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Tauragės regiono plėtros tarybos pastabos ir (arba) pasiūlymai Tauragės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-708 „Dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos patvirtinimo“, pakeitimo projektui 

 

Nr. Pastabos ir pasiūlymai 

2 priedas 

1. Tikslinti Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – 

Programos) 2 priedo „Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ 1 tikslo „Padidinti 

užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo 

ir darbo jėgos mobilumo didinimą.“ 1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, 

pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves“ Produktų 

sukūrimo grafiko: 

- rodiklio kodas 1.1-P-1 siekiamas reikšmes (m2): 2017 m. – 0; 2018 m. – 21 303,92; 

2019 m. – 54 819,92; 2020 m. – 54 819,92; 2021 m. – 54 819,92; 2022 – 54 819,92; 

2023 m. – 54 819,92; 

- rodiklio kodas 1.1-P-2 siekiamas reikšmes (m2): 2017 m. – 2 181,15; 2018 m. – 2 

181,15; 2019 m. – 2 181,15; 2020 m. – 2 181,15; 2021 m. – 2 181,15; 2022 m. – 2 181,15; 

2023 m. – 2 181,15; 

- rodiklio kodas 1.1-P-3 siekiamas reikšmes (skaičius): 2016 m. – 0; 2017 m. – 0; 2018 

m. – 1. 

2. Tikslinti 1.1 uždavinio įgyvendinimo priemonių: 

- 1.1.1.1 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 978; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 978; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 744; 

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 16 584,42 m2; Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 423,58 m2; 

- 1.1.1.2 papunkčio priemonės pavadinimą išdėstant taip: „1.1.1.2. Naujų darbo vietų 

kultūros srityje kūrimas, diversifikuojant kultūros įstaigų paslaugas (Jurbarko kultūros 

centro modernizavimas; buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 

46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas; 

Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas 

bendruomeniniams poreikiams; Tauragės krašto muziejaus modernizavimas)“; 

- 1.1.1.2 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 1 891; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 1 891; Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai, 2 vnt.; 

- 1.1.1.3 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 1 788; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 1 788; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 1 

167; Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 38 235,5 m2; Pastatyti 

arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 1757,57 m2. 

3. Tikslinti 1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai 

efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves“ lėšų poreikį uždaviniui įgyvendinti: 

Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur – 4 657; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 4 657; Iš jų 

ES lėšos, tūkst. Eur – 3 095. 

4. Tikslinti 1.2 uždavinio „Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 

kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones“ Produktų sukūrimo grafiko: 



- rodiklio kodas 1.2-P-1 siekiamas reikšmes (km): 2019 m. – 2,3; 2020 m. – 3,95; 2021 

m. – 3,95; 2022 – 3,95; 2023 m. – 3,95; 

- rodiklio kodas 1.2-P-2 siekiamas reikšmes (vnt.): 2016 m. – 0; 

- rodiklio kodas 1.2-P-3 siekiamas reikšmes (skaičius): 2020 m. – 0; 2021 m. – 0; 2022 

m. – 0; 

- rodiklio kodas 1.2-P-5 siekiamas reikšmes (vnt.): 2018 m. – 0; 2019 m. – 0; 2020 m. – 

3; 2021 m. – 3; 2022 – 3; 2023 m. – 3; 

- rodiklio kodas 1.2-P-6 siekiamas reikšmes (vnt.): 2020 m. – 0; 2021 m. – 0. 

5. Tikslinti 1.2 uždavinio įgyvendinimo priemonių: 

- 1.2.1.1 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 2 540; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 2 540; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 2 

109; Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 3,95 km; Įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 3 vnt.; 

- 1.2.1.2 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 784; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 784; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 667; 

- 1.2.1.3 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 170; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 170; Įrengtų naujų dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis – išbraukti „(0,54 km ir 0,55 km)“, paliekant bendrą 

kilometražą – 1,09 km; 

- 1.2.1.4 papunkčio lėšų poreikį ir sukuriamo produkto reikšmes: Lėšų poreikis (iš viso) 

tūkst. Eur – 799; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 799; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 679 

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 3 vnt. 

6. Tikslinti 1.2 uždavinio „Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 

kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones“ lėšų poreikį uždaviniui 

įgyvendinti: Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur – 4 293; Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur – 

4 293; Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur – 3 563. 

