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TAURAGĖS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS
2008–2013 METŲ INVESTICINĖ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370) (toliau –
Regioninės politikos strategija), 36.1 punkte Tauragės miestas priskirtas prie Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrajame plane numatytų regioninių centrų, atliekančių administracines funkcijas ir
esančių pagal socialinę būklę labiausiai atsilikusiose apskrityse.
2. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 2007–2010 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1269 (Ţin.,
2007, Nr. 127-5185) (toliau – Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programa),
22.1.1 punkte nustatytas 2007–2010 metų laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslo
įgyvendinimo uţdavinys – „kompleksiškai gerinti regioninių centrų gyvenamąją ir investicinę
aplinką“. Šio uţdavinio įgyvendinimą numatyta finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšomis, kurios yra skiriamos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1449 (Ţin., 2008, Nr. 7-241) 1.3 punktu (toliau –
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas), IV skyriaus I skirsnio priemonės „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“ finansavimo planą. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų
paskirstymas laikantis subsidiarumo principo, dalį ES struktūrinės paramos lėšų skiriant
regioninėms ir vietinėms iniciatyvoms įgyvendinti, numatytas Regionų socialinių ir ekonominių
skirtumų maţinimo programos 23.1.3 punkte, leis įgyvendinti Tauragės rajono savivaldybėje ir
kitus projektus, prisidėsiančius prie regioninio centro socialinės ir ekonominės plėtros.
3. Tauragės regioninio centro (Tauragės miesto) kompleksinės plėtros 2008–2013 metų
investicinės programos (toliau – programa) paskirtis – tinkamai valdyti urbanistinės plėtros
procesus Tauragės mieste, efektyviai panaudojant Europos Sąjungos struktūrinę paramą, skiriamą
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos IV skyriaus I skirsnyje nustatytą priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ finansavimo planą, ir prisidedant prie Regionų
socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programos 22.1.1 punkte nustatyto 2007–2010 metų
laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslo įgyvendinimo uţdavinio „kompleksiškai gerinti
regioninių centrų gyvenamąją ir investicinę aplinką“ įgyvendinimo.
4. Programa parengta vadovaujantis:
4.1. Regioninės politikos strategija;
4.2. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programa;
4.3. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metams Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu;
4.4. Tauragės rajono strateginiu plėtros iki 2010 metų planu, patvirtintu Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-380 ,,Dėl Tauragės rajono strateginio
plėtros plano patvirtinimo“.
5. Įgyvendinant programą numatoma skatinti inovatyvias vietos gyventojų bendruomenių
iniciatyvas, nukreiptas į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą. Tauragės rajono savivaldybės
administracija turi uţtikrinti Tauragės miesto bendruomenės informavimą ir galimybę dalyvauti
rengiant ir įgyvendinant programos 1 priede nustatytas programos įgyvendinimo priemones
atitinkančius investicinius projektus ir sprendţiant kitus aktualius su programos įgyvendinimu
susijusius klausimus.

6. Programoje, remiantis Tauragės rajono savivaldybės, kurioje yra Tauragės miestas
(regioninis centras), socialinės ir ekonominės aplinkos ir Tauragės miesto gyvenamosios ir
investicinės aplinkos analize (toliau – Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės miesto aplinkos
analizė) (programos II skyrius), nustatytas programos tikslas ir uţdaviniai (programos III skyrius)
bei siekiami rezultatai (vertinimo kriterijai) (programos IV skyrius), pateikiami duomenys apie
programos įgyvendinimo, stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmą (programos IV skyrius),
programos įgyvendinimo priemonių planas (programos 1 priedas) ir pateikiama programos
įgyvendinimo metu tvarkomų teritorijų schema (programos 2 priedas).
7. Programoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
regioninės plėtros įstatyme (Ţin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) ir Regioninės politikos
strategijoje.
II. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR TAURAGĖS MIESTO APLINKOS
ANALIZĖ
8. Tauragės rajono savivaldybės, kurioje yra Tauragės miestas (regioninis centras), socialinės
ir ekonominės aplinkos analizei naudojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pateikiami statistiniai duomenys. Tauragės miesto gyvenamosios ir investicinės
aplinkos analizei naudojama Tauragės rajono savivaldybės pateikiama informacija.
