
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2006-2013 M. ĮGYVENDINIMO 

2011 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA 

 

Regiono plėtros plano pokyčiai Išorinės aplinkos pokyčiai, turintys įtakos 

regiono plėtros plano įgyvendinimui 

1. Per praėjusį ketvirtį pradėti įgyvendinti 

projektai (kartu pateikiama nuoroda į regiono 

plėtros plano priemonę, nurodomos skirtos lėšos 

ir planuojami pasiekti rezultatai): 

 

1.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos   

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (regioninė dimensija). 
(Regiono plėtros plano priemonė; projekto 

kodas; projekto vykdytojas; sutarties 

įsigaliojimo data; projekto išlaidų suma, 

numatyta sutartyje; planuojami pasiekti 

rezultatai): 

 

 2.1.3.3.; VP3-1.4-AM-04-R-71-009; 

„Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai 

paţeistos ekosistemos atkūrimas bei 

kraštovaizdţio ir rekreacinių savybių 

atstatymas“; Pagėgių savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.03.17.; Vertė- 

182.676,90 Lt; Išvalytas nuo taršos tvenkinys 

0,35 ha. 

 2.1.1.4.; VP3-1.4-AM-06-R-71-004; 

„Praeityje uţterštos teritorijos, esančios 

Pramonės g., sutvarkymas“; Tauragės rajono 

savivaldybės administracija; Sutartis 

2011.02.22.; Vertė – 1.732.369,71 Lt; Parengti 

dokumentai (2 vnt.) – ekogeologinis tyrimas ir 

tvarkymo planas. Sutvarkyta teritorija – 0,13 ha. 

Iškasta  2,2 tūkst. m³ uţteršto grunto. 

 2.2.2.1.; VP3-2.4-SADM-01-R-72-003; 

„Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas 

Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje“; 

Kvėdarnos parapijos senelių globos namai; 

Sutartis 2011.01.31.; Vertė –  1.530.936,46 Lt.  

Projekto metu bus atlikti rekonstrukcijos darbai 

(1 objektas, 615,82 kv. m. pastatas – globos 

namai), įsigyti baldai, kompiuterinė technika, 

įranga.   

 2.2.2.1., 2.2.2.3.; VP3-2.4-SADM-01-R-72-

004; „Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių 

paslaugų centro Erţvilko socialinės globos 

filialo išplėtimas“; Viešoji įstaiga Jurbarko 

socialinių paslaugų centras; Sutartis 

2011.01.27.; Vertė – 1.307.374,00 Lt; 

Rekonstruoti du nenaudojami pastatai, šilumos 

mazgas, įsigytas automobilis, reikalinga įranga, 

baldai laikino apgyvendinimo padalinio 

veikloms organizuoti.  

 2.2.2.1.; VP3-2.4-SADM-01-R-72-005; 

Šioje skiltyje nurodomi išoriniai veiksniai, turėję 

įtakos regiono plėtros plano įgyvendinimui per 

praėjusį ketvirtį, pvz.: 
1. Paskelbti paramą administruojančių institucijų 

kvietimai teikti projektų paraiškas; 

2. Naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų 

priemonės; 

3. Patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų 

sąmatos.  

4. Išorinės kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano 

uţdaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.  

 

Regiono plėtros plano priemonių įgyvendinimui 

tam tikros įtakos turėjo šie administruojančių 

institucijų dokumentacijos keitimai: 

 

 2011-02-17 LRV nutarimas Nr. 188 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos 

augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

 2011-02-17 LRV nutarimas Nr. 193 Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priedo 

patvirtinimo“ pakeitimo; 

 2011-01-03 mėn. priimti 34 veiksmų 

programų priemonių pakeitimai, iš jų 6 

regioninių priemonių projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimai: 

1) Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2009 m. vasario 23 d. 

įsakymo Nr. V-134 „Dėl Projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-

2013 metų Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonę Nr. VP3-

2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos 

stacionarų (centrų) įkūrimas“ 

patvirtinimo“ pakeitimo; 

2) Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2009 m. vasario 23 d. 