3 priedas 

7. Tikslinti Programos 3 priedo „Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos veiksmų planas“ 1 tikslo „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir 

investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“ 

1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai 

naudojamus pastatus, statinius ir erdves“: 

- 1.1.3v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso veiksmui 

įgyvendinti (Eur): 515 526,52; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 97 732,29; iš 

jų BF: 97 732,29; ES lėšos (Eur): 191 794,23; 

- 1.1.4v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso veiksmui 

įgyvendinti (Eur): 364 031,13; Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 27 302,33; iš jų 

BF: 27 302,33; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 27 302,34; iš jų BF: 27 

302,34; ES lėšos (Eur): 309 426,46; 

- 1.1.5v veiksmo pavadinimą išdėstyti taip: „1.1.5v Veiksmas: Tauragės pilies rūsio 

kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams 

(planuojama sutvarkyti ir aktualizuoti vieno pilies komplekso pastato rūsį: įrengti 

reprezentacinę (iškilmių) salę ir daugiafunkcinę salę, pritaikytą kultūrinių paslaugų 

teikimui (parodų, edukacinių programų, seminarų-mokymų, mugių ir kitų pramoginių 

kultūros renginių organizavimui). Rūsio patalpose taip pat bus įrengta Tauragės pilies, 

kaip paveldo objekto, istoriją, raidą, išskirtinumą, savitumą pristatanti ekspozicija)“; 

- tikslinti 1.1.5v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso 

veiksmui įgyvendinti (Eur): 518 106,26; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 123 

302,26; iš jų BF: 123 302,26; 

- tikslinti 1.1.6v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso 

veiksmui įgyvendinti (Eur): 728 508,61; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 228 

404,45; iš jų BF: 228 404,45; ES lėšos (Eur): 500 104,16; 



- tikslinti 1.1.7v pabaigos datą: „Pabaiga (metai): 2019“; 

- tikslinti 1.1.8v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso 

veiksmui įgyvendinti (Eur): 1 436 769,54; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 

491 201,54; iš jų BF: 491 201,54. 

8. Tikslinti 1.1 uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai 

efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves“ lėšų poreikį uždaviniui įgyvendinti: 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur): 4 657 465,54; Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 

416 193,04; iš jų BF: 190 193,04; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 1 146 

195,66; iš jų BF: 1 146 195,66; ES lėšos (Eur): 3 095 076,84. 

9. Tikslinti 1.2 uždavinio „1.2. Uždavinys: pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, 

diegiant kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones“: 

-1.2.2v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Kitos viešosios lėšos 

(KPPP) (Eur): iš jų BF: 20 088,46; ES lėšos (Eur): 227 669,27; 

-1.2.3v „Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)“: Iš viso veiksmui 

įgyvendinti (Eur): 1 284 188,24; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 192 628,24; 

iš jų BF: 192 628,24; Kitos viešosios lėšos (KPPP) (Eur): Iš viso: 0; iš jų BF: 0. 

10. -1.2.5v veiksmo pavadinimą išdėstyti taip: „1.2.5v Veiksmas: darnaus judumo priemonių 

įdiegimas Tauragės mieste (preliminariai planuojamos veiklos: miesto gatvių ir 

šaligatvių tobulinimas ir įrengimas pagal universalaus dizaino principus, infrastruktūros 

pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, diegiamos intelektualios transporto 

sistemos,  dviračių  stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas.“ 

11. -Tikslinti 1.2.5v veiksmo pradžios ir pabaigos datas: „Pradžia (metai): 2019“; „Pabaiga 

(metai): 2022“. 

12. -1.2.6v veiksmo pavadinimą išdėstyti taip: „1.2.6v Veiksmas: Tauragės miesto viešojo 

susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas (numatoma įsigyti papildomų 

mažiau taršių transporto priemonių.“ 

13. -Tikslinti 1.2.6v veiksmo pradžios ir pabaigos datas: „Pradžia (metai): 2018“; „Pabaiga 

(metai): 2020“. 

14. Tikslinti 1.2.9v Veiksmo planuojamą pasiekti reikšmę: „1.2.9v Veiksmas:  pėsčiųjų ir 

dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje (planuojamas ilgis 0,55 km).“ 

15. Tikslinti 1.2 uždavinio „Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą, diegiant 

kompleksines darnaus judumo, eismo saugumo priemones“ lėšų poreikį uždaviniui 

įgyvendinti: „Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): 4 293 431,91; Savivaldybės biudžeto lėšos 

(Eur): Iš viso: 636 882,18; iš jų BF: 636 882,18; Kitos viešosios lėšos (Eur): Iš viso: 94 

197,46; iš jų BF: 94 197,46; ES lėšos (Eur): 3 562 352,27.“ 

16. Tikslinti lėšų poreikį veiksmų planui įgyvendinti: „Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): 8 

950 897,45; Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 416 193,04; iš jų BF: 190 193,04; 

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 1 783 077,84; iš jų BF: 1 783 077,84; Kitos 

viešosios lėšos (Eur): Iš viso: 94 197,46; iš jų BF: 94 197,46; ES lėšos (Eur): 6 657 

429,11.“ 

 

 
_________________________ 

 