9. Tauragės rajono savivaldybėje 2006 metais gyveno 51,2 tūkst. gyventojų. Didţioji dalis
gyventojų buvo darbingo amţiaus – 61,6 procento. Šis rodiklis buvo artimas šalies vidurkiui (62,9
procento). Tauragės rajono savivaldybėje 2006 metais buvo stebimas neigiamas migracijos saldo (-85).
Tai rodo maţėjantį Tauragės rajono savivaldybės demografinį potencialą. Pasiţyminti neigiamomis
migracijos tendencijomis Tauragės rajono savivaldybė praranda galimybes pritraukti daugiau darbo
jėgos ir uţtikrinti ekonomikos augimą ateityje.
10. Nedarbo rodiklis Tauragės rajono savivaldybėje nuo šalies vidutinių rodiklių skyrėsi
neţymiai: registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 2006 metais buvo 3,3
procento (šalies vidurkis – 3,4 procento), tačiau uţimtumas buvo ţymiai maţesnis – 35,7 procento
(šalies vidurkis – 44,1 procento). Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis Tauragės rajono
savivaldybėje (1092 Lt) buvo net 27 procentais maţesnis uţ šalies vidurkį (1496 Lt).
11. Verslo įmonių struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2006 metais Tauragės rajono
savivaldybėje skyrėsi nuo šalies vidutinių rodiklių: dominavo didmenine ir maţmenine prekyba,
variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymu
besiverčiantys ūkio subjektai (37 procentai), švietimu, sveikatos prieţiūra ir kita komunaline ir
socialine aptarnavimo veikla vertėsi 21 procentas, apdirbamąja gamyba – 16 procentų ūkio
subjektų. Šalyje atitinkamai 29, 24 ir 11 procentų. Didmenine ir maţmenine prekyba, variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontu, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymu uţsiimančių
įmonių buvo daugiau, negu vidutiniškai šalyje. Didelė ir apdirbamosios gamybos įmonių dalis.
Tauragės rajono savivaldybėje pastebimas nedidelis veikiančių įmonių skaičius tūkstančiui
gyventojų (16,5 įmonės) – šis rodiklis net 26,6 procento maţesnis uţ šalies vidurkį (22,5 įmonės).
Palyginti su metropolinių centrų (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto
ir Panevėţio miesto) savivaldybių vidurkiu (31,0), šis rodiklis buvo maţesnis net 46,7 procento.
12. Su ţemu Tauragės rajono savivaldybės gyventojų verslumu siejasi ir ţemas materialinių
investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklis. 2006 metais vienam Tauragės rajono
savivaldybės gyventojui teko vos 2202 Lt materialinių investicijų, ir tai sudarė vos 43,7 procento
šalies vidurkio (5044 Lt), o nuo didţiausių investicijų sulaukiančios Vilniaus miesto savivaldybės
rodiklio (9428 Lt) skyrėsi net 4,3 karto.
13. Siekiant didinti šiuo metu nepakankamą Tauragės rajono savivaldybės gyventojų verslumą
ir gerinti investicinį patrauklumą, būtina išnaudoti Tauragės miesto viešųjų erdvių ir pramoninių
teritorijų investicinį potencialą. Padidinus gyvenamosios aplinkos patrauklumą, būtų galima

išvengti migracijos nulemto darbo jėgos pasiūlos maţėjimo ir uţtikrinti ekonomikos augimą
ateityje.
14. Gyvenamosios Tauragės miesto teritorijos ir viešosios erdvės uţima 668,6 ha, arba 47,6
procento, miesto teritorijos. Net 658 ha, arba 98,4 procento, šios teritorijos yra nesutvarkyta ir
nepritaikyta gyventojų ir verslo reikmėms. Kompleksiškai sutvarkius ir atnaujinus viešąsias erdves,
būtų sukurti traukos centrai, pagerinantys gyvenimo kokybę ir sudarantys sąlygas plėtoti su
gyventojų poreikių tenkinimu susijusį paslaugų verslą.
