženkliai sumažėjo- 1785 žm. (arba  15,5% ), o pašalpų apimtis sumažėjo net 4701,7 tūkst. Lt  (arba 15,8%) (nuo 29765,9 tūkst. Lt iki 

25064,2 tūkst. Lt). Tai lėmė geresnis jų administravimas, perdavus šiuos reikalus tvarkyti savivaldybėms.  

 Gimstamumo  rodikliai apskrityje tokie pat, kaip ir vidutiniškai šalyje (2013 m. 1000-iui gimusių apskrityje tenka 10,2 žm.  (šalyje- 10,2). Mirtingumo  

rodikliai blogesni, negu vidutiniškai šalyje: 1000-iui mirusių apskrityje tenka 15,0 žm. (šalyje- 13,7), arba 9,5% didesni. Mirtingumas apskrityje viršija gimstamumą 

49,7% (arba 559 žm.). Tai rodo, kad apskritis yra senėjantis regionas, ir tai neigiamai atsilieps ekonomikos vystymui netolimoje ateityje. Taip pat dėl šios priežasties 

kyla problemos su švietimo įstaigų išlaikymu (mažėjant mokinių skaičiui), nes dalis mokyklų privalo būti uždarytos, mokiniai vežiojami ilgais atstumais į kitas 

mokyklas.   

 Nedarbo lygis, nepaisant to, kad dėl emigracijos santykinai atsilaisvina darbo vietos, sudaro 13,2%  (palyginus su 2012 m., sumažėjo 2,2%), jis šalies vidurkį 

viršija 25,7 %. Nors paskutiniais metais Lietuvos ekonomika šiek tiek atsigavo, apskrityje ateities prognozės nėra džiuginančios, nes  apskritis yra periferinis labiau 

kaimiškas regionas. Žemdirbystės produkcijos realizavimui paskutiniu metu neigiamos įtakos darė politinės priežastys. 

Teigiama yra  tai, kad  tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su 2012 m., išaugo  2,9%  (nuo 45,92 mln. Lt iki 47,24 mln. Lt; bet lyginant su šalies vidurkiu- 

41 781,09 mln. Lt, jos yra labai mažos, sudaro tik  0,11 %).  Tiesiogines užsienio investicijas pritraukti labai padėjo Tauragės industrinis parkas. Geras  rodiklis yra 

tai, kad materialinės investicijos 1 gyventojui, lyginant su 2012 m., padidėjo 4,5% (nuo 425 Lt iki 444 Lt), nes tai skatina regiono įmonių konkurencingumo augimą. 

Materialinės investicijos lyginant su 2012 m., sumažėjo  9,2%  (nuo 324,1 mln. Lt iki 294,2 mln. Lt; o lyginant su šalies vidurkiu- 15715,7 mln. Lt, jos yra labai 

mažos, ir sudaro tik  1,9 %). Jų  kritimas absoliučia išraiška yra blogas dalykas, rodantis, kad mažėja vietinio verslo aktyvumas ir inovacijos (kurie priklauso nuo 

turimų rinkų). Taip pat ir materialinės investicijos 1 gyventojui, lyginant su 2012 m., sumažėjo 7,5%. 



 Bendrasis vidaus produktas apskrityje, nepaisant krizės, išaugo 3,6%, tačiau bendroje šalies apimtyje jis tesudaro 2,0%;  1 gyventojui tenkantis BVP augo 

5,9%, tačiau lyginant su šalies vidurkiu, jis tesudaro  56,7%. 

 Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis paskutiniu metu šiek tiek išaugo; lyginant su 2012 m.- 6,0% , tačiau lyginant su šalies vidurkiu, jis tesudaro   

79,7% . 

 Apskrities Regiono plėtros plano įgyvendinimui 2013 metais didžiausios teigiamos įtakos turėjo Vyriausybės vykdoma kryptinga regioninė politika, kurios dėka 

apskritis gavo šimtus milijonų litų ES ir valstybės biudžeto paramos. Tikslinė parama pagal 2007-2010 ir 2011–2013 metų  Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų 

mažinimo programas (Jurbarko probleminei teritorijai), Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinę programą, Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programą, ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos lėšų įsisavinimas pagal regionų planavimo būdus įgyvendinamus projektus  davė didelį 

teigiamą postūmį apskrities vystymuisi. Per 2013 metus pasiekti šie svarbiausi gyvenimo kokybę gerinantys rezultatai:  

 

 Sėkmingai įsisavinta ES struktūrinė parama regionų planavimo būdu: pagal sutartis  skirtas finansavimas- 191341,7 tūkst. Lt , išmokėta- 156189,1 tūkst. Lt 

(81,02%); 

 Renovuota/modernizuota didžioji dalis visų regiono mokymo ir ugdymo įstaigų; 

 Renovuoti 8 daugiabučiai namai, rengiama dokumentacija dešimtims kitų namų;  

 Atnaujintas  ir modernizuotas geležinkelio atkarpos 34,58 km ilgio kelio ruožas; 

 Kaimo plėtros programai panaudota 60,5 mln. Lt; 

 Įdiegta ir normaliai funkcionuoja regioninė atliekų tvarkymo sistema. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama visiems apskrities atliekų 

turėtojams; 

 Į apskritį atvesti magistraliniai gamtinių dujų tinklai, ateityje planuojama atvesti atšakas iki gyvenamųjų vietovių; 

 Vandentvarka naujai sutvarkyta visiems apskrities miestams ir miesteliams bei didesnėms gyvenvietėms; 

 Įrengti nauji vėjo jėgainių parkai (apie 15 MW bendro galingumo). 

Neigiamą įtaką plano įgyvendinimui turėjo: 

- ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ programos įgyvendinimo vėlavimas; 

- gyventojų (bendruomenių) neigiamas požiūris į vėjo jėgainių statybą ir angliavandenilių išgavimą (sukliudyta pastatyti daug naujų vėjo jėgainių, sutrukdyta  

skalūninių dujų žvalgyba). 

        Regione per 2013 metus  pasikeitė dalis silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių: 

▪ Kaliningrado srityje sustabdyta pradėtos statyti Baltijos atominės elektrinės statyba, kuri kėlė potencialią grėsmę apskrities saugumui ir galėjo mažinti turizmo 

patrauklumą ir užsienio investicijų atėjimą į regioną; 

▪ Pagal ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. programą pradėti įgyvendinti  9 projektai, pagal kuriuos  pradėtas statyti Panemunės apvažiavimas ir 

naujas tiltas per Nemuną į Kaliningrado sritį, pastatytas pėsčiųjų tiltas per Jūros upę Tauragėje; pagal visus projektus  apskrities subjektai gaus apie 50 mln. Lt 

subsidijų iš ES RPF; 

▪  Dėl vieningos dviračių koncepcijos nebuvimo šalyje,  neišvystyta „Nemuno dviračių trasa“, tai   mažina dviračių turizmo plėtojimą apskrityje; 

▪  Dėl darbingo amžiaus gyventojų migracijos ir gimstamumo mažėjimo, regione jau atsiranda kvalifikuotos jėgos trūkumas; 

▪  Dėl dalies gyventojų konservatyvumo ir inertiškumo, sudaromos kliūtys verslo naujovių diegimui kaimiškose teritorijose (pasipriešinimas vėjo jėgainių statybai 

ir skalūninių dujų žvalgybai); 

▪ Mokymo įstaigų atnaujinimas/renovavimas ir aprūpinimas IT technologijomis jaunimui sudaro galimybę tapti pilnaverčiais žinių visuomenės nariais; 

▪  Šiuolaikinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir vandens bei šilumos ūkio pertvarka leidžia sukurti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas mieste ir 

kaime; 

        ▪  Prognozuojamas skalūninių dujų telkinių eksploatavimas apskrityje pagyvintų apskrities ekonominę plėtrą, padidintų gyventojų užimtumą, materialines 

investicijas ir tiektų ekologišką vietinį kurą; 



▪  Bevizio arba palengvinto vizų režimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi įvedimas leistų plėtoti verslo ir žemės ūkio subjektų bendradarbiavimą ir didinti 

užimtumą regione.   

 

 

 Pagal Lietuvos NPP ir  Vidaus reikalų ministerijos parengtą  Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. koncepciją bei TVP, Tauragės 

apskritis tikisi gauti žymiai daugiau ES paramos naujajame planavimo periode, ir iš esmės pagerinti savo socialinę ir ekonominę padėtį.   Apskrities tvariai plėtrai 

turėjo ir ateityje svarbiausią poveikį darys Nacionalinės regioninės plėtros kryptingas įgyvendinimas, kurį vykdo Lietuvos Respublikos įgaliota Vidaus reikalų 

ministerija.   

 

 

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

 

 Pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

ir finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinimo 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

(tūkst. Lt) 

Skirtas 

finansavimas 

ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai) 

(nuo 

įgyvendinim

o pradžios 

iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigos) 

(tūkst. Lt) 

Vertinimo 

kriterijus 

Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinimas*

* 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

(informacija apie 

priemonių ar uždavinių 

neįvykdymą lėmusias 

priežastis, informacija 

apie ilgalaikių 

priemonių tarpinius 

rezultatus, informacija 

apie prieš terminą 

baigtas priemones ir 

kt.) 

Prioritetas I . Žmogiškųjų išteklių ir žinių  visuomenės plėtra.  

Tikslas 1.1.Tikslas: 

Gerinti 

švietimo ir 

mokymo 

kokybę bei 

užtikrinti 

mokymosi 

visą 

gyvenimą 

prieinamumą

. 

 Jeigu baigti 

įgyvendinti 

visi tikslo 

uždaviniai, 

vėliausia 

uždavinio 

įgyvendinimo 

data 

  Rezultato 

kriterijus 1 

    

Uždavinys* 1.1.1.Kelti 

mokymo 

 Jeigu baigtos 

įgyvendinti 

  Produkto 

kriterijus 1 

    



kokybę ir 

sudaryti bei 

gerinti  

mokymosi 

visą 

gyvenimą 

sąlygas. 

visos 

uždavinio 

priemonės, 

vėliausia 

priemonės 

įgyvendinimo 

data 

Produkto 

kriterijus 2 

    

Priemonė*   Pasiektas 

pabaigos 

požymis. 

  X X X  

 1.1.1.1.Kelti 

švietimo 

įstaigų vadovų 

kvalifikaciją ir 

apmokyti 

vadovų 

rezervą. 

2006-2013 

m. 

- 12,0              14,0 

Valstybės  ir 

savivaldybių

lėšos. 

 

X X X Vykdoma pastoviai. 

 1.1.1.2. 

Įsteigti 

karjeros / 

darbo rinkos 

informacijos 

centrus. 

2008 m.   -                    - X X X Nebus vykdoma. 

 1.1.1.3. Remti 

paklausių 

aukštos 

kokybės naujų 

pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimo ir 

mokymo 

programų 

kūrimą. 

 

2006-2013 

m. 

 

 40,0 

 

              32,5 

Valstybės  ir 

savivaldybių

lėšos. 

X X X Vykdoma pastoviai 

šalies mastu. 

 1.1.1.4. Remti 

modernaus 

nuotolinio 

mokymosi 

2006 - 2011 

m.  

      -                    - X X X Vykdoma pastoviai 

šalies mastu. 



plėtrą, 

apmokant 

švietimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įstaigų 

personalą ir 

kuriant naujas 

mokymosi 

programas. 

 1.1.1.5. Remti 

Klaipėdos  ir 

Kauno 

miestuose 

veikiančių 

profesinio 

mokymo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

įstaigų 

padalinių 

steigimą  

Tauragės 

apskrities 

rajonuose. 

2006 - 2008 

m. 

                    -                    - X X X Nesteigiama.  

 1.1.1.6. Diegti  

distancinio 

suaugusiųjų 

mokymo  

programas 

Tauragės 

profesinio 

rengimo 

centre, Šilalės 

švietimo 

centre, 

Jurbarko 

švietimo 

centre, Pajūrio 

2006-2013 

m.  

             420,0             108,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinama. 



žemės ūkio 

mokykloje, 

Smalininkų 

technologijų ir 

verslo 

mokykloje ir 

Pagėgių 

suaugusiųjų 

mokymo 

centre. 

 1.1.1.7. 

Profesinio 

orientavimo 

sistemos 

veiklos 

tobulinimas ir 

plėtra. 

2007-2013 

m. 

