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 Tauragės regiono pagrindinių vidinių bei išorinių veiksnių 
analizė parengta tam, kad būtų nustatytos pagrindinės 
regiono problemos;

 Nustatytoms regiono problemoms įvertinta jų sąsaja su 
NPP uždaviniais;

 Nustačius sąsajas, atlikta problemų priežasčių analizė;

 Kiekvienos problemos sprendimui nustatomos stiprybės 
(palankūs veiksniai), silpnybės (pagrindinės problemos 
priežastys), galimybės (potencialiai regionui naudingos 
išorės sąlygos ir tendencijos) ir grėsmės (potencialiai 
regionui nenaudingos išorės sąlygos ir tendencijos), t. y. 
SSGG analizė;

 Regiono plėtros tikslas formuluojamas, kaip išspręsta 
regiono lygmens problema;

 Regiono plėtros uždavinys formuluojamas, kaip pašalinta 
problemos priežastis;



PIRMOJI 
PROBLEMA

 Siejasi su NPP 7.1 uždaviniu „Stiprinti regionų 
ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą“;

 Problemos masto analizė: problema yra labai didelė, 
įtakojanti tiek gyventojų skaičiaus mažėjimą, tiek darbo 
vietų ir paslaugų prieinamumo trūkumą;

 1 SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS PRIEŽASTIS:              
Minimali ir nepakankamai išvystyta  infrastruktūra pramonei 
įsikurti, stokojama gyventojų verslumo įgūdžių, inovatyvių 
socialinių, kūrybinių ekonomikos ir/ ar bendro infrastruktūros 
naudojimo iniciatyvų;

 2 SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS PRIEŽASTIS: 
Fragmentiškai vystoma, nepatraukli turizmo viešoji 
infrastruktūra, kompleksinio požiūrio ir bendradarbiavimo tarp 
savivaldybių, inovatyvių sprendinių turizmo srityje trūkumas.

1 PROBLEMA. Mažas investicinis bei turistinis patrauklumas, 

ir su tuo susijęs gerai apmokamų darbo vietų trūkumas



STIPRYBĖS

1 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Minimali ir nepakankamai išvystyta  
infrastruktūra pramonei įsikurti, 
stokojama gyventojų verslumo 
įgūdžių, inovatyvių socialinių, 

kūrybinių ekonomikos ir/ ar bendro 
infrastruktūros naudojimo iniciatyvų

Veikiančios pramoninės teritorijos Tauragėje, Jurbarke ir Šilalėje bei 
veiklai pritaikytas pramonės parkas Pagėgiuose 

Išaugusios materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui

Didesnė nei šalyje jaunimo (nuo 14 iki 29 metų) dalis

Nepakankamai išvystyta infrastruktūra pramonei įsikurti regione

Mažesni, nei šalies vidurkiai, regiono ekonominiai rodikliai (materialinių 
investicijų, darbo užmokesčio ir kt.) 

Sumažėjęs gyventojų, tame tarpe ir darbingo amžiaus, skaičius

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas regione

Žemas gyventojų verslumo lygis, palyginti su šalies vidurkiu

Profesinio rengimo sistema regione nepakankamai atliepia verslo 
poreikius 

SILPNYBĖS



GALIMYBĖS

1 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Minimali ir nepakankamai išvystyta  
infrastruktūra pramonei įsikurti, 
stokojama gyventojų verslumo 
įgūdžių, inovatyvių socialinių, 

kūrybinių ekonomikos ir/ ar bendro 
infrastruktūros naudojimo iniciatyvų

Didėjantis gretimų Kauno ir Klaipėdos regionų investicinis patrauklumas 
gali paskatinti darbingo amžiaus gyventojų migraciją į juos

Galimybė plėtoti inovatyvias ekonomines, socialines, kūrybines 
iniciatyvas ir/ ar vystyti bendro naudojimo infrastruktūrą/ erdves

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

Pasikeitęs Lietuvos regioninis skirstymas sudaro didesnes galimybes iš 
sostinės regiono pritraukti verslo įmones, norinčias pasinaudoti ES fondų 
finansavimu 

Galimybės susigrąžinti išvykusius į užsienio šalis specialistus  (pvz. iš 
Jungtinės Karalystės dėl „Brexit“ ir pan.)