15. Poilsiui ir rekreacijai tinkami Tauragės miesto plotai (miškai, ţeldiniai, vandenys, sporto
aikštynai) uţima 86 ha, arba 6,12 procento, Tauragės miesto teritorijos. 85 ha, arba 98,8 procento,
rekreacinių zonų neturi pritaikytos gyventojų poilsiui infrastruktūros arba ši infrastruktūra yra
nepatenkinamos būklės. Nesudarytos sąlygos patenkinti gyventojų rekreacinius poreikius, taip pat
neišnaudotos teritorijos, kuriose galėtų įsikurti įmonės, galinčios teikti paslaugas, susijusias su
gyventojų poilsio ir sporto reikmėmis.
16. 244,93 ha, arba 17,42 procento, Tauragės miesto teritorijos uţima pramoninės paskirties
teritorijos (taip pat teritorijos, kurias regeneravus galėtų būti plėtojama pramonė ir verslas). Yra
apie 14,8 ha nenaudojamų ir (ar) neturinčių pagrindinių komunikacijų pramoninės paskirties
teritorijų. Apie 10 ha uţima buvęs karinis miestelis, kuriame galėtų būti sukurta tinkama verslo ir
pramonės plėtrai infrastruktūra.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
17. Programos tikslas – didinti Tauragės miesto – regioninio centro konkurencingumą
išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei
palankias sąlygas verslui plėtoti.
18. Programos uţdaviniai:
18.1. kompleksiškai sutvarkyti Tauragės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios
ir investicinės aplinkos patrauklumą;
18.2. atnaujinti Tauragės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą;
18.3. sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir
uţterštas Tauragės miesto teritorijas.
IV. SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)
19. Programos 17 punkte nurodyto tikslo pasiekimo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai)
yra:
19.1. migracijos saldo Tauragės rajono savivaldybėje (atvykusių ir išvykusių gyventojų
skaičiaus skirtumas);
19.2. metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui Tauragės rajono savivaldybėje
padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, procentais;
19.3. integruotų urbanistinės plėtros projektų Tauragės mieste skaičius.
20. Programos 18 punkte nurodytų uţdavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai (produkto
kriterijai) yra:
20.1. programos 18.1 punkte nurodyto uţdavinio:
20.1.1. Tauragės miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir
aplinka, dalies pokytis, procentais;
20.1.2. veikiančių paslaugų sektoriaus ūkio subjektų skaičiaus Tauragės rajono savivaldybėje
pokytis, procentais;
20.2. programos 18.2 punkte nurodyto uţdavinio – Tauragės miesto teritorijos, kurioje
kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalies
pokytis, procentais;

20.3. programos 18.3 punkte nurodyto uţdavinio – veikiančių pramonės sektoriaus ūkio
subjektų skaičiaus Tauragės rajono savivaldybėje pokytis, procentais.
21. Numatoma, kad siekiant programos 17 punkte nurodyto tikslo:
21.1. 2015 metais migracijos saldo Tauragės rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų;
21.2. 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas,
palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas;
21.3. iki 2015 metų bus įgyvendinti 5 integruoti urbanistinės plėtros projektai.
22. Numatoma, kad įgyvendinant programos 18.1 punkte nurodytą uţdavinį:
22.1. iki 2015 metų Tauragės miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji
infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 5 procentais;
22.2. iki 2015 metų veikiančių paslaugų sektoriaus ūkio subjektų skaičius Tauragės rajono
savivaldybėje išaugs 10 procentų.
23. Numatoma, kad, įgyvendinant programos 18.2 punkte nurodytą uţdavinį, iki 2015 metų
Tauragės miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirta
infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 11,7 procento.
24. Numatoma, kad, įgyvendinant programos 18.3 punkte nurodytą uţdavinį, iki 2015 metų
veikiančių ūkio subjektų skaičius Tauragės rajono savivaldybėje išaugs 7 procentais.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
25. Programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
programos įgyvendinimo priemones siūloma vykdyti Tauragės rajono savivaldybei.
26. Programos įgyvendinimo operatyvinei kontrolei uţtikrinti Tauragės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu sudaroma programos valdymo grupė. Į programos valdymo grupę turi būti
įtrauktas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas.
