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Stiprybės:

 Regione yra veikiančių pramonės zonų: Tauragė ir Jurbarkas 
turi  pramonės rajonus, Pagėgiuose yra įrengtas pramonės 
parkas. Šilalės mieste yra keletas pramoninių teritorijų.

 Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui per 
pastaruosius metus išaugo 1,4 karto.

 Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų 
skaičius Tauragės regione buvo žemesnis nei vidutiniškai 
šalyje.

 Tauragės regionas turi nemažai rekreacijos išteklių vystyti 
turizmo ir rekreacijos paslaugoms.

 Vietų skaičius Tauragės regiono apgyvendinimo įstaigose 
per pastaruosius penkerius metus išaugo beveik dukart. 

 Regione gamtiškai švari aplinka, investuojama į žaliąsias 
technologijas. 
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Silpnybės

 * Mažėjantis gyventojų skaičius ir stebima 
gyventojų senėjimo tendencija. Mažėjant 
darbingo amžiaus gyventojų daliai 
susiduriama su specialistų trūkumu, kuris 
yra ne tik privačiose įmonėse, bet ir 
viešajame sektoriuje.

 * Materialinių investicijų, tenkančių vienam 
gyventojui, rodiklis 2019 m. Tauragės 
regione buvo 2,4 karto mažesnis nei šalies 
vidurkis. 

 * Veikiančių smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektų skaičiaus, tenkančio 1 000 
gyventojų, rodiklis Tauragės regione 2020 
m. lyginant su šalies rodikliu, buvo žemas.
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Silpnybės

 * Vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis (su individualių įmonių 
rodikliais) Tauragės regione 2020 m. buvo 
apie 20 proc. mažesnis nei vidutiniškai 
šalyje.

 * Darbingo amžiaus gyventojų užimtumo 
lygis Tauragės rajone 2020 m. buvo apie 4 
proc. žemesnis nei šalyje, registruotų 
bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 
santykis buvo 1,2 proc. didesnis negu šalyje. 

 * Regiono savivaldybės pasižymi aukštu 
automobilizacijos lygiu, neišplėtotas rišlus 
dviračių takų tinklas,  nesukurtas bendras 
regioninis viešojo transporto maršrutų 
tinklas. 
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Silpnybės

 * Regionas pasižymi santykinai prastai 
išvystytu kokybiškų kelių tinklu 
savivaldybių pakraščiuose – šiose 
teritorijose vyrauja prastos kokybės 
žvyrkeliai (asfaltuotų vietinės reikšmės 
kelių yra 11,9 proc., šalies bendras vidurkis 
- 17,4 proc.).

 * Regione veikia 4 vandentvarkos įmonės, 
visos susiduria su investicijų stygiumi. 
Nutolusiose nuo rajono centrų ar didesnių 
gyvenviečių  vietovėse nepakankamai 
išvystyti buitinių nuotekų ir vandentiekio 
tinklai, vartotojams neužtikrinama gera 
geriamojo vandens kokybė.
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Silpnybės

 * Nepilnai optimizuotas įstaigų tinklas, tik 
iš dalies centralizuotos bendrosios 
funkcijos, todėl didelė dalis sąnaudų yra 
skirta administravimui, neefektyvių ir ne 
visada reikalingų pastatų išlaikymui.

 * Dėl gyventojų senėjimo didėja poreikis 
tiek globos, tiek slaugos paslaugoms, kuris 
regione nėra patenkinamas.

 * Auga vaikų su mokymosi problemomis, 
specialiųjų poreikių vaikų  skaičius, pagalba 
vaikui ir šeimai regione  nėra pakankama.

 * Ikimokyklinių įstaigų tinklas nėra 
pakankamai išplėtotas, skirtingai nuo 
bendrojo lavinimo mokyklų, nėra 
vykdomas vaikų pavėžėjimas į 
ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo 
įstaigas.
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Silpnybės

 * Poilsio  ar sveikatinimo kompleksų, 
pritaikytų dideliems sveikatingumo ar 
kultūros renginiams bei bendruomeninėms 
veikloms ir kitos fizinio aktyvumo 
infrastruktūros trūkumas.

 * Kokybiškų socialinių būstų trūkumas.

 * Asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
stokoja investicijų į pastatus, įrangą, 
žmogiškuosius išteklius, trūksta 
persiorientavimo į bendras regionines, taip 
pat į  mobiliąsias paslaugas.