Valstybinės paramos priemonės pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms 
šeimoms

Nacionalinis dėmesys darbuotojų persikvalifikavimo programoms

GRĖSMĖS



STIPRYBĖS

2 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Fragmentiškai vystoma, nepatraukli 
turizmo viešoji infrastruktūra, 

kompleksinio požiūrio ir 
bendradarbiavimo tarp savivaldybių, 

inovatyvių sprendinių turizmo 
srityje trūkumas

Tauragės regionas turi pakankamai gamtinių ir kultūrinių ištekių vystyti 
turizmo ir rekreacijos paslaugoms

Išaugęs apgyvendinimo vietų bei pritrauktų turistų skaičius

Pagalbinės turizmo infrastruktūros, skaitmeninio turinio turistinės 
informacijos trūkumas tiek turizmo informacijos centruose, tiek aplink 
lankytinus objektus

Kompleksinio požiūrio ir bendradarbiavimo stoka vystant bendrą 
turizmo infrastruktūrą, teikiant bendras turizmo paslaugas

SILPNYBĖS

GALIMYBĖS
Didėjantis gyventojų poreikis keliauti ir leisti laisvalaikį šalies viduje

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

GRĖSMĖS
Turizmo paslaugų sezoniškumas

Auganti gretimų regionų (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių) konkurencija 
turizmo srityje 



ANTROJI 
PROBLEMA

 Siejasi su NPP 7.2 uždaviniu. „Didinti darbo vietų 
pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems“ 

 Problemos masto analizė: problema yra labai didelė, 
įtakojanti darbo ir paslaugų teikimo vietų pasiekiamumą, 
viešųjų paslaugų prieinamumą;

 1 SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS PRIEŽASTIS:              
Nepakankamai išvystytos viešosios paslaugos ir/ arba maža 
paslaugų teikimo aprėptis, ypač pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms;

 2 SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS PRIEŽASTIS:         
Nepatraukli gyventojams viešojo transporto paslaugų sistema, 
neišplėtota ir nepakankamai saugi susisiekimo infrastruktūra;

 3 SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS PRIEŽASTIS:                     
Per mažas savivaldybių bendradarbiavimas, orientacija į 
kompleksinių regioninių ir/ ar mobilių paslaugų teikimą, 
nepakankamai išvystyta, netvari viešoji infrastruktūra.

2 PROBLEMA. Nepakankamas viešųjų paslaugų prieinamumas bei darbo 

vietų pasiekiamumas, ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms*

*Pažeidžiamos visuomenės grupės – senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia ir jų šeimos, priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų ir/ ar grįžę iš kalėjimo asmenys, mažiau 
galimybių turintis jaunimas; atokesnių gyvenamųjų vietovių gyventojai bei kiti atskirtyje gyvenantys ir/ ar socialinę riziką, dėl kurios kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, 
patiriantys asmenys. 



STIPRYBĖS

1 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Nepakankamai išvystytos viešosios 
paslaugos ir/ arba maža paslaugų 

teikimo aprėptis, ypač 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms

Nusikalstamumo lygis žemesnis, nei vidutiniškai šalyje

Vaikų su negalia ugdymo įtraukiuoju būdu rodiklis yra vienas aukščiausių 
šalyje

Aukštesnis, nei šalies vidurkis išvengiamo mirtingumo rodiklis

Nepatenkinamas tiek ilgalaikės ir dienos globos, tiek slaugos paslaugų 
poreikis regione