             850,0             600,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

Iš viso               1322,0      755,1                   

          

Uždavinys* 1.1.2.Optimiz

uoti bendrojo 

lavinimo 

įstaigų tinklą. 

        

Priemonė*          

 1.1.2.1. 

Suteikti 

persikvalifika

vimo 

galimybes 

pedagogams, 

kurių paslaugų 

poreikis gali 

mažėti dėl 

kintančios 

demografinės 

padėties ir 

mokyklų 

tinklo 

2006-2013 

m. 

. 

 75,0 

 

             56,4 X X X Vykdoma pastoviai dėl 

mokinių skaičiaus 

nuolatinio mažėjimo. 



optimizavimo. 

 1.1.2.2. 

Išspręsti 

moksleivių 

pavežimo 

klausimą dar 

prieš uždarant 

ar pertvarkant 

kaimų ar 

miestelių 

mokyklas. 

2006 -2013 

m. 

             150,0 

 

           123,0 X X X Pavežimo klausimas 

apskrityje išspręstas. 

 1.1.2.3. Steigti 

universalius 

daugiafunkciu

s centrus 

kaimo 

vietovėse. 

2010-2013 

m. 

             1250,0           1790,5 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įvykdyta. 

Įsteigti 4 

daugiafunkciai centrai. 

Iš viso:             1475,0  1969,9             

          

Uždavinys* 1.1.3. Plėtoti 

švietimo ir 

mokymo 

infrastruktūr

ą. 

        

Priemonė*          

 1.1.3.1. Remti 

mokymo 

aplinkos 

tobulinimą ir 

energijos 

efektyvumo 

gerinimą 

švietimo ir 

mokymo 

įstaigose. 

2006-2013 

m. 

 

 

             8750,0           4396,5 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

                

X X X Įgyvendinti 2 projektai.  

 1.1.3.2. 2009-2013              1950,0           1202,5 X X X Darbas vykdomas 



Atnaujinti 

mokymo 

įrangą ir 

priemones, 

ypatingą 

dėmesį 

skiriant 

technologijų, 

gamtos 

mokslų ir 

menų 

mokymo 

infrastruktūros 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklose 

pritaikymui ir 

atnaujinimui. 

m. Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

 

pastoviai, pagal 

Švietimo reformos 

nuostatas. 

 1.1.3.3. Sporto 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

ir plėtra 

Tauragės  

regione. 

2006 -2013 

m. 

 

 

             950,0             451,0 

Valstybės 

biudžetas, 

partnerių 

lėšos. 

 

 

X X X Įgyvendinama.  

 1.1.3.4. Vaikų 

ir jaunimo 

centrų  

steigimas. 

2006-2013 

m.  

 

            410,0         - X X X Nėra duomenų. Naujų 

centrų neįsteigta. 

Seniau įsteigti centrai 

veikia sėkmingai visose 

savivaldybėse. 

 

 1.1.3.5. 

Atnaujinti 

(naujai 

įrengti)  

praktinio 

mokymo bazę, 

skirtą 

profesiniam 

mokymui. 

2009-2013 

m. 

 

             1400,0            562,0 

Valstybės 

biudžetas, 

partnerių 

lėšos. 

        

X X X Įgyvendinami  3 

projektai. 

 

 



 1.1.3.6. 

Metodinio 

mokymo 

centro 

įkūrimas 

Skaudvilės 

spec. 

mokykloje.  

 

2010-2013 

m. 

             800,0             264,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendintas 

1projektas. 

 

 1.1.3.7. 

Smalininkų 

spec. 

mokyklos 

reorganizacija 

į Vaiko 

socializacijos 

centrą. 

2010-2011 

 

 8, 0  X X X Nevykdoma. 

 1.1.3.8. 

Viešųjų 

bibliotekų, 

kurios yra 

bendrojo 

lavinimo 

įstaigose, 

tinklo 

infrastruktūros 

plėtra. 

 

2007-2013 

m. 

             286,0             102,6           

Valstybės ir 

savivaldybių 

lėšos.                     

X X X Savivaldybės pastoviai 

vykdo plėtros darbą. 

 1.1.3.9. 

Pedagoginių 

psichologinių 

tarnybų 

infrastruktūros

, švietimo 

įstaigose 

dirbančių 

spec. 

pedagogų, 

socialinių 

2007-2013 

m. 

             220,0               81,2 

Valstybės ir 

savivaldybių 

lėšos.             

X X X Pastoviai vykdoma 

pagal pagal Švietimo 

reformos nuostatas.  



pedagogų, 

psichologų, 

logopedų 

darbo aplinkos  

modernizavim

as. 

 1.1.3.10. 

Ugdymo 

karjerai 

padalinių 

steigimas 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklose. 

2007-2013 

m. 

             340,0               64,7 

Valstybės ir 

savivaldybių 

lėšos.       

X X X Vykdomas verslumo 

skatinimas bendrojo 

lavinimo mokyklose.  

 1.1.3.11.  

Skatinti 

švietimo 

konsultantų 

rengimą. 

2007-2013 

m. 

 14,0               11,2 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 1.1.3.12.* 

Renovuoti, 

modernizuoti 

esamas 

ikimokyklinio 

ugdymo  

įstaigas ir 

plėsti jų 

tinklą, 

steigiant 

naujas įstaigas 

ar 

ikimokyklinio 

ugdymo 

grupes 

steigiant prie 

mokyklų. 

2007-2013 

m. 

           1710,0             918,7 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Modernizuoti/renovuoti 

vaikų lopšeliai-darželiai 

ir kitos ugdymo 

įstaigos.  

 1.1.3.13. 

Akredituoti 

vidurinio 

2007-2013 

m. 

 7,0                 5,0 

Valstybės ir 

savivaldybių 

X X X Visos programos 

akredituotos. 



ugdymo 

programas. 

lėšos. 

 1.1.3.14. 

Rekonstruoti 

papildomo 

ugdymo 

įstaigas ir 

pradines 

mokyklas. 

2008-2013 

m. 

             830,0            260,8  

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

              

X X X Įgyvendinama.  

 

Iš viso:              17667,0          8320,8     

          

Uždavinys* 1.1.4. Plėtoti 

verslumą per 

švietimo 

sistemą ir už 

jos ribų. 

        

Priemonė*          

 1.1.4.1. Remti 

bendrus 

mokymo 

įstaigų ir 

verslo įmonių 

verslumo 

ugdymui 

skirtus 

projektus.  

2006–2013 

m. 

 

 37,0              42,8 

Privačios   

lėšos. 

X X X Įgyvendinta.  

 

 1.1.4.2. Remti 

iniciatyvas, 

padedančias 

jaunimui 

praktiškai 

pabandyti 

plėtoti verslą. 

2006–2013 

m. 

 

          75,0              42.4 

Savivaldybių 

lėšos, 

privačios 

lėšos. 

X X X Remiama. 

 

 1.1.4.3. 

Patobulinti 

švietimo 

darbuotojų 

2006–2013 

m. 

 

         12,0                8,0 X X X Darbuotojų 

kompetencija didinama 

pastoviai.  



kompetenciją 

verslumo 

ugdymo 

srityje.  

 1.1.4.4. 

Ugdyti 

verslumą 

nedirbančių 

asmenų tarpe. 

2006–2013 

m. 

 

                     1,2                2,2 

Privačios 

lėšos. 

X X X Vykdoma įvairiomis 

priemonėmis 

(paskaitos, seminarai, 

susitikimai). 

Iš viso:                  125,2               95,4     

          

Uždavinys* 1.1.5. 

Stiprinti 

bendruosius 

ir 

specialiuosius 

administraci

nius 

gebėjimus bei 

didinti 

viešojo 

administravi

mo 

efektyvumą. 

        

Priemonė*          

 1.1.5.1. 

Tobulinti 

viešojo 

sektoriaus 

darbuotojų 

kvalifikaciją.  

2006–2013 

m. 

             500,0            162,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinti   projektai.  

 

 1.1.5.2.  

Regioninės 

plėtros 

tobulinimas, 

regionų 

2009-2013 

m. 

             200,0 

 

 

 

 

            232,7 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

X X X Įgyvendinti 3 projektai. 

 



plėtros planai 

ir 

savivaldybių 

strateginiai 

plėtros planai, 

regioninės 

studijos, 

tyrimai. 

lėšos. 

 

 1.1.5.3.  

Teritorijų 

planavimo 

tobulinimas 

(bendrieji, 

detalieji, 

specialieji 

planai). 

2008-2013 

m. 

             500,0           100,9 

Valstybės 

biudžetas, 

 ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

 

 

X X X Įgyvendintas 1  

projektas. 

 

 

 1.1.5.4.* 

Viešojo 

administravim

o subjektų 

sistemos 

tobulinimas ir 

vertinimas. 

2008-2013 

m. 

                                   450,0           1483,6 

Valstybės 

biudžetas, 

 ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendintas regioninis 

projektas. 

 

 

 1.1.5.5.*  

Skatinti 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės 

iniciatyvas. 

2008-2013 

m. 

                     60,0             502,5 

Valstybės 

biudžetas, 

 ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinta. 

 

Iš viso:              1710,0         2482,3            

TIKSLAS 

1.1. VISO: 

             22299,2         13623,5     

Tikslas 1.2. Tikslas: 

Plėtoti 

užimtumą ir 

lygias 

        



galimybes 

regiono 

ekonomikoje. 

Uždavinys* 1.2.1. Gerinti 

bedarbių 

užimtumo 

gebėjimus, 

integraciją į 

darbo rinką. 

        

Priemonė*          

 1.2.1.1. 

Kasmet atlikti 

kompleksinį 

darbo rinkos 

poreikių 

tyrimą, su 

rezultatais 

supažindinam

os mokymo 

įstaigos.  

 

2006 - 2013 

m. 

 52,5                  - X X X Įgyvendinta. 

Paruoštas kasmetinis 

apskrities įsidarbinimų 

galimybių  

barometras ir prognozė 

sekantiems metams, 

kurie pristatyti  

mokymo įstaigoms ir 

visuomenei. 

 

 1.2.1.2. 

Įgyvendinti 

aktyvias darbo 

rinkos 

politikos 

priemones. 

 

2006 - 2013 

m. 

          3125,0 

 

         8600,8 

Valstybės 

biudžetas, 

ESF,  

Užimtumo 

fondas. 

 

X X X Aktyviose darbo rinkos 

politikos priemonėse 

dalyvavusių 

asmenų skaičius-  3244 

žm. 

 

 1.2.1.3. Remti 

vietines 

užimtumo 

iniciatyvas, 

ypatingą 

dėmesį 

skiriant 

ilgalaikio 

nedarbo 

problemų 

2006 - 2013 

m. 

            1062,0             999,3 

Užimtumo 

fondas  

 

X X X Įgyvendinta 15 VUI 

projektų, 

įsteigta 38 darbo vietos. 

 



sprendimui. 

 

 1.2.1.4. 

Sustiprinti 

darbo biržų 

darbuotojų 

administracini

us  gebėjimus. 

2006 - 2013 

m. 

 

 37,0               10,8 

Valstybės 

biudžetas, 

ESF,  

Užimtumo 

fondas. 

 

X X X Mokymuose dalyvavo 

49 darbuotojai. 

 

 1.2.1.5. 

Inicijuoti 

profesinio 

informavimo 

centro 

steigimą. 

2007 m. 

 

 60,0                  - X X X 2008 m. įsteigtas 

jaunimo darbo centras 

tik Tauragės rajono 

savivaldybės  jaunimui 

Tauragės teritorinės 

darbo biržos Tauragės 

skyriuje. 

Jaunimo darbo centro 

steigimas visuose 

apskrities savivaldybėse 

nenumatytas biržos 

planuose. 

Iš viso:               4336,5           9610,9     

          

Uždavinys* 1.2.2. 

Tobulinti 

regiono 

darbo jėgos 

kompetenciją 

ir sugebėjimą 

prisitaikyti 

prie darbo 

rinkos 

poreikių. 

        

Priemonė*          

 1.2.2.1. 

Pagerinti 

darbo jėgos 

2006-2013 

m. 

           1875,0            491,3 

ESF.  

 

X X X Į profesinį mokymą 

nukreipti 258 asmenys. 

 



profesines 

žinias ir 

įgūdžius. 

 

 1.2.2.2. 

Sustiprinti  

viešojo 

sektoriaus, 

bendruomenių

, NVO ir 

verslo  

asocijuotų 

struktūrų 

gebėjimus ir 

socialinę 

partnerystę. 