įsakymo Nr. V-135 „Dėl Projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-

2013 metų Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonę Nr. VP3-

2.1-SAM-09-R „Krizių intervencijos 

centrų įkūrimas“ patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

3) Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2009 m. geguţės 14 d. 

įsakymo Nr. V-350 „Dėl Projektų 



„Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra įrengiant nakvynės namus 

Jurbarko mieste“; Viešoji įstaiga Jurbarko 

socialinių paslaugų centras; Sutartis 

2011.01.27.; Vertė – 488.028,00 Lt;   

Įgyvendinus projektą bus įkurti nakvynės namai 

Jurbarko mieste, įsigyta reikalinga įranga, baldai 

nakvynės namų veikloms organizuoti.  

 1.1.3.1.; VP3-3.4-ŪM-04-R-71-005; 

„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 

Šilalės rajono Pajūralio pagrindinėje 

mokykloje“; Šilalės r. Pajūralio pagrindinė 

mokykla; Sutartis 2011.01.04.; Vertė –  

1.164.273,00 Lt; Šilalės rajono Pajūralio 

pagrindinėje mokykloje bus sprendţiamos 

neefektyvaus energijos vartojimo problemos: 

keičiami langai, apšiltinami išorės atitvarai,  

šiltinama stogo perdanga, rekonstruojamos 

šildymo ir karšto vandens sistemos, šiltinama 

grindų perdanga, rekonstruojama elektros ir 

apšvietimo instaliacija. 

 

1.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (valstybinio 

planavimo ir konkursiniai). 

 (Regiono plėtros plano priemonė; projekto 

kodas; projekto vykdytojas; sutarties 

įsigaliojimo data; projekto išlaidų suma, 

numatyta sutartyje): 

 

 1.1.3.9.; VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-049; 

„Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 

Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas 

specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir 

kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“; 

Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla; 

Sutartis 2011.03.22.; Vertė – 264.922,00 Lt;   

Projekto metu bus stengiamasi mokiniams, 

turintiems specialiųjų poreikių, suteikti reikiamą 

pagalbą, kokybiškas formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo paslaugas, bus siekiama, kad jis 

lengviau adaptuotųsi visuomenėje, surastų savo 

galimybes atitinkančią uţklasinę veiklą, paţintų 

save ir taip galėtų pasirinkti tinkamą specialybę. 

 2.4.2.2.; VP2-4.2-ŪM-02-K-01-008; 

„Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės 

mieste“; Uţdaroji akcinė bendrovė  „Šilalės 

šilumos tinklai“; Sutartis 2011.01.19.; Vertė –

6.164.816,00 Lt; Projekto metu numatoma senus 

trasų vamzdynus pakeisti į pramoniniu būdu 

izoliuotus vamzdynus, paklotus bekanaliniu 

būdu, įrengti vartotojams modernius šilumos 

punktus, sujungti CŠT abi sistemas į vieną. 

Šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti 

finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-

2013 metų Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonę Nr. VP3-

2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos 

prieţiūros paslaugų infrastruktūros 

savivaldybėse plėtra“ patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

4) Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 

kovo 2 d. įsakymo Nr. V-283 „Dėl 2007-

2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų 

kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-

2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse 

steigimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

5) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo 

Nr. D1-615 „Dėl VP3-1.4-AM-06-R 

priemonės „Praeityje uţterštų teritorijų 

tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; 

6) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo 

Nr. D1-611 „Dėl VP3-1.4-AM-04-R 

priemonės „Vandens telkinių būklės 

gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 



šilumos tiekimo efektyvumą ir uţtikrinti 

patikimą šilumos tiekimą Šilalės miesto ir 

vartotojams kartu dalinai amortizuojant šilumos 

kainų kilimą, net ir kylant kuro kainoms. 

Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie 

supančios aplinkos kokybės gerinimo ir 

gamtinių išteklių taupymo. 