Gana dideli jaunimo nedarbo rodikliai ir NEET grupei priklausančių 
jaunų asmenų skaičius

Išaugęs vaikų su mokymosi problemomis, spec. poreikių vaikų skaičius, 
pagalba mokiniui ir šeimai nėra pakankama

Nepakankama visuomenės sveikatos paslaugų aprėptis, ypač jų trūksta 
atokesnių vietų gyventojams, kai kuri visuomenės sveikatos rodikliai –
prastesni nei šalies 

Nepakankamai išplėtotos nestacionarios paslaugos tikslinėms grupėms

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas nėra pakankamai išplėtotas, 
nevykdomas vaikų pavėžėjimas į ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo 
įstaigas

SILPNYBĖS



GALIMYBĖS
Augantis nacionalinis dėmesys sveikos gyvensenos propagavimui 

Didėjantis ilgalaikis ir dienos globos, slaugos paslaugų poreikis 

Didėjantis nacionalinis dėmesys ikimokykliniam ugdymui 

Nacionalinis dėmesys perduoti dalį viešųjų paslaugų NVO ir 
bendruomenėms

GRĖSMĖS
Didėjanti pandemijų ir epidemijų tikimybė

Užsitęsusi nacionalinė švietimo reforma ir mažėjančios išlaidos 
švietimui 

Neteisėtų migrantų srautai iš trečiųjų šalių

Stebima gyventojų senėjimo tendencija

1 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Nepakankamai išvystytos viešosios 
paslaugos ir/ arba maža paslaugų 

teikimo aprėptis, ypač 
pažeidžiamoms visuomenės grupėms



STIPRYBĖS

2 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Nepatraukli gyventojams viešojo 
transporto paslaugų sistema, 

neišplėtota ir nepakankamai saugi 
susisiekimo infrastruktūra

Parengta ir pradėta įgyvendinti funkcinės zonos plėtros strategija 
Tauragė+

Optimizuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įmonių/ įstaigų tinklas 
regione, pilnai arba dalinai centralizuojamos jų bendrosios funkcijos, 
persiorientuojant į bendrų regioninių viešųjų paslaugų teikimą (pvz., 
įsteigta VšĮ „Žaliasis regionas“)

Regione gamtiškai švari aplinka, investuojama į žaliąsias technologijas

Nesukurtas bendras regioninis viešojo transporto maršrutų tinklas, 
neišplėtotos intelektinės transporto sistemos

Kai kurių savivaldybių pasenęs, nepatrauklus ir taršus transporto parkas

Neišplėtotas, nerišlus ir nesaugus dviračių/ pėsčiųjų takų tinklas 

Neišvystyta alternatyvių degalų įkrovimo/ papildymo infrastruktūra

Regionas pasižymi santykinai prastai išvystytu kokybiškų kelių tinklu 
savivaldybių pakraščiuose – šiose teritorijose vyrauja prastos kokybės 
žvyrkeliai

Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius – vienas blogiausių šalyje 

SILPNYBĖS



GALIMYBĖS
Eismo saugumo priemonių diegimas regiono savivaldybėse

Augantis ES dėmesys aplinkosaugai (žaliajam kursui)

Augantis susisiekimo sistemos sprendimų tobulinimo poreikis, kuriais 
būtų siekiama mažinti taršą, gerinti judumą

GRĖSMĖS
Augantis automobilizacijos lygis visoje šalyje 

Didėjanti aplinkos tarša

2 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Nepatraukli gyventojams viešojo 
transporto paslaugų sistema, 

neišplėtota ir nepakankamai saugi 
susisiekimo infrastruktūra



STIPRYBĖS

3 PROBLEMOS 
PRIEŽASTIS:

Per mažas savivaldybių 
bendradarbiavimas, orientacija į 
kompleksinių regioninių ir/ ar 

mobilių paslaugų teikimą, 
nepakankamai išvystyta, netvari 

viešoji infrastruktūra

Optimizuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įmonių/ įstaigų tinklas 
regione, pilnai arba dalinai centralizuojamos jų bendrosios funkcijos, 
persiorientuojant į bendrų regioninių viešųjų paslaugų teikimą (pvz., 
įsteigta VšĮ „Žaliasis regionas“)