 

2006-2013 

m. 

             250,0             - X X X Sudaryta sutartis dėl 

bendradarbiavimo tarp 

Tauragės teritorinės 

darbo biržos ir 

Tauragės apskrities 

verslininkų asociacijos. 

 

 1.2.2.3. 

Skleisti 

informaciją 

apie lanksčias 

užimtumo 

formas ir 

individualios 

veiklos 

galimybes. 

2006-2013 

m. 

 12,5               47,6 X X X Informacijos skleidimas 

internete, spaudoje, 

vietinėse TV kas 

mėnesį, radijuje - 

kasdien. 

 1.2.2.4. 

Skatinti 

darbdavius 

kelti jų 

įmonėse 

dirbančių 

asmenų 

kvalifikaciją, 

dalyvaujant 

ESF 

projektuose. 

2006-2013 

m. 

 1,2                   - X X X Per 2013 metus 79 

įspėtų asmenų 

nukreipta į profesinį 

mokymą (finansavimas  

profesiniam mokymui 

skiriamas kartu su 

visais bedarbiais – šiai 

grupei asmenų atskirai 

neskaičiuojama). 

Iš viso:               2138,7            538,9     

          



Uždavinys* 1.2.3. Mažinti 

socialinę 

atskirtį ir 

skatinti lygias 

galimybes 

darbo 

rinkoje. 

        

Priemonė*          

 1.2.3.1. Remti 

socialiai 

pažeidžiamų 

grupių 

integracijos į 

darbo rinką 

projektus. 

 

2006 – 2013 

m. 

 

 

 

 62,5 

 

 

 

 

          5792,1 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos 

X X X Įgyvendinti  7 

projektai. 

  

 1.2.3.2. Remti 

moterų 

reintegracijos 

į darbo rinką 

projektus. 

 

2007 -2013 

m. 

               357,0 

 

 

 

 

 

346,7 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos 

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

 1.2.3.3. 

Skatinti 

juridinius 

asmenis steigti 

socialines ir 

neįgaliųjų 

socialines  

įmones 

regione. 

2006-2013 

m. 

                   6,5                   - X X X Įgyvendinta. 

Įsteigtos 2 socialinės 

įmonės.  

 

 1.2.3.4. 

Atkurti 

neįgalių 

asmenų 

darbingumą, 

profesinę 

kompetenciją 

2006 – 2013 

m. 

 

 

 12,0             312,3  

Valstybės 

biudžetas, 

ESF,  

Užimtumo 

fondas. 

 

X X X Profesinės reabilitacijos 

priemonėje dalyvavo 20 

asmenų. 

 



bei pajėgumą 

dalyvauti 

darbo rinkoje. 

Iš viso:                438,0           6451,1     

TIKSLAS 

1.2. VISO: 

               6913,2         16600,9         

Tikslas 1.3. Tikslas: 

Plėtoti 

dinamišką 

informacinę 

ir inovacinę 

visuomenę. 

        

Uždavinys* 1.3.1. Plėtoti 

galimybes ir 

įgūdžius, 

būtinus 

optimaliam 

informacinių 

technologijų 

panaudojimu

i regione. 

        

Priemonė*          

 1.3.1.1. 

Pertvarkyti 

viešųjų 

paslaugų 

teikimą ir 

valdymą 

regione, 

naudojant 

modernias IT. 

2006–2013 

m. 

             312,0              76,8 

Savivaldybių 

lėšos.         

X X X Apskrities subjektai 

pastoviai didina IT 

naudojimą paslaugų 

teikimui.  

 1.3.1.2. Remti 

kompetencijos 

ir įgūdžių IT 

srityje 

ugdymą 

visame 

2006–2013 

m. 

 

             175,0            41,4 

Savivaldybių 

lėšos.         

X X X Įgyvendinama. 

 



regione. 

 1.3.1.3. Remti 

IT naudojimą 

mokymo 

procese 

bendrojo 

lavinimo ir 

profesinio 

mokymo 

įstaigose. 

2006–2013 

m. 

 

             250,0               68,9 

Savivaldybių 

lėšos.                

X X X Visos apskrities 

mokymo įstaigos 

plačiai naudoja IT 

priemones. 

 1.3.1.4.* 

Diegti  

vartotojui 

lengvai 

pasiekiamas 

el. viešąsias 

paslaugas, 

siekti viešojo 

sektoriaus 

teikiamų 

paslaugų 

modernizavim

o. 

2008-2013 

m. 

              245,0              58,2 

Savivaldybių 

lėšos.                         

X X X Įgyvendinama 

pastoviai. 

 1.3.1.5. Siekti, 

kad regiono 

gyventojams 

IT priemonių 

pagalba būtų 

teikiamos 

kokybiškos ir 

savalaikės el. 

sveikatos 

paslaugos. 

2008-2013 

m. 

 

          710,0 

 

 

           274,0  

Valstybės 

biudžeto ir 

savivaldybių 

lėšos.                                  

X X X Įgyvendinama 

pastoviai.   

  

 

 1.3.1.6. Diegti 

regioninio 

lygmens el. 

demokratijos 

paslaugas. 

2008-2013 

m. 

            166,0               51,7 

Valstybės 

biudžeto ir 

savivaldybių 

lėšos.                                  

X X X Įgyvendinama 

pastoviai. 

 



Iš viso:                1858,0            571,0                    

 

 

         

Uždavinys* 1.3.2. Plėtoti 

regione 

mokslo, 

technologijų 

ir inovacijų 

potencialą. 

        

Priemonė*          

 1.3.2.1. 

Aukštojo 

neuniversiteti

nio mokslo 

įstaigos 

pastatų statyba 

arba 

renovacija. 

2006- 2008 

m. 

 

             6000,0                    - X X X Nebuvo  vykdoma. 

 1.3.2.2. 

Taikomųjų 

mokslinių 

tyrimų ir 

mokomųjų 

laboratorijų 

įrengimas. 

2008- 2013 

m. 

 

             500,0                    - X X X Nesudaryta sutartis  

projektui. 

 

 

 1.3.2.3. Remti 

mokslo įstaigų 

ir įmonių 

bendradarbiav

imą, atliekant 

Tauragės 

įmonėms 

reikalingus 

taikomuosius 

tyrimus.  

2006- 2013 

m 

 

             250,0             127,6 

Privačios 

lėšos.         

X X X Įmonės bendradarbiauja 

pagal reikalą. 

 

 1.3.2.4. 

Didinti verslo 

2006-2013 

m. 

             750,0             117,8 

Privačios 

X X X Partnerystė bandoma 

vystyti. 



ir švietimo bei 

mokymo 

įstaigų 

partnerystės 

vaidmenį. 

lėšos.             

Iš viso:               7500,0             245,4         

TIKSLAS 

1.3. VISO: 

               9358,0            816,4                 

           I 

PRIORITET

AS VISO: 

        38570,4    31040,8       

          

Prioritetas II. Gyvenimo kokybės gerinimas išsaugant gamtinės bei kultūrinės aplinkos vertybes.  

Tikslas 2.1. Tikslas:  

Tausojančiai 

naudoti ir 

turtinti 

regiono 

gamtos ir 

kultūrinius  

išteklius. 

        

Uždavinys* 2.1.1. 

Tvarkyti ir 

plėtoti 

saugomas 

teritorijas, 

reprezentacin

io 

kraštovaizdži

o ir gamtinio 

karkaso 

elementus. 

        

Priemonė*          

 2.1.1.1. 

Reprezentacini

o 

2006 m.   400,0                    - X X X Nerengiama. 



kraštovaizdžio 

karkaso ir 

gamtos 

vertybių 

sąvado 

parengimas su 

šių vertybių 

naudojimo 

reglamentais. 

 2.1.1.2. 

Regiono 

saugomų 

teritorijų 

planavimo 

schemų ir 

saugomų 

objektų 

panaudojimo 

turizmui ir 

rekreacijai 

investicinių 

planų 

parengimas. 

2006-2010 

m. 

 

 

             2000,0 

 

 

 

 

 

            360,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos.    

X X X Įgyvendinama. 

Rengiama pagal reikalą. 

 2.1.1.3. 

Apleistų 

teritorijų 

rekultivacija ir 

regeneracija. 

2006-2013 

m. 

             2325,0           2239,1 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos.    

X X X Įvykdyta. 

Įgyvendinti 2 

projektai. 

 

 2.1.1.4. 

Užterštų 

teritorijų 

rekultivacija. 

2010-2013 

m. 

 

           2550,0           1922,9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinti 3 projektai. 

 

 2.1.1.5. 

Gamtos bei 

kultūros 

paveldo 

2009-2013 

m. 

             1600,0             774,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

X X X Įvykdyta. 

Įgyvendintas 1 

projektas. 

 



išteklių 

išsaugojimas, 

panaudojimas 

ir pritaikymas 

rekreacijai. 

pareiškėjo 

lėšos. 

 

Iš viso:                8875,0           5296,3       

          

Uždavinys* 2.1.2. Turtinti 

regiono 

gamtos 

išteklius ir 

racionaliai 

naudoti 

neatsinaujina

nčius bei 

atsinaujinanči

us gamtos 

išteklius.   

        

Priemonė*          

 2.1.2.1. 

Tobulinti 

specialistų 

kvalifikaciją 

gamtosaugos ir 

gamtonaudos 

srityje ir 

vykdyti vietos 

bendruomenės 

ekologinį 

švietimą. 

2006-2013 

m. 

 25,0               57,4 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

    

X X X Įgyvendinta. 

Iš viso:    25,0               57,4     

          

Uždavinys* 2.1.3. 

Pagerinti 

vandens 

telkinių 

būklę. 

        



Priemonė*          

 2.1.3.1. 

Ekologinis 

Nemuno upės 

krantų 

sutvarkymas. 

 

2006-2013 

m. 
 

             3375,0 

 

                   - X X X Nėra duomenų. 

 2.1.3.3. 

Vandens 

telkinių būklės 

gerinimas. 

2007-2013 

m. 

           1480,0          1673,4 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinta. 

 

 

Iš viso:                  4855,0           1673,4     

TIKSLAS 

2.1. VISO: 

             13755,0           7027,1     

Tikslas 2.2. Tikslas: 

Gerinti 

sveikatos 

priežiūros ir 

socialinių 

paslaugų lygį. 

        

Uždavinys* 2.2.1.Optimiz

uoti sveikatos  

priežiūros 

infrastruktūr

ą, užtikrinti 

sveikatos 

priežiūros 

reformos  

tęstinumą ir 

pagerinti 

paslaugų 

prieinamumą. 

        

Priemonė*          

 2.2.1.1. 2006-2011              3600,0          3874,5 X X X Įgyvendinama pagal 



Įgyvendinti 

Tauragės 

apskrities 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų 

restruktūrizavi

mo  planą. 

m. 

 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

Sveikatos apsaugos 

reformą ir ES EKPP 

„Lietuva-Lenkija-

Rusija“ 2007-2013 m. 

programos projektus. 

 2.2.1.2. 

Įgyvendinti 

VšĮ Tauragės 

apskrities 

ligoninės 

plėtros ir 

modernizavim

o programą. 

2006-2013 

m. 

 

 

               790,0         - X X X Įgyvendinta 2012 

metais. 

 2.2.1.3. 

Įgyvendinti 

Tauragės 

apskrities PSP 

centrų 

renovaciją ir 

bendrosios 

praktikos 

gydytojų 

kabinetų 

plėtros 

programą. 

2006-2013 

m. 

 

 

           1250,0      - X X X Įgyvendinta 2012 

metais. 

 2.2.1.4. VšĮ 

Tauragės 

apskrities 

ligoninės 

akušerijos ir 

ginekologijos 

skyriaus ir 

konsultacijų 

poliklinikos 

korpuso 

statyba ir 

2010-2011 

m. 

                    -                    - X X X Įgyvendintas 1 

projektas 2012 metais. 



įrangos 

įsigijimas. 

 2.2.1.5 

Paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

sergantiems 

širdies ir 

kraujagyslių 

ligomis. 

2008-2013 

m. 

 114,0            243,6 

Valstybės 

biudžetas, 

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinta. 

 

 2.2.1.6  

Skubios 

medicininės 

pagalbos 

traumų atvejais 

infrastruktūros 

gerinimas. 

2008-2013 

m. 

 1930,0                   - X X X Įgyvendinamas 1 

projektas. 