 * Nepakankamai išplėtotos priklausomybės 
ligų, prevencijos, socialinės reabilitacijos ir 
reintegracijos paslaugos.
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 * Nepakankamas paslaugų jaunimui 
prieinamumas (trūksta jaunimo atvirų 
centrų/erdvių paslaugų įvairovės, mobilaus 
darbo su jaunimu pajėgumų). 

 * Neužbaigta vaikų globos namų pertvarka 
(ne visose savivaldybėse įrengtas 
pakankamas skaičius bendruomeninių 
vaikų globos namų, nesukurta grupinio, 
savarankiško gyvenimo namų ar apsaugoto 
būsto išeinantiems iš sistemos jaunuoliams 
infrastruktūra ir paslauga).



Galimybės

 Mažėjanti LEZ ir PP teritorijose esančių sklypų 
pasiūla prie didžiųjų Lietuvos miestų. 

 Galimybė pritraukti verslo įmones, norinčias 
pasinaudoti ES struktūrinių fondų finansavimu, 
iš Vidurio, Vakarų ir sostinės regionų dėl 
pasikeitusio Lietuvos regioninio skirstymo.

 Europos Sąjungos fondų 2021–2027 m. 
programavimo periodas.

 „Sidabrinės“ ekonomikos, orientuotos į paslaugų 
bei produktų, skirtų vyresnio amžiaus žmonėms, 
plėtra (54+).

 Nacionalinis dėmesys darbuotojų 
perkvalifikavimo programoms. 

 Populiarėjantis mokymosi visą gyvenimą 
principas.

 Didėjantis nacionalinis dėmesys ikimokykliniam 
ugdymui. 

Stiprybių, 
silpnybių, 
galimybių, 
grėsmių 
(SSGG) 
analizė



Galimybės

 Augantis susisiekimo sistemos sprendinių 
tobulinimo poreikis, kuriais būtų siekiama 
mažinti taršą, gerinti judumą bei daryti įtaką 
pozityviam gyventojų įpročių formavimui.

 Nacionalinis dėmesys perduoti dalį viešųjų 
paslaugų nevyriausybinėms organizacijoms 
(NVO) ir bendruomenėms.

 Didėjantis gyventojų poreikis keliauti ir leisti 
laisvalaikį šalies viduje. 

 Augantis ES dėmesys aplinkosaugai (žaliajam 
kursui).

 Viešosios ir privačios partnerystės būdu 
įgyvendinamų projektų iniciatyvų 
populiarėjimas.

 „Brexit“ (Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš 
Europos Sąjungos) sukuriamos galimybės 
susigrąžinti išvykusius specialistus.

 Valstybės paramos priemonės pirmąjį būstą 
įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
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Grėsmės

Intensyvi gyventojų migracija ir urbanizacija, įtakojanti regionų tuštėjimą. 

Didėjantis vyresnio amžiaus gyventojų skaičius ir mažėjantis jų fizinis aktyvumas. 

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.

Didėjanti aplinkos tarša.

Klimato kaitos įtakoti pokyčiai.

Augantis automobilizacijos lygis visoje šalyje.

Užsitęsusi nacionalinė švietimo reforma ir mažėjančios išlaidos švietimui (< 1 % BVP).

Didėjanti socialinė atskirtis visoje šalyje.

Pandemijų rizikos didėjimas (COVID-19 ir kt.).

Neteisėta migracija iš trečiųjų šalių.



PROBLEMOS

1. Mažas investicinis patrauklumas ir su juo susijęs gerai apmokamų 
darbo vietų trūkumas.

2. Neišvystyta, nepatraukli ir fragmentuota susisiekimo viešuoju 
transportu sistema ir nekokybiška susisiekimo infrastruktūra. 

3. Įvairių tikslinių grupių (senjorai, vaikai, jaunimas, neįgalieji, 
atokesnių vietovių gyventojai ir kt.) patiriama socialinė atskirtis dėl 
nepakankamo viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės.

4. Mažas turistinis patrauklumas dėl nepakankamai panaudojamo 
turistinio potencialo.



TIKSLAI

Sudaryti palankias sąlygas darbo užmokesčio 
didėjimui skatinant verslo vystymą ir investicijų 
pritraukimą.

Sudaryti galimybes gyventojams naudotis integruota 
tvaria judumo sistema siekiant padidinti darbo vietų 
pasiekiamumą ir paslaugų prieinamumą.

Sumažinti socialinę atskirtį sudarant sąlygas 
gyventojams gyventi tvarioje aplinkoje ir gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas.

Sudaryti palankias sąlygas turistinio patrauklumo 
didinimui.