 2.2.1.10.; VP3-2.1-SAM-10-V-01-081; 

„Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 

kokybės gerinimas Tauragės rajono 

savivaldybėje“; Viešoji įstaiga Skaudvilės 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė; 

Sutartis 2011.01.27.; Vertė – 2.248.999,00 Lt; 

Projekto metu Skaudvilės palaikomojo gydymo 

ir slaugos ligoninėje bus atliekami patalpų 

rekonstrukcijos darbai, įsigyjama nauja 

medicininė įranga.    

 2.2.1.10., 2.2.1.11.; VP3-2.1-SAM-10-V-

01-085; „Dienos chirurgijos, slaugos bei 

paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei 

stacionarinių paslaugų optimizavimas“; Viešoji 

įstaiga Tauragės ligoninė; Sutartis 2011.01.27.; 

Vertė – 5.095.000,00 Lt; Projektas yra skirtas 

išplėtoti dienos chirurgijos centro, slaugos ir 

palaikomojo gydymo bei paliatyviosios slaugos 

skyrių infrastruktūrą (įranga, patalpų 

rekonstrukcija), taip pat įsteigti ambulatorinės 

reabilitacijos skyrių. 

 2.4.3.2., 2.4.3.4.;  VP3-3.1-AM-01-V-02-

060; „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Šilalės rajone 

(Laukuvoje)“; Uţdaroji akcinė bendrovė „Šilalės 

vandenys“; Sutartis 2011.01.17.; Vertė – 

6.851.000,00 Lt; Projekte numatoma pastatyti 

naujus nuotekų valymo įrenginius, siekiant 

įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas bei 

lygiagrečiai nutiesti 7,79 km vandentiekio ir 

14,29 km nuotekų tinklų Laukuvos 

gyvenvietėje, faktiškai prisijungiant prie viešojo 

vandens tiekimo – 488 gyventojų ir prie nuotekų 

tinklų – 620 gyventojų.  

 

1.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai (Valstybės investicijų programa, 

Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų 

lėšos). 

 1.1.3.1.;1.1.3.3.; 2011.03.24. pasirašyta 

sutartis su Švietimo ir mokslo ministerija dėl 

500.000,00 Lt iš Valstybės investicijų 

programos panaudojimo projekto Šilalės 

Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatams 

Šilalėje, Struikų g. 1, rekonstruoti ir 

stadionui rekonstruoti ir plėsti; Rekonstruoti 

gimnazijos pastatai, rekonstruotas ir išplėstas 

stadionas. 



 1.1.3.1. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės 

mokyklos pastato Tauragėje, rekonstravimas“. 

Sutartis 2011.03.30.; Valstybinės švietimo 

strategijos įgyvendinimo programos lėšos – 350. 

000,00 Lt; Rekonstruotas 1 pastatas.  

 

1.4. Projektai, finansuojami pagal Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos 

kaimynystės ir partnerystės priemonės 

programas. 

 

NĖRA. 

 

1.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į 

aukščiau įvardintas kategorijas. 

 

1.5.1. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ įgyvendinimo LEADER metodu. 

 

 2.3.4.1.; „Kentrių bendruomenės namų 

ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės 

poreikių plėtrai“ (Pagėgiai); Sutartis 

2011.03.25.; Vertė – 270.999,00 Lt; Įrengtos 

patalpos bendruomenės veiklai. 

 2.3.4.1.; „Natkiškių kaimo bendruomenės 

namų rekonstrukcija“ (Pagėgiai); Sutartis  

2011.03.25.; Vertė – 73.396,00 Lt;  Įrengtos 

patalpos bendruomenės veiklai. 

 2.3.4.2.;  „Viešųjų erdvių atnaujinimas 

Ţukų gyvenvietėje“ (Pagėgiai); Sutartis  

2011.03.25.; Vertė – 510.889,00 Lt;  Įrengtas 

sporto aikštynas su privaţiavimo keliuku ir 

stovėjimo aukštele. 