Neefektyviai veikiančios viešąsias paslaugas teikiančios įmonės/ 
įstaigos, susiduriančios su investicijų stygiumi į infrastruktūrą 

Vidutiniški atliekų rūšiavimo rodikliai regione 

SILPNYBĖS

GALIMYBĖS
Pozityvia linkme besikeičiantys gyventojų įpročiai aplinkosaugos srityje

Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra urbanizuotose vietovėse

GRĖSMĖS
Didėjanti aplinkos tarša

Klimato kaitos įtakoti pokyčiai



TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1 TIKSLAS. DIDINTI INVESTICINĮ IR TURISTINĮ 

PATRAUKLUMĄ BEI TUO PAČIU SKATINTI 
PATRAUKLIŲ DARBO VIETŲ KŪRIMĄ 

1.1. uždavinys. Išvystyti trūkstamą pramoninių, komercinių teritorijų 

infrastruktūrą bei išplėtoti inovatyvias socialines, kūrybines 

ekonomikos, bendro infrastruktūros naudojimo iniciatyvas

1.2. uždavinys. Išnaudoti turistinį potencialą, kompleksiškai vystant, 

modernizuojant turizmo infrastruktūrą, diegiant inovacijas

1 PROBLEMA. Mažas investicinis bei turistinis 

patrauklumas, ir su tuo susijęs gerai apmokamų darbo 
vietų trūkumas

1 problemos priežastis. Minimali ir nepakankamai išvystyta  

infrastruktūra pramonei įsikurti, stokojama gyventojų verslumo 

įgūdžių, inovatyvių socialinių, kūrybinių ekonomikos ir/ ar bendro 

infrastruktūros naudojimo iniciatyvų.

2 problemos priežastis. Fragmentiškai vystoma, nepatraukli 

turizmo viešoji infrastruktūra, kompleksinio požiūrio ir 

bendradarbiavimo tarp savivaldybių, inovatyvių sprendinių 

turizmo srityje trūkumas.

2 TIKSLAS. GERINTI VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 
PRIEINAMUMĄ IR DARBO VIETŲ PASIEKIAMUMĄ, 
YPAČ PAŽEIDŽIAMOMS VISUOMENĖS GRUPĖMS

2.1. uždavinys. Padidinti viešųjų paslaugų, ypatingai orientuotų į 
pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių tenkinimą, prieinamumą, 
kokybę ir aprėptį

2.2. uždavinys. Išvystyti integruotą viešojo transporto sistemą bei 
saugią susisiekimo infrastruktūrą, orientuotą į ekologišką transportą

2.3. uždavinys. Užtikrinti tvarią plėtrą, kompleksiškai vystant viešąją 
infrastruktūrą

PROBLEMOS IR JŲ 
PRIEŽASTYS

2 PROBLEMA. Nepakankamas viešųjų paslaugų 

prieinamumas bei darbo vietų pasiekiamumas, ypač 

pažeidžiamoms visuomenės grupėms

1 problemos priežastis. Nepakankamai išvystytos viešosios 

paslaugos ir/ arba maža paslaugų aprėptis, ypač pažeidžiamoms 

visuomenės grupėms.

2 problemos priežastis. Nepatraukli gyventojams viešojo 

transporto paslaugų sistema, neišplėtota, nepakankamai saugi 

susisiekimo infrastruktūra.

3 problemos priežastis. Per mažas savivaldybių 

bendradarbiavimas, orientacija į kompleksinių regioninių ir/ ar 

mobilių paslaugų teikimą, nepakankamai išvystyta, netvari viešoji 

infrastruktūra.