 

 2.2.1.7 

Psichikos 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

               440,0           1277,5 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.2.1.8. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų   

plėtra. 

2008-2013 

m. 

             200,0             271,8 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinta. 

 2.2.1.9  

Antrinio lygio 

ambulatorinių 

paslaugų ir 

ambulatorinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

2008-2013 

m. 

   34,0          3704,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

partnerių 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendinta. 

 



infrastruktūros 

gerinimas. 

 2.2.1.10  

Slaugos ir 

palaikomojo 

gydymo 

paslaugų 

plėtra.  

2008-2013 

m. 

             1220,0           1872,9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

partnerių 

lėšos. 

 

 

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

 

 2.2.1.11 

Priėmimo – 

skubios 

pagalbos 

skyrių 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

bei dienos 

chirurgijos 

paslaugų 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

             470,0           576,0 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas ES EKPP 

„Lietuva-Lenkija-

Rusija“ 2007-2013 m. 

programos projektas. 

Iš viso:             10048,0         11820,6     

          

Uždavinys* 2.2.2. Plėtoti 

socialinių 

paslaugų 

sistemą ir 

pagerinti 

paslaugų 

prieinamumą. 

        

Priemonė*          

 2.2.2.1. 

Nestacionarių 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

plėtra. 

2007 – 2013 

m. 

 

 

 

 

          2850,0 

 

 

 

 

 

          2048,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos,  

partnerių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinti 2 

 projektai. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2.2. 

Valstybinių 

socialinės 

globos įstaigų 

reorganizavim

o strategijos 

įgyvendinimas. 

2008-2013 

m. 

 

             1000,0             834.9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.2.2.3. 

Renovuoti 

veikiančias 

globos 

įstaigas. 

2006 – 2013  

m. 

           1870,0           1160,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.2.2.4. Būsto 

pritaikymas 

specifiniams 

neįgaliųjų 

poreikiams.  

2006 – 2013 

m. 

 

 

 

            125,0             702,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.2.2.5. 

Viešosios 

fizinės 

aplinkos 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams. 

2006 – 2013  

m. 

           1500,0            440,8 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.2.2.6. 

Socialinių 

įmonių 

kūrimas.  

2006 – 2013 

m. 

            250,0           1332,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

 

X X X Įgyvendintas1 

 projektas. 

 

 2.2.2.7. 2006 – 2013             2770,0           2287,2 X X X Įgyvendinti 2 



Socialinio 

būsto patalpų 

rekonstrukcija/

plėtra. 

m. Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

Pareiškėjo 

lėšos 

 

 projektai. 

 

Iš viso:             10365,0          8805,5     

TIKSLAS 

2.2. VISO: 

             20413,0         20626,1     

Tikslas 2.3. Tikslas. 

Užtikrinti 

aukštą būsto, 

bendruomeni

nių paslaugų 

ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

kokybę. 

        

Uždavinys* 2.3.1. 

Formuoti 

gyvenviečių 

želdynų ir 

rekreacinių 

teritorijų 

sistemas. 

        

Priemonė*          

 2.3.1.1. 

Gyvenviečių 

želdynų ir 

parkų  

rekonstrukcija. 

2006 – 2013 

m. 

 

             500,0           1220,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos.    

X X X Įgyvendinama pagal 

savivaldybių planus ir 

tarptautines programas 

(ES EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programa). 

 

 2.3.1.2. 

Gyvenviečių 

rekreacinių 

zonų ir 

2006 – 2013 

m. 

. 

             625,0             263,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

X X X Įgyvendinama. 

ES EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programos 



teritorijų 

sutvarkymas 

bei 

infrastruktūros 

plėtra. 

pareiškėjo 

lėšos.          

projektas. 

 

 2.3.1.3  

Regioninio 

ekonomikos 

augimo centro 

poilsio ir 

rekreacinių 

zonų 

infrastruktūros 

plėtra. 

2008- 2013 

m.  

         2020,0             -             X X X Įgyvendinama 

regioninio ekonomikos 

augimo centro plėtros  

programa. 

 

Iš viso:             3145,0           1483,9     

          

Uždavinys* 2.3.2. Plėtoti 

miestų 

urbanistinę 

infrastruktūr

ą, didinti 

gyvenamosios 

aplinkos 

patrauklumą. 

        

Priemonė*          

 2.3.2.1. 

Rekonstruoti 

gyvenamųjų 

rajonų ir 

kvartalų 

teritorijas. 

2006 – 2013 

m. 

           1875,0          6013,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

 projektas. 

 

 2.3.2.2 

Atnaujinti 

daugiabučius 

gyvenamuosiu

s namus. 

2007-2013 

m. 

           4290,0           7228,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

privačios 

lėšos.            

X X X Įgyvendinama pagal 

renovacijos programą. 

Renovuoti 8 namai. 



 2.3.2.3. 

Kompleksiškai 

plėtoti 

urbanistinę 

infrastruktūrą. 

2008-2013 

m. 

 

 

            1170,0           9517,2 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinti 5 projektai. 

 

 2.3.2.4.  

Kompleksiškai 

sutvarkyti  

regioninio 

augimo centro 

viešąsias 

erdves. 

2007- 2013 

m. 

 

             4960,0           2860,1 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

 

 2.3.2.5. 

Kultūros ir 

laisvalaikio 

paslaugų plėtra 

ir 

modernizavim

as. 

2008-2013 

m. 

             8330,0             834,9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

 

Iš viso:              20625,0         26454,4     

          

Uždavinys* 2.3.3. Sukurti 

teisinę ir 

techninę bazę, 

mažinančią 

Nemuno 

potvynio, 

stichinių 

nelaimių ir 

kitų 

ekstremalių 

situacijų žalos 

riziką ir 

kompleksiškai 

šalinti jų 

padarinius. 

        

Priemonė*          



 2.3.3.1. 

Įgyvendinti 

Klaipėdos ir 

Tauragės 

apskričių 

pasirengimo 

potvyniams ir 

potvynių 

padariniams 

šalinti 2008-

2015 metų 

programą.          

(Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

2006 m. 

lapkričio 30 d. 

nutarimas Nr. 

1202). 

2008-2015 

m. 

          6800,0                    - X X X Įgyvendinama kartu su 

Klaipėdos apskritimi. 

Nėra duomenų. 

 

 2.3.3.2. 

Įgyvendinti 

potvynio 

padarinių 

likvidavimo 

programą. 

 

 

 

2008-2015 

m. 

               150,0                   - X X X Įvykdyta iš dalies. 

Suremontuoti vietinės 

reikšmės keliai ir jų 

inžineriniai  įrenginiai, 

pylimai, elektros 

linijos, upių krantų 

sutvirtinimas šalia 

gyvenviečių. 

 

 2.3.3.3. 

Sukurti 

stichinių 

nelaimių ir 

kitų 

ekstremalių 

situacijų 

valdymo  ir 

padarinių 

šalinimo 

sistemą 

2010-2013 

m. 

             720,0                   - X X X Įgyvendinama. Nėra 

duomenų. 

 



pasienio 

zonoje. 

Iš viso:                7670,0                    -     

Uždavinys* 2.3.4.  

Prielaidų 

spartesnei 

ūkinės veiklos 

diversifikacija

i kaimo 

vietovėse 

sudarymas. 

 

        

Priemonė*          

 2.3.4.1.  

Viešųjų 

pastatų kaimo 

vietovėse 

modernizavim

as ir 

pritaikymas 

smulkiajam 

verslui, 

bendruomenės 

poreikiams ir 

socialinėms 

paslaugoms.  

2008 – 2013 

m. 

          5000,0 2073,9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 

 2.3.4.2.Bendru

omeninės 

infrastruktūros 

ir 

gyvenamosios 

aplinkos kaimo 

vietovėse 

gerinimas. 

2008—2013 

m. 

           6700,0               - X X X Įgyvendinta 

ankstesniais 

laikotarpiais. 

 

Iš viso:              11700,0          2073,9     

TIKSLAS 

2.3. VISO: 

             43140,0         30012,2     



Tikslas 2.4. Tikslas:  

Užtikrinti 

inžinerinio 

aprūpinimo 

sistemų 

efektyvų 

naudojimą, 

atnaujinimą 

ir plėtrą. 

        

Uždavinys* 2.4.1. 

Aprūpinti 

regioną 

gamtinėmis 

dujomis. 

        

Priemonė*          

 2.4.1.1.Pasiruo

šti 

magistralinio 

dujotiekio 

atšakų Šakiai – 

Klaipėda 

(Jurbarkas, 

Tauragė, 

Šilalė) 

tiesimui. 

2006 m.                        -          8000,0 

AB 

„Lietuvos 

dujos“ lėšos. 

X X X  AB „Lietuvos dujos‘ 

investavo savo lėšas 

magistralinio dujotiekio 

Šakiai-Klaipėda atšakos 

nuo Jurbarko iki 

Klaipėdos projektavimo 

darbams. 

 2.4.1.2. 

Magistralinio 

dujotiekio 

atšakų Šakiai – 

Klaipėda 

(Jurbarkas, 

Tauragė, 

Šilalė, 

Pagėgiai) 

tiesimas. 

2006-2013 

m. 

         14750,0         30846,0 

AB 

„Lietuvos 

dujos“ lėšos, 

ES 

struktūrinių 

fondų 

paramos 

lėšos. 

X X X Baigtas statyti 

magistralinis dujotiekis 

Jurbarkas – Klaipėda 

(atkarpa nuo Tauragės 

iki Klaipėdos). 

 2.4.1.3. Dujų 

tiekimo 

infrastruktūros 

2007-2013 

m. 

 

           2430,0           2600,0 

AB 

„Lietuvos 

X X X Pastatyta  11 km 

skirstomojo dujotiekio 

nuo Jurbarko DSS iki 



sukūrimas 

regiono 

savivaldybėse. 

dujos“ lėšos. Jurbarko ir Jurbarko 

mieste.  

Toliau bus 

įgyvendinama 2014-

2020 m. periode. 

Iš viso:             17180,0        41446,0                

          

Uždavinys* 2.4.2. Plėtoti 

ir 

modernizuoti 

šilumos 

generavimo ir 

tiekimo 

sistemas. 

        

Priemonė*          

 2.4.2.1. 

Suplanuoti ir 

įtraukti į 

apskrities ir 

savivaldybių 

bendruosius 

planus 

energijos iš 

alternatyvių ir 

atsinaujinančių 

šaltinių 

generavimo 

objektų ir 

susijusių 

energijos 

tiekimo tinklų 

išdėstymą. 

2006 m. 

 

                      -                    - X X X Įgyvendinta. 

 2.4.2.2.  

Modernizuoti 

ir išplėsti 

centralizuotos  

šilumos 

gamybos ir 

2006-2013 

m. 

 

           1250,0         5086,6 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinta.  

 



tiekimo 

sistemas.  

 2.4.2.3. 

Pilotinių 

alternatyvių ir 

atsinaujinančių 

energijos 

šaltinių 

jėgainių 

statyba. 

2006-2013 

m. 

 

           20000,0         41600,0 

Privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 

 2.4.2.5. 

Renovuoti 

viešosios 

paskirties 

pastatus. 

2006-2013 

m. 

           5600,0         - 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos 

X X X Įgyvendinta 2012 

metais.  

  

 

Iš viso:              26850,0         46686,6        

          

Uždavinys* 2.4.3. 

Modernizuoti 

vandens 

paruošimo, 

tiekimo, 

nuotekų 

surinkimo ir 

valymo 

infrastruktūr

ą. 

        

Priemonė*          

 2.4.3.1. 

Rekonstruoti 

vandenvietes. 

2006–2013 

m. 

             2120,0             - X X X Įgyvendinta 2012 

metais. 

 

 2.4.3.2. Plėsti 

ir renovuoti 

vandens 

tiekimo 

tinklus.  

2006 – 2013 

m. 

 

 

 

             3120,0         27001,3 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

X X X  Įgyvendinta. 

 



 

 

 

lėšos 

 2.4.3.3. 

Mechaninių, 

biologinių 

vandens 

valymo 

įrenginių 

statyba ir 

modernizavim

as. 

2006 – 2013 

m. 

 

             3370,0                   - X X X Įgyvendinama. 

 

 2.4.3.4. 

Nuotekų tinklų 

plėtimas ir 

renovacija. 

 

 

2006 – 2013 

m. 