 2.3.4.2.; 5.3.1.2.;  „Aukojimo vietos 

Rambyno kalne tvarkyba“; Sutartis  2011.03.25.; 

Vertė – 201.889,00 Lt; Sutvarkytos Rambyno 

kalno viešos erdvės – įrengtas aukuro ansamblis. 

1.5.2. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ valstybės planavimas. 

 2.3.4.2.; „Patrauklios gyventi ir dirbti 

aplinkos sukūrimas, sutvarkant  Ţukų 

gyvenvietės viešąją infrastruktūrą” (Pagėgiai); 

Sutartis 2011.04.05.; Vertė –570.710,00 Lt; 

Rekonstruotos 2 gyvenvietės  gatvių atkarpos. 

 2.3.4.2.; Skaudvilės seniūnijos Skaudvilės 

miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas“ 

(Tauragė); Sutartis 2011.03.31.; Vertė –

967.890,00 Lt; Sutvarkytos Skaudvilės mietelio 

viešosios erdvės šalia  kultūros namų ( 1 

objektas). 

 2.3.4.1.; „Didkiemio, Tenenių ir Upynos 



seniūnijų pastatų rekonstrukcija“ (Šilalė); 

Sutartis 2011.02.02.; Vertė – 935.135,03 Lt; 

Rekonstruoti 2 pastatai. 

 2.3.4.1.; „Kvėdarnos ir Bijotų seniūnijų 

pastatų rekonstrukcija“ (Šilalė); Sutartis 

2011.02.02.; Vertė- 627.691,52 Lt; Rekonstruoti 

2 pastatai. 

 2.3.4.1.; „Upynos ir Kaltinėnų ugniagesių 

komandų pastatų (patalpų) rekonstrukcija“ 

 (Šilalė); Sutartis 2011.02.28.; Vertė – 

326.397,92 Lt; Rekonstruoti 2 pastatai. 

 2.3.4.2.; „Gyvenviečių apšvietimo sistemų 

įrengimas“ (Šilalė); Sutartis 2011.03.23; Vertė- 

683.470,94 Lt; Apšvietimas įrengtas 4 

gyvenvietėse, apie 7,3 km. gatvių apšvietimo 

linijų. 

2. Per praėjusį ketvirtį baigti įgyvendinti 

projektai (kartu pateikiama nuoroda į regiono 

plėtros plano priemonę, nurodomos panaudotos 

lėšos ir pasiekti rezultatai): 

 

2.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (regioninė dimensija). 
(Regiono plėtros plano priemonė; projekto 

kodas; projekto vykdytojas; projekto pabaigos 

data; panaudotos lėšos; pasiekti rezultatai): 

 

 4.3.1.1., 4.3.1.2., 4.3.1.4, 4.3.1.7.; VP2-4.4-

SM-02-R-71-002, „Jurbarko miesto Kęstučio, 

Mokyklos gatvių rekonstravimas ir dalies 

Ţemaitės gatvės įrengimas“; Jurbarko rajono 

savivaldybės administracija; Sutartis 

2011.01.07.; Vertė – 1.707.546,09 Lt; 

Rekonstruotos Jurbarko miesto Kęstučio ir 

Mokyklos gatvės, įrengta Ţemaitės gatvė ir 

sujungta su asfalto danga V.Kudirkos gatvėje. 

 4.3.1.1.; VP2-4.4-SM-02-R-71-004; 

„Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija 

gerinant Pagėgių savivaldybės transporto 

infrastruktūrą“; Pagėgių savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.01.12.; Vertė –  

750.007,53 Lt; Rekonstruota Pagėgių 

savivaldybės Vilkyškių miestelio 3VI2 gatvė. 

 4.3.2.4.; VP3-1.1-VRM-01-R-71-003; 

„Tauragės Švč. Trejybės katalikų baţnyčios 

pastato fasado atnaujinimas ir stogo remontas 

bei viešųjų erdvių sutvarkymas“; Tauragės 

rajono savivaldybės administracija; Sutartis 

2011.03.09.; Vertė – 1.640.352,86 Lt; 

Atnaujintas Tauragės Švč. Trejybės katalikų 

baţnyčios pastato fasadas ir stogas bei 

sutvarkyta baţnyčios aplinka (rekonstruota 

baţnyčios tvora ir pėsčiųjų takai bei įrengta 

apšvietimo sistema).  

 



 5.3.2.4., 5.3.1.1.; VP3-1.3-ŪM-05-R-71-

005; „Jurbarko dvaro parko pietinės oficinos 

pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai (II 

etapas)“; Jurbarko rajono savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.01.28.; Vertė –  

378.429,04 Lt; Jurbarko dvaro pietinė oficina 

kompleksiškai pritaikyta turizmui. Projekto 

metu rekonstruotas oficinos antras aukštas, 

įsigyta reikiama įranga, sutvarkyta aplinka, 

rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė, 

skirta atvykstančių turistų transportui. 

 2.1.3.3.; VP3-1.4-AM-04-R-71-004; 

„Kentrių tvenkinio uţdumblėjusios vietos 

išvalymas bei kraštovaizdţio ir rekreacinių 

savybių atstatymas“; Pagėgių savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.03.23.; Vertė –  

293.998,55 Lt;  Sutvarkytas Kentrių tvenkinys, 

kurio plotas 4 ha, taikant vandens telkinių būklės 

gerinimo priemones; Nutraukta paviršinio 

uţteršto vandens prietaka nuo aplinkinių plotų; 

Iškastas dumblas, pašalinta makrofitinė augalija, 

krūmai ir išvalyta telkinio dalis iki mineralinio 

dugno; Aplink tvenkinį įrengta aplinkosauginė 

zona; Paruoštas tvenkinys ir jo pakrantės 

gyventojų poilsiui. 

 2.4.2.5.; VP3-3.4-ŪM-04-R-71-007; 

„Pagėgių pradinės mokyklos pastato išorinių 

atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų 

modernizavimas“; Pagėgių savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.03.10.; Vertė –  

463.936,00 Lt; Sutvarkyta pastato išorė, 

sumaţinant šilumos energijos nuostolius: 

pakeista stogo danga, perdengimai, lauko durys, 

langai, įrengtas pandusas neįgaliesiems.  

 1.1.3.1.; 2.4.2.5.; VP3-3.4-ŪM-04-R-71-

008; „Energijos vartojimo efektyvumo 

gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo 

įstaigose“; Tauragės rajono savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.02.24.; Vertė – 

311.200,00 Lt; Tauragės lopšelyje - darţelyje 

„Kodėlčius“ ir Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės 

mokyklos korpuse, Ateities takas 14 pakeisti 

langai naujais, pakeistos lauko durys naujomis. 

 

 

2.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (valstybinio 

planavimo ir konkursiniai). 

(Regiono plėtros plano priemonė; projekto 

kodas; projekto vykdytojas; projekto pabaigos 

data; panaudotos lėšos): 

 

 1.3.1.4.; VP1-4.3-VRM-01-V-01-003; 

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas 



Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje“; 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija;  

Sutartis 2011.01.20.; Vertė – 270.848,70 Lt. 

Įdiegta „vieno langelio“ principu veikianti 

duomenų valdymo sistema Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijoje; apmokyti 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys 

pagal darbo sutartis dirbti su įdiegta „vieno 

langelio“ programine įranga. 

 5.1.1.3.; VP3-1.3-ŪM-01-V-01-003; 

„Panemunės mobilios prieplaukos 

rekonstrukcija“; Pagėgių savivaldybės 

administracija; Sutartis 2011.03.18.; Vertė – 

499.594,00 Lt; Sutvarkyta Panemunės 

prieplaukos aikštelė su privaţiavimo keliuku. 

 5.3.2.4., 5.3.1.1.; VP3-1.3-ŪM-02-V-01-

005; „Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos 

pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai“; 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija;  

Sutartis 2011.01.03; Vertė – 2.040.110,98 Lt; 

Projekto metu rekonstruota oficina, sutvarkyta 

aplinka: įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, 

skirta atvykstančių turistų transportui ir 

rekonstruotas pėsčiųjų takas. 