 

 

 

 

 

           3250,0 

 

 

 

 

 

 

          9803,1 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos 

X X X Įgyvendinta. 

 2.4.3.5.** 

Dumblo 

tvarkymo 

infrastruktūros 

kūrimas. 

2010-2013 

m. 

             5250,0                  - X X X Įgyvendinama.  

 

Iš viso:              17110,0         36804,4        

          

Uždavinys* 2.4.4. 

Patobulinti 

pavojingų, 

gamybos ir 

buitinių 

atliekų 

tvarkymo 

sistemą. 

        

Priemonė*          

 2.4.4.1. Įrengti 

modernų 

2006-2008                      -                    - X X X Įvykdyta. 



aplinkosaugini

us standartus 

atitinkantį 

Tauragės 

regioninį 

sąvartyną. 

 2.4.4.2. 

Tobulinti 

atliekų 

tvarkymo 

sistemos 

administravim

ą. 

2010-2013 

m. 

 

 

    75,0               95,0 
UAB TRATC 

lėšos. 

X X X Įvykdyta. 

 

 2.4.4.3. 

Informuoti ir 

šviesti 

visuomenę  

atliekų 

tvarkymo 

klausimais. 

2010-2013 

m. 

    50,0               54,3 
UAB TRATC 

lėšos. 

X X X Įvykdyta. 
Seminarai, mokymai. 

Informacija vietiniuose  

laikraščiuose. 

8000 vnt. skrajučių. 

 

 

 2.4.4.4. Plėtoti 

ir gerinti 

esamą atliekų 

surinkimo 

sistemą. 

2010-2013 

m. 

               260,0           3587,5 

ES ir 

savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įvykdyta. 
Įrengtos  4 žaliųjų atliekų 

aikštelės. Surinkta 3230 t. 

žaliųjų atliekų.  

 2.4.4.5. Įdiegti 

atskirą  

biologiškai 

skaidžių 

atliekų 

surinkimą ir 

apdorojimą. 

2011-2014 

m. 

           3780,0               85,7 

ES ir 

savivaldybių 

ir UAB 

TRATC  
lėšos. 

X X X  Įgyvendinama. 
Išrūšiuota 1311 t antrinių 

žaliavų. 

Nupirkta 384 vnt. 

konteinerių. 

 

 2.4.4.6. 

Sukurti 

komunalinių 

atliekų, likusių 

po atskiro jų 

surinkimo 

2011-2013 

m. 

             8300,0                    - X X X Įgyvendinta.  
Surinkta  465,4 t. 

pavojingų ir nepavojingų 

atliekų. 
 



susidarymo 

vietose, 

tvarkymo 

sistemą. 

 2.4.4.7. 

Uždaryti ir 

rekultivuoti 

nebenaudojam

us sąvartynus. 

2009-2013 

m. 

- -  X X X Įgyvendintas 1 

projektas 2012 metais. 

Iš viso:              12465,0          3822,5     

Uždavinys* 2.4.5. Plėtoti 

melioracines 

ir 

hidrotechnine

s sistemas. 

        

Priemonė*          

 2.4.5.1. 

Užtvankų 

statyba ir jų 

infrastruktūros 

įrengimas bei 

esamų  

infrastruktūros 

objektų 

atnaujinimas. 

2008-2013 

m. 

 

               230,0                        5525,5 

Valstybės 

biudžeto, ES  

ir 

savivaldybių 

lėšos.                     

X X X Įgyvendinti 5 projektai. 

 

 2.4.5.2. 

Pralaidų ir tiltų 

statyba, 

remontas bei 

rekonstrukcija. 

2008-2013 

m. 

 

             700,0             435,0 

Valstybės 

biudžeto, ES  

ir 

savivaldybių 

lėšos.                     

X X X Įgyvendinta. 

 

Iš viso:                  930,0          5960,5                  

TIKSLAS 

2.4. VISO: 

             74535,0       134720,0     

         II 

PRIORITET

      151843,0 192385,4     



AS VISO: 

          

Prioritetas III. Užimtumo didinimas skatinant žemės ūkio, pramonės, verslų, miškininkystės ir žuvininkystės plėtrą. 

Tikslas 3.1. Tikslas: 

Skatinti 

regiono 

įmonių plėtrą 

ir didinti 

konkurencing

umą. 

        

Uždavinys* 3.1.1. Skatinti 

regiono 

įmonių plėtrą. 

        

Priemonė*          

 3.1.1.1. Plėtoti 

vieno langelio 

principu 

veikiančią 

verslo 

informacijos 

sistemą 

(informacija, 

tarpininkavima

s, parama). 

2006-2013 

m. 

 80,0               28,6 

Savivaldybių 

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 

 

 

 3.1.1.2. 

Inicijuoti 

konferencijų 

centrų 

steigimąsi 

regione.  

2006-2013 

m. 

             475,0                    - X X X Nevykdoma. 

 

 

 3.1.1.3. Teikti 

finansinę 

paramą įmonių 

projektams, 

kurie 

daugiausia 

prisidėtų prie 

Kasmet  3,0  X X X Nevykdoma. 



regiono 

plėtros. kieno 

lėšomis 

 3.1.1.4. 

Tauragės 

regiono 

Teritorijos 

bendrojo plano 

parengimas. 

2007-2011 

m. 

 

        -                    - X X X Įgyvendinta. 

 3.1.1.5. 

Tauragės 

regiono 

savivaldybių  

GIS pagrindo 

parengimas. 

2006-2013 

m. 

 

             440,0            104,8 

Savivaldybių  

lėšos.                                 

X X X Įgyvendinama pagal 

savivaldybių planus. 

 

 3.1.1.6. 

Tauragės 

regiono 

savivaldybių 

Teritorijos 

bendrųjų planų 

parengimas 

(miestų, rajonų 

ir miestelių). 

2006-2013 

m. 

 

             310,0            100,9 

Valstybės 

biudžeto, ES  

ir 

savivaldybių 

lėšos.                     

X X X Įgyvendinama pagal 

savivaldybių planus. 

 

 3.1.1.7.* 

Rengti 

specialiuosius 

planus. 

2008-2013 

m. 

             330,0            360,0 

Valstybės 

biudžeto, ES  

ir 

savivaldybių 

lėšos.                     

X X X Įgyvendinama pagal 

savivaldybių planus. 

 

 3.1.1.8. Įsteigti 

regione verslo 

inkubatorių. 

2008-2013 

m. 

 

                   -                    - X X X Nebus vykdoma. 

Negautas iš ŪM 

finansavimas. 

 3.1.1.9. Įsteigti 

menų  

inkubatorių. 

2008-2013 

m. 

 

                      -                   - X X X Netikslinga vykdyti. 

Iš viso:               1635,0             594,3          



          

Uždavinys* 3.1.2. Sukurti 

paskatų 

sistemą, kuri 

skatintų 

naujų verslų 

steigimąsi ir 

verslo plėtrą. 

        

Priemonė*          

 3.1.2.1. Daryti 

poveikį 

valstybinio 

lygmens SVV 

politikai. 

2006-2013 

m. 

                 12,0                    - X X X Įtakojama. 

 3.1.2.2. 

Sukurti 

efektyvią 

finansinės ir 

nefinansinės 

verslo paramos 

regione 

sistemą. 

2006-2013 

m. 

 

 250,0                                                            282,0 

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įvykdyta.  

 3.1.2.3. 

Naudojant 

įvairias 

paskatos 

priemones, 

remti verslo 

projektus, 

kurie 

daugiausia 

prisidėtų prie 

regiono 

plėtros. 

2008-2013 

m. 

               500,0            265,0  

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos.         

X X X Vykdoma. 

 3.1.2.4. 

Inicijuoti, 

rengti tyrimus 

2008-2013 

m. 

           1160,0               - X X X Nevykdoma. 

 



ir programas, 

kurios padėtų 

geriau suprasti 

regiono įmonių 

poreikius ir 

padėtų 

pasirinkti 

efektyviausias 

paramos 

priemones. 

Iš viso:                1922,0            547,0             

          

Uždavinys* 3.1.3. 

Sudaryti 

palankias 

sąlygas 

inovatyvių, 

šiuolaikinėmis 

žiniomis ir 

technologijom

is pagrįstų 

verslų plėtrai 

regione. 

        

Priemonė*          

 3.1.3.1. 

Prisidėti 

plėtojant 

inovacijų 

paramos, 

technologijų 

apsikeitimo 

sistemą 

regione. 

 

 

2008-2013 

m. 

               70,0             124,0 

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos. 

X X X Vykdoma. 

 3.1.3.2. 

Inicijuoti, 

remti regiono 

2006-2013 

m. 

             100,0              28,0 

Savivaldybių  

ir privačios 

X X X Vykdoma. 



įmonių ir 

mokslo įstaigų 

bendradarbiavi

mą, 

taikomuosius 

tyrimus. 

lėšos.        

 3.1.3.3. 

Parengti ir 

įdiegti 

inovacijų bei 

įmonių 

investicijų į 

mokslinius 

tyrimus ir 

technologijų 

plėtrą 

skatinimo 

sistemą, 

nustatyti 

inovacijų 

poreikį regiono 

įmonėse. 

2006-2013 

m. 

 

 

                12,0               10.0 

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos. 

X X X Vykdoma. 

 3.1.3.4. Įsteigti 

Lietuvos 

inovacijų 

centro 

atstovybę 

Tauragės 

mieste.   

2012-2013 

m. 

                     -                   - X X X Nevykdoma. 

Negauta parama iš ŪM. 

 3.1.3.5 Skatinti 

informacinių 

technologijų 

diegimą 

regiono 

įmonėse. 

2006-2013 

m. 

                62,0                        230,2 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos, ES ir 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 3.1.3.6 Įsteigti 

ir pradėti 

vystyti 

technologinį 

2012-2013 

m. 

    65,0             186,0 

Privačios 

lėšos. 

X X X Vykdoma. 



parką. 

Iš viso:                  309,0             578,2                    

          

Uždavinys* 3.1.4. Skatinti 

Lietuvos ir 

užsienio 

įmones 

investuoti 

regione. 

        

Priemonė*          

 3.1.4.1. 

Įgyvendinti 

informacinius 

projektus, 

pristatančius 

verslo 

galimybes 

regione. 

2006-2013 

m. 

               60,0              43,0 

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 3.1.4.2. Plėtoti 

Investicines 

aikšteles, 

ypatingą 

dėmesį skiriant 

tokioms 

aikštelėms  

rajonų 

centruose ir 

kaimiškose 

vietovėse. 

2006-2013 

m. 

             1000,0                    - X X X Įgyvendinama. 

 

 3.1.4.3. 

Vystyti 

Tauragės 

pramoninį 

parką. 

 

2006-2013 

m. 

 

 

 

            500,0             920,0 

Privačios   

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 3.1.4.4. 

Skatinti naujų 

2006-2013 

m. 

             120,0               32,0 

Savivaldybių  

X X X Įgyvendinama. 



didelę 

pridėtinę vertę 

kuriančių 

įmonių 

projektavimą ir 

statybą 

regione. 

ir privačios 

lėšos. 

 3.1.4.5. 

Vietines 

žaliavas 

naudojančios 

pramonės 

plėtra. 

 

2006-2013 

m. 

 

             500,0             489,1 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos, ES ir 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinti 3 projektai. 

 

 3.1.4.6. 

Pramoninių 

zonų plėtra. 

2006-2013 

m. 

           7500,0           1640,0 

Privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 

 3.1.4.7. 

Skatinti 

pramoninių 

zonų 

panaudojimą, 

investicijų ir 

verslo 

pritraukimą. 

2011-2013 

m. 

             330,0             274,3 

Privačios 

lėšos. 

   Įgyvendinama. 

 

 3.1.4.8. 

Skatinti 

pramonės 

įmonių 

perkėlimą į 

pramonines 

zonas. 

2006-2013 

m. 

             125,0               68,0 

Savivaldybių  

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

Iš viso:              10135,0           3466,4       

TIKSLAS 

3.1. VISO: 

             14001,0           5185,9     

Tikslas 3.2. Tikslas: 

Užtikrinti 

        



ekonomikos 

augimą, 

didinant ūkio 

konkurencing

umą, 

įvairinant 

ekonominę 

veiklą, 

gerinant 

gyvenimo 

kokybę 

kaime. 

Uždavinys* 3.2.1. Ūkių ir 

miško valdų 

struktūros ir 

infrastruktūr

os gerinimas, 

modernizavi

mas. 