 

2.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai (Valstybės investicijų programa, 

savivaldybių biudžetų lėšos). 

   2.4.2.5.;  „Buvusio „Klevelio“ pradinės 

mokyklos pastato, pritaikant jį viešajai 

bibliotekai, rekonstravimas“ (Jurbarkas); Vertė – 

11.551.000,00 Lt; Rekonstruotas pastatas ir 

pastatytas priestatas, uţtikrintas literatūros fondų 

prieinamumas. 

 2.3.4.1.; „Erţvilko seniūnijos katilinės 

rekonstrukcija pritaikant šildyti kultūros centrą“ 

(Jurbarkas); Vertė – 185.858,10 Lt; Įrengti du 

kietojo kuro katilai po 95 kW, katilinėje įrengtas 

sanitarinis mazgas bei evakuacinis išėjimas, 

pagalbinė patalpa. 

 2.3.4.1.;  „Buvusios Pavidaujo kaimo 

pradinės mokyklos patalpų pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“ (Jurbarkas); Vertė –  

200.000,10 Lt; suremontuota dalis buvusios 

Pavidaujo pradinės mokyklos patalpų ir jos 

pritaikytos bendruomenės poreikiams. 

 2.4.3.2.; „Vandens gerinimo, geleţies 

šalinimo sistemų įrengimas Raudonėnų ir 

Balandţių k. gyventojams“ (Jurbarkas); Vertė – 

119448,78 Lt; pastatyta vandens nugeleţinimo 

stotis su vandens filtrų nuoplovų šalinimo įranga 

su vandens nugeleţinimo filtrais.  

 2.4.3.2.; „Vandens gerinimo, geleţies 

šalinimo sistemų įrengimas bei geriamojo 



vandens tiekimo sistemų atnaujinimas Stakių 

mstl.“ (Jurbarkas); Vertė – 134058,48 Lt; Stakių 

miestelyje įrengta vandens gerinimo stotis su 

vandens filtrų nuoplovų šalinimo įranga ir 

vandens nugeleţinimo filtrais ir geleţies 

šalinimo sistemomis bei atnaujinti 0,450 km 

vandens tiekimo tinklų. 

 

 

2.4. Projektai, finansuojami pagal Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir 

Europos kaimynystės ir partnerystės 

priemonės programas. 

 

NĖRA. 

 

2.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į 

aukščiau įvardintas kategorijas. 

 

NĖRA. 

 

 

2.5.1. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ valstybės planavimas. 
2.3.4.2.;  „Patrauklios gyvenimui aplinkos 

sukūrimas  Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant 

sporto aikštelę“; Vertė – 407.861,00 Lt; Įrengta 

sporto aikštelė prie Lumpėnų pagrindinės 

mokyklos. 

2.5.2. Lietuvos Kaimo tinklo „Tarptautinė 

konferencija Europos tautų tradicinio paveldo ir 

dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai“; 

Vertė – 12.100,00 Lt; Pravesta konferencija, 

uţmegzti ryšiai. 

 

 

3. Šioje skiltyje nurodomi skyriaus atlikti veiksmai per praėjusį ketvirtį, įgyvendinant regiono 

plėtros planą  (pvz., paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir pan.) 

 

1) Paskelbti 2 papildomi Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus: 

1. Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus  2011-2013 m. Tauragės regiono projektų 

sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę  VP3-1.1-VRM-04-R  „Socialinio būsto plėtra ir jo 

kokybės gerinimas“  (paskelbtas 2011-03-07). 

2. Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2013m. Tauragės regiono  projektų 

sąrašų sudarymui pagal VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ (paskelbtas 2011-03-07). 

 

2) Parengta 10 projektų vertinimų ataskaitų pagal savivaldybių institucijų pateiktus projektinius 

pasiūlymus: 

- Tauragės rajono savivaldybės administracijos projektiniai pasiūlymai 2010-12-17 Nr. 49/9G-122, 

2001-01-24 Nr. 51/9G-6; 

- Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektiniai pasiūlymai 2010-12-10 Nr. 49/9 G-116, 

2010-12-17 Nr. 49/9G-124, 2011-01-11Nr. 51/9G-1, 2011-01-27 Nr. 51/9G-8, 2011-01-28 Nr. 

51/9G-9 (PP-11/03), 2011-01-28 Nr. 51/9G-9 (PP-11/04); 



- Pagėgių savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas 2001-01-27 Nr. 51/9G-7; 

- Šilalės rajono savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas 2001-01-21 Nr. 51/9G-4. 

 

3) Pateikti apskrities plėtrai svarbūs pasiūlymai Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros Darbo 

grupei, rengiančiai Tauragės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendinių 

įgyvendinimo programą. Parengtas programos projektas, kuris geguţės mėn. pabaigoje bus 

teikiamas naujos sudėties  Regiono plėtros tarybai tvirtinti. 

4. Šioje skiltyje nurodomi esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį 

ketvirtį (jeigu numatyti regionų plėtros plane – tai tikslų kriterijai, jeigu ne – tai Regionų 

socialinių ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programoje nurodyti 

nacionalinės regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (rezultato) kriterijai: 1) vidutinis 

mėnesinis bruto darbo užmokestis; 2) vidutinis metinis nedarbo lygis. Pažymėtina, kad šie 

rodikliai atitinkamai turi būti palyginti su šalies vidutiniu metiniu bruto darbo užmokesčiu ir 

su šalies vidutiniu metiniu nedarbo lygiu. 

 

Regionų socialinių ekonominių skirtumų maţinimo 2011–2013 metų programoje nurodyti 

nacionalinės regioninės politikos tikslų įgyvendinimo (rezultato) kriterijai apskrityje 2011 m. I 

ketvirtyje buvo:  

 

1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis. Kadangi nėra 2011 m. I ketvirčio duomenų, kitimo 

tendencijoms nustatyti,  tikslinga lyginti 2010 m. IV ketvirčio duomenis su 2010 m. III ketvirčio 

duomenimis 

 Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis absoliučia išraiška apskrityje paskutinius metus 

pastoviai maţėjo dėl ekonominės krizės. Ši tendencija išlieka ir toliau, nors kritimo tempai 

paskutiniu metu ţymiai sulėtėjo (2010 m. IV ketv., lyginant su 2010 m. III ketv., sudaro 99,5 proc. 

(1722,8 Lt / 1731,6 Lt)).  

Lyginant su šalies vidutiniu mėnesiniu bruto darbo uţmokesčiu, apskrities rodikliai sudarė: 2010 m. 

III ketvirtyje- 83,2 proc., 2010 m. IV ketvirtyje- 81,2 proc.(tempas- 97,6 proc.). Taip yra todėl, kad 

šalies vidurkis paskutiniu metu neţymiai augo, o apskrities net sumaţėjo. 

 

2. Per 2011 metų I ketvirtį apskrityje nedarbo lygis kas mėnesį neţymiai bet tolygiai maţėjo (sausį 

sudarė 15,5 proc., vasarį- 15,3 proc., kovą- 14,5 proc.), tai rodo palaipsnį ekonomikos atsigavimą 

apskrityje. Lyginant su šalies vidurkiu (13,6 proc.), balandţio 1 d. nedarbas apskrityje sudaro 106,6 

proc., jis neviršija Programos numatytų 35 proc.  

Tauragės teritorinės darbo birţos prognozėmis, ateinančiais mėnesiais nedarbas dar maţės dėl 

pradėtų vykdyti didelės apimties 2007-2013 m. Regioninės dimensijos projektų. Taip pat tikimasi, 

kad antrame pusmetyje prasidės ES EKPP programos „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 projektų 

įgyvendinimas, ir visa  tai skatins apskrities ekonominio aktyvumo ir darbo jėgos uţimtumo 

didėjimą. 

 