 

        

Priemonė*          

 3.2.1.1. Remti 

regiono ūkių 

stambėjimą ir 

kooperaciją. 

 

 

2006-2013 

m. 

           1500,0         10196,1 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinti  26 

 projektai. 

 

 3.2.1.2. Žemės 

ūkio produktų 

surinkimo, 

supirkimo ir 

perdirbimo 

punktų, 

atitinkančių ES 

standartus, 

įrengimas ir 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

           3330,0           7914,8 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinti 15 

projektų. 

 

 3.2.1.3  Žemės 2008-2013            4110,0          8602,3  X X X Įgyvendinta 17 



ūkio paskirties, 

ne žemės ūkio 

paskirties ir 

apleistos 

žemės ūkio 

paskirties 

žemės 

apželdinimas 

mišku. 

m. Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

projektų. 

 

 3.2.1.4. 

Kaimiškųjų 

vietovių 

drenažo – 

melioracijos 

sistemos 

funkcionavimo 

užtikrinimas ir 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

             2800,0             423,4 

Valstybės 

biudžeto ir 

savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. 

 

Iš viso:              11740,0         27136,6     

          

Uždavinys* 3.2.2. 

Aplinkai 

palankios 

ūkininkavimo 

praktikos 

skatinimas, 

alternatyvių 

pajamų 

šaltinių ir 

darbo vietų 

kaime 

kūrimas. 

        

Priemonė*          

 3.2.2.1. 

Netradicinės 

žemės ūkio 

veiklos 

skatinimo 

2008-2013 

m. 

             83,0         3380,1 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 



programos 

parengimas ir 

įgyvendinimas. 

 3.2.2.2. Teikti 

informaciją ir 

konsultacijas 

apie verslo 

steigimą 

kaime, 

alternatyvių 

verslų 

perspektyvas, 

kooperaciją. 

2009-2013 

m. 

 160,0             945,5 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta  90 

 projektų.  

 

 3.2.2.3. Teikti 

finansinę 

paramą verslo 

projektams 

kaimo 

vietovėje. 

2006-2013 

m. 

               560,0          6595,7 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 

 3.2.2.4. Kaimo 

vietovių 

viešosios 

infrastruktūros 

bei paslaugų, 

susijusių su 

verslo sąlygų 

gerinimu ir 

užimtumo 

didinimu, 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

           5000,0         12222,0 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 3.2.2.5. Kaimo 

turizmo 

paslaugų 

plėtra. 

2008-2013 

m. 

           1670,0           1572,7  

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

Iš viso:             7473,0         24716,0     

          

Uždavinys* 3.2.3. Skatinti         



vietos 

iniciatyvas, 

partnerystę 

bei 

žmogiškųjų 

išteklių plėtrą 

kaime. 

Priemonė*          

 3.2.3.1. Teikti 

finansinę 

paramą 

bendruomenių 

iniciatyvoms. 

2006-2013 

m. 

           1500,0            203,9 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 3.2.3.2. Vietos 

veiklos grupių 

(VVG, ŽVVG) 

strategijų 

rengimas, 

bendrasis 

finansavimas ir 

įgyvendinimas. 

2008-2013 

m. 

             330,0          7884,5 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos. 

X X X Įgyvendinta. 

 3.2.3.3. 

Internetinės 

prieigos kaimo 

vietovėse 

Tauragės 

apskrityje 

tinklo plėtra. 

2008-2013 

m. 

             2500,0           1496,2 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

X X X Įgyvendintas 1 

projektas. 

 

 3.2.3.4. Kaimo 

gyventojų 

kompiuterinio 

raštingumo 

tobulinimas. 

2008-2013 

m. 

 

  

100,0             190,9 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

X X X Įgyvendinti 27 

projektai.  

Iš viso :               4430,0          9775,5          

TIKSLAS 

3.2. VISO: 

             23643,0         61628,1        

Tikslas 3.3. Tikslas:         



Kurti 

investicijoms 

palankią 

aplinką. 

Uždavinys* 3.3.1. Skatinti 

tiesiogines 

užsienio 

investicijas. 

        

Priemonė*          

 3.3.1.1. Teikti 

informaciją 

investuotojams 

apie verslo 

sąlygas 

regione.  

Kasmet.  50,0               22,0 X X X Įgyvendinama.  

 3.3.1.2. 

Skatinti 

užsienio 

investuotojus 

plėtoti verslą 

regione. 

 

Kasmet.  50,0               15,0 X X X Įgyvendinama.  

Iš viso:    100,0               37,0     

          

Uždavinys* 3.3.2. Pasiekti, 

kad išaugtų 

TUI apimtys 

rajonų 

centruose ir 

kaimiškose 

vietovėse. 

        

Priemonė*          

 3.3.2.1. 

Vykdyti 

investicinių 

aikštelių 

2006-2013 

m. 

 

             1090,0             235,8 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama.  

 



parengimą, 

ypatingą 

dėmesį skiriant 

tokių aikštelių 

suformavimui 

rajonų 

centruose ir 

kaimiškose 

vietovėse.  

 3.3.2.2. 

Pritraukti 

finansinę 

paramą 

atrinktų 

investicinių 

aikštelių 

plėtros 

projektams 

(infrastruktūro

s išvystymui, 

marketingui). 

2008-2013 

m. 

           2600,0                    - X X X Įgyvendinama. Buvo 

pritraukti 2 potencialūs 

investuotojai, kurie 

vėliau pasitraukė. 

 

 3.3.2.4. 

Infrastruktūros 

rekonstrukcija 

buvusio 

paukštyno 

teritorijoje. 

2006-2013 

m. 

             120,0             465,4 

Privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama.  

 

 3.3.2.5. 

Infrastruktūros 

įrengimas 

komercinių 

prekybos 

objektų ir 

pramogų cento 

teritorijoje prie 

Bernotiškių g. 

2006-2013 

m. 

AR BUS?? 

 

 

 2,0  X X X Nevykdoma. 

 3.3.2.6. 

Infrastruktūros 

įrengimas 

2006-2013 

m. 

 100,0             122,3 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama.  

 



Sandėlių g.  

 3.3.2.7. 

Infrastruktūros 

įrengimas 

pramoninio 

parko kūrimui 

prie Pramonės 

g.  

2006-2013 

m. 

             190,0             160,7 

Privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama.  

 

 3.3.2.9. 

Jurbarko 

pramonės 

teritorijos 

revitalizavimas

. 

2006-2013 

m. 

 

. 

             370,0 

 

          5200,0 

                   - 

 

          2468,4 

Privačios 

lėšos. 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Įgyvendinta 2012 

metais. 

Įgyvendinama. 

Iš viso:               9670,0          3452,6               

TIKSLAS 

3.3. VISO: 

               9770,0          3489,6                 

III 

PRIORITET

AS IŠ VISO: 

        47414,0    70303,6          

          

Prioritetas IV. Nemuno vandens ir sausumos transporto sistemos darni plėtra. 

Tikslas 4.1. Tikslas: 

Išnaudoti 

Tauragės 

regiono 

geografinę 

situaciją 

transportavi

mo verslui ir 

ekonominei 

plėtrai 

skatinti. 

        

Uždavinys* 4.1.1. Didinti 

Nemuno 

vandens kelio 

        



konkurencing

umą ir 

išnaudoti 

mažųjų uostų 

teikiamą 

potencialą. 

Priemonė*          

 4.1.1.1. 

Pritraukti 

investicijas 

mažųjų uostų 

plėtrai. 

2006-2013 

m. 

             3750,0                    - X X X Nevykdoma. 

Numatoma vykdyti 

2014-2020 m. periode 

per Europos 

kaimynystės priemonės 

Lietuvos ir Rusijos 

Federacijos 

(Kaliningrado srities) 

bendradarbiavimo per 

sieną programos 

projektus. 

 4.1.1.2. 

Vystyti 

krovinių 

pervežimo 

Nemuno upe 

infrastruktūrą. 

2006-2013 

m. 

              125,0                  - X X X Nevykdoma. 

Iš viso:                3875,0                    -     

          

Uždavinys* 4.1.2. Gerinti 

kelių ir 

geležinkelių 

infrastruktūr

os būklę. 

        

Priemonė*          

 4.1.2.1. Įrengti 

Jurbarko 

miesto šiaurinį 

aplinkkelį.  

2006-2007 

m. 

 

 1,611??  X X X  



 4.1.2.2. 

Renovuoti ir 

modernizuoti 

svarbiausias 

geležinkelio 

atkarpas. 

2006-2013 

m. 

             4380,0         79854,1 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

 

X X X Įvykdyta I A 

koridoriaus ruožo 

infrastruktūros 

modernizacija, 

atnaujintas ir 

modernizuotas 34,58 

km kelio ruožas. 

 4.1.2.3. 

Valstybinės 

reikšmės kelių 

rekonstravimas

. 

2006-2013 

m. 

         15830,0         27900,0 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

 

 

X X X Įgyvendinama.   

 4.1.2.4. 

Įgyvendinti 

žvyrkelių 

asfaltavimo 

programas. 

2006-2015 

m. 

           7840,0 

 

          6831,0 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

 

X X X Įgyvendinama.  

 4.1.2.5. 

Rekonstruoti  

vietinės 

reikšmės 

kelius.  

2006-2013 

m. 

           2900,0                    - X X X Įgyvendinama.  

 4.1.2.6. 

Rekonstruoti 

sankryžas  

 

2006-2010 

m. 

                       -           1575,0 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

X X X Įgyvendinta. 

 4.1.2.7. 

Atnaujinti 

vietinės 

reikšmės 

kelius su žvyro 

danga. 

2006-2010 

m. 

                       -                    - X X X Įgyvendinta. 

 4.1.2.8. 

Atstatyti tiltą 

per Jūros upę 

ties Kriokiškių 

kaimu. 

2006-2010 

m. 

             1000,0                    - X X X Bus vykdoma 2014 

metais. 



 4.1.2.9. 

Pėsčiųjų-

dviratininkų 

tilto per Jūros 

upę pastatymas 

Tauragės 

mieste 

2011-2013 

m. 

 

             2000,0           1719,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos.              

X X X ES EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programos 

projektas. 

Iš viso:              33950,0      117879,1                   

          

Uždavinys* 4.1.3. Skatinti 

multimodalini

us 

pervežimus. 

        

Priemonė*          

 4.1.3.1. 

Inicijuoti ir 

prisidėti 

įgyvendinant 

multimodalini

ų centrų 

plėtros 

projektus 

regione 

(Jurbarke, 

Pagėgiuose). 

2006-2013 

m. 

               250,0                    - X X X Nebus vykdoma 

Tauragės apskrityje. 

 

Iš viso:                  250,0             -            

TIKSLAS 

4.1. VISO: 

             38075,0       117879,1                           

Tikslas 4.2. Tikslas: 

Gerinti 

esamos 

transporto 

infrastruktūr

os būklę. 

        

Uždavinys* 4.2.1. 

Įgyvendinti 

        



svarbiausius 

regionui 

automobilių 

transporto 

plėtros 

projektus. 

Priemonė*          

 4.2.1.1. 

Įgyvendinti 

Via-

Hanseatica  

kelio pakelės 

infrastruktūros 

kūrimo darbus. 

2006-2013 

m. 

             250,0                    - X X X Įgyvendinama.  

 4.2.1.2. 

Saugumo 

keliuose 

didinimo 

priemonės.  

2006-2013 

m. 

             910,0        30000,0 

Nacionalinis 

finansavimas

, ES lėšos.                  

                

X X X Priemonės 

įgyvendinamos pagal 

Saugaus eismo 

programą.  

 4.2.1.3. Krašto 

reikmėms 

kelio Kaunas-

Klaipėda per 

Mikytus 

rekonstrukcija 

į I-os 

kategorijos 

krašto kelio 

parametrus. 

2006-2013 

m.  

 

           2500,0                  - X X X Įgyvendinama pagal 

TEN/TINA programą.  



 4.2.1.4.Via- 

Hanseatica 

kelio statybos 

projektavimas 

su 

apvažiavimu 

aplink 

Tauragės 

miestą. Tilto 

per Nemuną 

(pietinė 

Sovetsko/Tilžė

s dalis) 

projektavimas. 

2006-2008 

m. 

2006-2013 

m. 

 Apvažiavimas 

bus 

įrengiamas 

2014-2020 m. 

laikotarpyje.         

 

 

 

 

 

            2000,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10358,4            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programa. 

Iš viso:                5660,0       40358,4                  

          

Uždavinys* 4.2.2. Plėtoti 

krovinių 

transportą 

Nemuno upe. 

        

Priemonė*          

 4.2.2.1. Įrengti 

krovininį uostą 

Jurbarke. 

2006-2008 

m. 

AR BUS 

2011-2013 

M.?? 

 5,6  X X X Nevykdoma. 

Iš viso:    5,6      

TIKSLAS 

4.2. VISO: 

               5660,0        40358,4                   

Tikslas 4.3. Tikslas.         



Gerinti vietinį 

eismą, didinti 

eismo dalyvių 

saugumą. 

Uždavinys* 4.3.1. Gerinti 

miestų ir 

miestelių 

transporto 

infrastruktūr

ą ir 

visuomeninio 

transporto 

būklę. 

 

        

Priemonė*          

 4.3.1.1. Taisyti 

ir tiesti miestų 

ir miestelių 

gatves, 

rekonstruoti 

sankryžas. 

2006-2013 

m. 

           4500,0          1814,0 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos 

X X X Įgyvendinama.  

 4.3.1.2. Plėsti 

individualaus 

autotransporto 

stovėjimo 

aikšteles. 

2006-2013 

m. 

             410,0           1600,0 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  

 4.3.1.3. Statyti 

ir rekonstruoti 

geležinkelio 

pervažas. 

2006-2013 

m. 

 

             150,0         -           X X X Įgyvendinama.  

 4.3.1.4. Taisyti 

ir tiesti 

pėsčiųjų ir 

dviračių takus. 

 

 

 

2006-2013 

m. 

  

 

             1130,0           1814,9 

Valstybės 

biudžetas, 

ES lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus. ES EKPP 

„Lietuva-Lenkija-

Rusija“ 2007-2013 m. 

programos projektas. 

 



 4.3.1.5. 

Rekonstruoti 

autobusų stotis 

ir stoteles. 

2006-2013 

m. 

 

             1010,0            161,7 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus. 

 4.3.1.6. 

Visuomeninio 

transporto 

atnaujinimas ir 

ekologiško 

transporto 

plėtra. 

2006-2013 

m. 

           4750,0           1643,2 

Savivaldybių 

lėšos.   

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  

 4.3.1.7  Miestų 

ir rajonų 

gatvių 

apšvietimo 

modernizavim

as. 

2006-2013 

m. 

                     -           1880,0             316,4 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  

Iš viso:              13830,0          7350,2          

          

Uždavinys* 4.3.2. Diegti 

eismo 

valdymo 

sistemas ir 

eismo 

saugumo 

priemones 

miestų ir 

miestelių 

gatvėse. 

        

Priemonė*          

 4.3.2.1. Įdiegti 

šviesoforų 

sistemas. 

2006-2013 

m. 

             230,0             167,3 

Savivaldybių 

lėšos.            

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  

 4.3.2.2. 

Tvirtinti gatvių 

pavadinimų 

lenteles. 

2006-2013 

m. 

 

             160,0               38,4 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  



 4.3.2.3. Statyti 

ir atnaujinti 

kelio ženklus. 

2006-2013 

m. 

             190,0               67,3 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendina 

savivaldybės pagal savo 

planus.  

Iš viso:                  580,0             273,0                 

TIKSLAS 

4.3. VISO: 

             14410,0          7623,2     

           IV 

PRIORITET

AS VISO: 

        58145,0  165860,7         

          

Prioritetas V.  Rekreacijos ir turizmo  sistemos  plėtra bei paslaugų kokybės gerinimas. 

Tikslas 5.1. Tikslas: 

Užtikrinti 

tradicinių bei 

naujų 

transregionin

ių, 

atvykstamojo 

ir vietinio 

turizmo kelių 

funkcionavim

ą ir plėtotę. 

        

Uždavinys* 5.1.1.Užtikrin

ti vykdomų ir 

naujų 

tematinių 

transregionin

ių, 

nacionalinių 

ir 

tarptautinių 

turizmo kelių 

plėtrą. 

        

Priemonė*          

 5.1.1.1 Plėtoti 

Jūros vandens 

2009-2013 

m. 

             1640,0               -     X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.   



maršrutą.   

 5.1.1.2. 

Įgyvendinti ir 

plėtoti 

tarptautinį 

Via- 

Hanseatica 

maršrutą. 

2009-2013 

m. 

 

               180,0              - X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.   

 

 5.1.1.3.Vykdyt

i Nemuno 

kelio turistinio 

koridoriaus 

formavimo 

darbus. 

2006-2013 

m. 

           3630,0                -               X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.   

 

 5.1.1.4. Plėtoti  

autoturizmo 

trasos 

„Žemaitijos 

keliai“ 

infrastruktūrą. 

2009-2013 

m. 

 

             800,0                 -                  X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.   

 

Iš viso:                6250,0           -              

TIKSLAS 

5.1. VISO: 

              6250,0            -             

Tikslas 5.2. Tikslas: 

Gerinti 

regiono, kaip 

svarbaus 

Lietuvos 

turizmo 

regiono, 

įvaizdį  ir 

prieinamumą 

vidaus bei 

užsienio 

turistams. 

        

Uždavinys* 5.2.1. Didinti 

regiono 

        



turizmo 

galimybių 

pristatymą 

vidaus ir 

tarptautinėse 

rinkose. 

Priemonė*          

 5.2.1.1. Rengti 

ir platinti 

informaciją 

apie turistiniu 

požiūriu 

įdomius 

regiono 

objektus bei 

maršrutus, 

teikiamas 

turizmo 

paslaugas. 

 

 

 

 

2008-2013 

m. 

 

 

 

 

 

             200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             84,8 

Savivaldybių 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. Vykdo 

savivaldybės.  

 5.2.1.2. 

Stiprinti 

turizmo 

informacinių 

centrų sistemą, 

plėsti teikiamų 

paslaugų 

kokybę, 

modernizuojan

t turizmo 

centrų 

infrastruktūrą. 

2006-2013 

m. 

 

 

 

               100,0 

 

 

 

            286,7 

Valstybės  

biudžeto, 

ES lėšos, 

pareiškėjo 

lėšos. 

X X X Įgyvendinamas ES 

EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programos 

projektas.  

 

Iš viso:                  300,0             371,5      

          



Uždavinys* 5.2.2.Vykdyti 

pastovias 

vietines ir 

regionines 

informacines 

marketingo 

priemones, 

skatinančias 

privačias 

investicijas  į 

rekreacijos ir 

turizmo 

sistemos 

plėtrą. 

        

Priemonė*          

 5.2.2.1. 

Marketingo 

priemonių 

rengimas ir 

vykdymas.  

 

2006-2013 

m. 

             870,0             135,8 

Savivaldybių 

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. Vykdo 

savivaldybės ir 

verslininkai.  

 

Iš viso:                 870,0               135,8             

          

Uždavinys* 5.2.3.Suformu

oti nuolat 

veikiančią  

Tauragės 

regiono 

rekreacijos ir 

turizmo 

paslaugų bei 

išteklių 

duomenų 

banko 

efektyvaus 

naudojimo, 

atnaujinimo 

ir teikimo 

        



klientams 

sistemą. 

Priemonė*          

 5.2.3.1. 

Regiono 

rekreacinių 

išteklių 

duomenų 

banko ir 

monitoringo 

sistemos 

sukūrimas. 

 

2006-2013 

m. 

 

 

 

               60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   - X X X Nebus vykdoma. 

Nepatvirtintas  ES 

EKPP „Lietuva-

Lenkija-Rusija“ 2007-

2013 m. programos 

projektas. 

Iš viso:              60,0             -            

TIKSLAS 

5.2. VISO: 

               1230,0             507,3     

Tikslas 5.3. Tikslas: 

Didinti 

regiono 

rekreacijos ir 

turizmo 

paslaugų 

kokybę ir 

konkurencing

umą. 

        

Uždavinys* 5.3.1. Didinti 

turizmo 

paslaugų 

pasirinkimą 

ir gerinti 

kokybę. 

        

Priemonė*          

 5.3.1.1. Krašto 

(regiono)  

istorinio 

paveldo ir 

 2006-2013 

m. 

 

           1250,0             408,6 

Savivaldybių 

ir privačios 

lėšos. 

X X X Įgyvendinama. Vykdo 

savivaldybės ir 

verslininkai.  

 



kultūrinių 

tradicijų 

puoselėjimas 

ir  

populiarinimas

. 

 

 5.3.1.2. 

Nekilnojamų 

kultūros 

paveldo 

objektų 

kompleksiškas 

pritaikymas 

turizmo 

poreikiams. 

 

2006-2013 

m. 

 

 

           5000,0 

 

 

 

 

             - X X X Įgyvendinta 

ankstesniais 

laikotarpiais. 

 

 

 5.3.1.3. 

Renovuoti, 

modernizuoti, 

steigti naujus 

aktyviam 

poilsiui ir 

rekreacijai 

skirtus 

objektus. 

2006-2013 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

           3370,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               - 

 

X X X Įgyvendinta 

ankstesniais 

laikotarpiais. 

 

 

 5.3.1.4. Remti 

privačią 

iniciatyvą, 

plėtojant 

turizmo 

paslaugas. 

2006-2013 

m. 

 

           1500,0            459,4 

Savivaldybių 

ir privačios 

lėšos.                  

X X X Įgyvendinama. 

 5.3.1.5. Rengti 

mokslinius 

tyrimus, 

programas 

rekreacinės 

2006-2013 

m. 

 

 

 

             150,0 

 

 

 

 

               -     X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.  

 



aplinkos 

planavimo,  

rekreacijos ir 

turizmo 

organizavimo, 

laisvalaikio ir 

kt. srityse. 

  

 

Iš viso:              11270,0             868,0     

          

Uždavinys* 5.3.2. Vystyti 

regiono 

turizmo 

infrastruktūr

ą. 

        

Priemonė*          

 5.3.2.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti, 

įrengti naujas 

vietines 

turizmo trasas 

(vandens, 

jojimo, 

pėsčiųjų, 

dviračių, auto, 

slidinėjimo).  

2006-2013 

m. 

 

 

 

           5880,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            504,8 

Savivaldybių 

ir privačios 

lėšos.                  

X X X Įgyvendinama. Vykdo 

savivaldybės  ir 

verslininkai. 

 

 5.3.2.2. 

Kempingų 

įrengimas. 

2006-2013 

m. 

             1430,0             - X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.  

 

 5.3.2.3. 

Vykdyti 

turistiniu 

požiūriu 

įdomių gamtos 

objektų 

vystymą, 

priežiūrą ir 

2006-2013 

m. 

 

 

 

             2380,0 

 

 

 

 

         - X X X Įgyvendinta 

ankstesniais 

laikotarpiais. 



apsaugą. 

 

 5.3.2.4. 

Sutvarkyti 

viešąją 

infrastruktūrą 

turistų 

labiausiai 

lankomose 

vietose.  

 

2006-2013 

m. 

 

             680,0 

 

           - X X X Įgyvendinta 

ankstesniais 

laikotarpiais. 

 5.3.2.5  

Sukurti 

apskrities 

atostogų 

turizmo 

maršrutą.  

2009-2013 

m. 

          12000,0              -       X X X Bus įgyvendinama 

2014-2020 m. periode.  

 

Iš viso:              22370,0           504,8     

TIKSLAS 

5.3. VISO: 

             33640,0          1372,8     

          V 

PRIORITET

AS IŠ VISO: 

          41120,0      1880,1     

PLANAS IŠ 

VISO: 

   337092,4 461470,6     

          

 

* Nurodyti tik uždavinius ir priemones, kurias buvo numatyta įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu. 

** Pagal  vertinimo kriterijaus nuokrypio ribas („labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ arba „blogai“). 

 

 

 

 

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI) 

 

Prioritetas Vertinimo Planinė reikšmė Faktinė reikšmė Ekspertinis įvertinimas 



kriterijus 

Prioritetas 1.  Žmogiškųjų išteklių ir 

žinių  visuomenės plėtra. 

Renovuotų 

švietimo ir 

mokymo įstaigų  

skaičius. 

 

 

 

Bedarbių, 

nukreiptų į 

aktyvias darbo  

rinkos politikos 

priemones, 

skaičius. 

 

Kompiuterio ir 

interneto 

vartotojų dalis 

(proc.).  

 

 

 

 

Planinės 

reikšmės 

nebuvo 

nustatytos, 

rengiant planą. 

Renovuota/moderniz

uota 6 mokymo ir 

ugdymo įstaigos.  

 

 

 

 

Nukreipta 3244 žm. 

 

 

 

 

 

 

Kompiuterius turi 

56,8 proc. šeimų, 

Interneto prieigas turi 

58,5 proc. šeimų. 

 

Renovuota/modernizuota dauguma visų apskrities  

 mokymo įstaigų. 

 

 

 

 

 

Į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nukreipta didžioji dalis to 

pageidavusių asmenų.  

 

 

 

 

 

2013 m, lyginant su 2012 m., sudaro 105,4 proc. 

 

2013 m, lyginant su 2012 m., sudaro 114,5 proc. 

Prioritetas 2. Gyvenimo kokybės 

gerinimas išsaugant gamtinės bei 

kultūrinės aplinkos vertybes. 

Įsteigtos ar 

renovuotos 

socialinių 

paslaugų 

įstaigos. 

 

Nutiestų 

gamtinių dujų 

linijų ilgis, km. 

 

 

 

 

Naujai nutiestų ir 

renovuotų vandens 

tiekimo tinklų ir   

nuotekų tinklų 

Planinės 

reikšmės 

nebuvo 

nustatytos, 

rengiant planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti 54 

gyvenimo  kokybę  

gerinantys projektai. 

 

 

 

Per apskrities 

teritoriją nutiesta 

69,8 km 

magistralinio 

dujotiekio. 

 

 

Naujai nutiesta ir 

renovuota 35,1 km 

vandens tiekimo tinklų 

ir 45,1 km nuotekų 

Pagerinta viešoji infrastruktūra, buitinės ir gyvenimo aplinkos sąlygos, 

kultūros paveldo objektai pritaikyti turizmui ir rekreacijai. 

 

 

 

 

Ryšium su tuo, kad nuo magistralinio dujotiekio iki vartotojo vietinio 

dujotiekio tinklai turi būti atvesti vartotojo lėšomis, Tauragės, Šilalės 

ir Pagėgių savivaldybėms gamtinės dujos neatvestos, nes savivaldybės 

tam neturi lėšų. Būtina valstybiniu lygiu spręsti finansavimo klausimą 

dėl  dujų atvedimo nuo magistralinių tinklų iki galutinio vartotojo.  

 

 

Vandentvarka naujai sutvarkyta visiems apskrities miestams ir 

miesteliams bei didesnėms gyvenvietėms. 

 

 



ilgis. 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivuotų 

sąvartynų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruotų 

melioracinių ir 

hidrotechninių 

įrenginių skaičius. 

tinklų. Vandentvarka 

sutvarkyta 2123 

gyventojams. Įrengti 4 

vandens nugeležinimo 

įrenginiai. Pastatyti 1 

valymo įrenginiai. 

 

 

Tauragės regione 

uždaryti visi 

sąvartynai, sutvarkyti 

visi šiukšlynai. 

Nupirkta 384 vnt. 

konteinerių. 
Įrengtos  4 žaliųjų 

atliekų aikštelės. 
 

 

Rekonstruota 

pralaidų 27 vnt. 

Rekonstruota tiltų 1 

vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi apskrities sąvartynai uždaryti ir baigiami rekultivuoti. Viso 

regiono atliekos deponuojamos moderniame ES reikalavimus 

atitinkančiame regioniniame sąvartyne.   

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruoti ne visi įrenginiai, nes skiriamas nepakankamas 

finansavimas.  

Prioritetas 3. Užimtumo didinimas 

skatinant žemės ūkio, pramonės, 

verslų, miškininkystės ir 

žuvininkystės plėtrą. 

Padidėjęs 

tiesioginių 

užsienio 

investicijų 

rodiklis. 

 

 

 

 

Parengti teritorijų 

bendrieji planai. 

 

 

 

 

 

Planinės 

reikšmės 

nebuvo 

nustatytos, 

rengiant planą. 

Tiesioginės užsienio 

investicijos 1 

gyventojui sudaro 

444 Lt.  

 

 

 

 

 

Parengta 16 

savivaldybėms 

reikalingų detaliųjų  

planų ir 24 žemės 

sklypų planai. 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos 1 gyventojui, lyginant su praėjusiais 

metais, išaugo 4,5 proc. 

Teigiama yra  tai, kad  tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su 

2012 m., išaugo  2,9%  (nuo 45,92 mln. Lt iki 47,24 mln. Lt; bet 

lyginant su šalies vidurkiu- 41 781,09 mln. Lt, jos yra labai mažos, 

sudaro tik  0,11 %).  Tai lemia apskrities periferiškumas- nutolimas 

nuo šalies urbanistinio ir transportinio karkaso, taip pat gamtinių dujų 

regione nebuvimas. 

 

Regionas turi parengęs visus pagrindinius Teritorijų planus (apskrities 

teritorijos Bendrasis (generalinis)  planas ir jo įgyvendinimo 

programa, 4 savivaldybių Teritorijų planai), detaliuosius ir 

specialiuosius planus. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Naujai įsteigtų 

įmonių skaičius. 

 

 

 

 

 

Vietos 

iniciatyvas, 

partnerystę bei 

žmogiškujų 

išteklių plėtrą 

kaime 

skatinantys 

projektai. 

 

 

 

 

 

 

Sukurta  29 naujos 

darbo vietos. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti 37  

projektai. 

 

 

 

 

 

 

Vystomas Tauragės pramoninis parakas, kuriame verslą plėtoja 

užsienio kapitalo įmonės. Steigiamos mažosios  įmonės.  

 

 

 

 

 

Rekonstruoti statiniai kaimo vietovėse, atnaujintos ir išsaugotos  

kaimo visuomeninės paskirties ir viešosios erdvės, jos pritaikytos 

bendruomenės reikmėms. Projektų  rezultatais naudojasi tūkstančiai 

kaimo gyventojų. Bendruomenės ir VVG stiprina savo veiklą, dirba 

kryptingai pagal patvirtintas strategijas. 

Prioritetas 4. Nemuno vandens ir 

sausumos transporto sistemos 

darni plėtra. 

Renovuota ir 

modernizuota 

geležinkelio 

atkarpų, km. 

 

 

 

Įgyvendinami 

automobilių 

transporto plėtros 

projektai. 

 

 

 

Įgyvendinti 

miestų ir 

miestelių 

transporto 

infrastruktūros 

Planinės 

reikšmės 

nebuvo 

nustatytos, 

rengiant planą. 

Infrastruktūra 

atnaujinta ir 

modernizuota 34,58 

km ilgio kelio  I A  

koridoriaus ruože.  

 

 

Praplatinta ir 

pagerinta danga, 

sutvarkyta pakelės 

infrastruktūra 72 km 

apskrities kelių. 

 

 

Įgyvendinti 8 

projektai. 

Geležinkelio linijų būklė atitinka keliamus saugaus krovinių ir 

keleivių gabenimo reikalavimus.  

 

 

 

 

 

Dėl ES EKPP „Lietuva-Lenkija-Rusija“ programos įgyvendinimo 

vėlavimo, nepastatytas Panemunės apvažiavimas ir naujas tiltas per 

Nemuną į Kaliningrado sritį. Bus įgyvendinta 204 metais. 

 

 

 

 

Eismo sąlygų pagerinimui ir saugaus eismo užtikrinimui atlikti gatvių 

rekonstrukcijų, pėsčiųjų takų, automobilių ir dviračių stovėjimo 

aikštelių įrengimo darbai apskrities savivaldybėse, siekiant plėtoti  

regiono transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir 

patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. 



gerinimo 

projektus. 

Prioritetas 5. Rekreacijos ir turizmo  

sistemos  plėtra bei paslaugų 

kokybės gerinimas. 

Įrengtos 

transregioninės 

turistinės trasos. 

 

 

 

 

 

Renovuoti, 

modernizuoti ar 

įsteigti nauji 

turizmo paslaugų  

objektai. 

 

Planinės 

reikšmės 

nebuvo 

nustatytos, 

rengiant planą. 

Įrengtas Jūros upės 

vandens turizmo 

maršrutas. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti 6 

projektai.  

Maršrutas praktiškai  panaudojamas turistų reikmėms. 

2014-2020 m. periode bus įrengiamas Nemuno kelio turistinis 

maršrutas. 

 

 

 

 

 

Nekilnojamo kultūros paveldo objektai kompleksiškai pritaikomi 

turizmo poreikiams. Renovuojami, modernizuojami ir steigiami nauji 

aktyviam  poilsiui ir rekreacijai skirti objektai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

 

 

Nors dalis metinio plano priemonių liko neįvykdyta (dalis iš jų buvo netinkamai suplanuotos, dalis jau buvo įgyvendintos ankstesniais metais, dalis perkelta į 

naująjį 2014-2020 m. laikotarpį), teigiama yra tai, kad per 2013 metus lėšų įsisavinimas sudarė 136,9 proc. (pagal planą- 337092,4 tūkst. Lt, faktiškai- 461470,6 tūkst. 

Lt). Tačiau, kadangi planas buvo numatytas 2006-2013 metams, bendram plano įgyvendinimo įvertinimui tikslinga palyginti jo vykdymą per visus jo gyvavimo metus 

(2006-2013 m.). Finansine išraiška augančiai jis įvykdytas gana neblogai- t. y. 89,8 proc. bendros 2006-2013 m. apimties (planuota 2384693  tūkst. Lt, faktiškai 

įsisavinta 2142423,6 tūkst.  Lt ).   

Galiojantis Regiono plėtros planas buvo rengiamas 2005 metais, padedant konsultacinei firmai. Tačiau planas buvo parengtas ne visai pagal tokiems planams 

keliamus reikalavimus, nes nebuvo nustatytos konkrečios kriterijų reikšmės visiems prioritetams ir tikslams.  Be to, plane buvo įtraukta nemažai uždavinių ir 

priemonių, kuriuos sunku apskaityti ir rasti reikiamus faktinius duomenis, nes jas įgyvendina centrinės institucijos ir žinybos, kurios regionui neteikia ataskaitų apie tų 

priemonių įgyvendinimo eigą. Dalis neveikiančių priemonių iš plano buvo pašalinta, 2011 metais patikslinus planą. Tačiau, kad pagal naująją regionų plėtros planų 

rengimo metodiką būtų buvę galima parengti ataskaitą už 2013 metus, buvo reikalinga šį planą savo jėgomis pertvarkyti naujai, kas su turimais žmogiškaisiais  

ištekliais fiziškai buvo neįmanoma, juo labiau, kad per 2013 metus jau buvo parengtas ir patvirtintas naujas Regiono plėtros planas 2014-2020 m. 



Reikia pastebėti, kad oficialiai skelbiamoje statistikoje trūksta informacijos apie verslą, švietimą, mediciną. Norint, kad Regiono plėtros plano ataskaitoje būtų 

galima kuo pilniau atspindėti tikrąją faktinę regiono padėtį, tokius duomenis tenka rinkti tiesiogiai iš įvairių institucijų, trukdyti jų darbą, ir pasikliauti tik jų 

geranoriškumu, kas ne visada sėkmingai pasiekiama. 

Vadovaujantis naująja regionų plėtros planų rengimo metodika, pagal plane numatytą stebėsenos sistemą bus vykdomas pastovus plano monitoringas, į šį 

darbą įtraukiant apskrities RPT darbo grupę ir socialinius ir ekonominius partnerius.  

Kad planas būtų gyvybingas ir veiksmingas, jo rengimo procese būtina visus uždavinius ir priemones suderinti su atitinkamomis ministerijomis ir žinybomis, 

juos susieti su potencialiais finansavimo šaltiniais, numatyti realius ir lengvai apskaitomus indikatorius (kriterijus), numatyti konkrečius vykdytojus., kaip to reikalauja 

naujoji regionų plėtros planų rengimo metodika. Kadangi galiojančiam 2006-2013 m. planui tai buvo neįmanoma padaryti, ir tai jau buvo netikslinga (nes planas jau 

baigtas įvykdyti), visa tai atlikta naujai parengtame ir Regiono plėtros tarybos patvirtintame plane  2014-2020 m. 

 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės skyriaus vedėjas                                    Vidas Bičkus 

  

  

 