27. Programos valdymo grupė sudaro atskirų projektų įgyvendinimo grupes, susidedančias iš
projekto vadovo, projekto finansininko, projekto koordinatoriaus ir, esant reikalui, projekto statinio
prieţiūros specialisto. Šios projektų įgyvendinimo grupės atsakingos uţ atitinkamo projekto
kokybišką įgyvendinimą laiku.
28. Programos įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal programos IV skyriuje nustatytus
vertinimo kriterijus, susijusius su nustatytais tikslais ir uţdaviniais, leidţiančius vertinti pasiektą
paţangą.
29. Kiekvienais metais Tauragės rajono savivaldybės administracija parengia programos
įgyvendinimo ataskaitą uţ praėjusius metus ir iki vasario 1 d. pateikia ją Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijai. Ataskaitoje įvertinama paţanga įgyvendinant uţdavinius ir priemones,
pateikiamos atitinkamų metų programos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų
reikšmės.
30. Kiekvienais metais, atsiţvelgiant parengtos ataskaitos duomenis ir besikeičiančią situaciją,
programa gali būti tikslinama.
31. Programos įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos,
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir Tauragės rajono savivaldybės biudţeto lėšomis.
_______________________________
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TAURAGĖS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2008–2013 METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Preliminarus
lėšų poreikis,
Finansavimo šaltiniai
tūkst. Lt
Tikslas – didinti Tauragės miesto – regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją
aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti
1. Uždavinys – kompleksiškai sutvarkyti Tauragės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą
1.1. Tauragės miesto centro dalies, apribotos J. Tumo-Vaiţganto, 2008–2013
Tauragės
21940
Europos Sąjungos
Bernotiškės, Dariaus ir Girėno gatvėmis ir Jūros upės
rajono
struktūriniai fondai,
pakrante, viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, sukuriant
savivaldybė
Tauragės rajono
patrauklią gyvenamąją aplinką ir pagerinant sąlygas verslui
savivaldybės biudţetas,
vystytis:
valstybės biudţetas
Martyno Maţvydo alėjos rekonstrukcija (nuo Vytauto g. iki
Martyno Maţvydo pagrindinės mokyklos stadiono ribos),
Vytauto g. aikštės rekonstrukcija, skvero prie Tauragės
evangelikų liuteronų baţnyčios aplinkos sutvarkymas bei
Tauragės evangelikų liuteronų baţnyčios pastato fasado
atnaujinimas. Viešųjų erdvių prie Martyno Maţvydo
pagrindinės mokyklos, vaikų sporto mokyklos ir vaikų
lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ sutvarkymas. Skvero prie
Tauragės Švč. Trejybės katalikų baţnyčios rekonstrukcija.
Tauragės Švč. Trejybės katalikų baţnyčios pastato fasado
atnaujinimas. Gatvių, šaligatvių ir apšvietimo rekonstrukcija,
dviračių takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių
sutvarkymas, vaikų ţaidimų aikštelių įrengimas, paviršinių
nuotekų tinklų įrengimas, pastatų fasadų atnaujinimas.
1.2. Tauragės pilies ansamblio, Jūros g. ir Vytauto g. atkarpos nuo 2009–2013
Tauragės
12764
Europos Sąjungos
Dariaus ir Girėno g. iki Aerodromo g. teritorijos kompleksinis
rajono
struktūriniai fondai,
sutvarkymas, sukuriant patrauklią aplinką privatiems
savivaldybė
Tauragės rajono
investuotojams:
savivaldybės biudţetas,
šaligatvių, dviračių takų ir apšvietimo įrengimas, paviršinių
valstybės biudţetas
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
nuotekų tinklų įrengimas, fasadų atnaujinimas, Tauragės
pilies ansamblio pastatų vidaus erdvių ir kiemelio
sutvarkymas, sudarant palankias sąlygas kūrybinių industrijų
vystymuisi, Tauragės pilies ansamblio pastatų (muziejaus,
bibliotekos, paveikslų bei fotogalerijų) išorės ir vidaus erdvių
sutvarkymas. Tauragės pilies ansamblio pastatų kiemelio
sutvarkymas.

Įgyvendinimo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

Preliminarus
lėšų poreikis,
tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas

2. Uždavinys – atnaujinti Tauragės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą
2.1. Jūros upės pakrančių ir šlaitų (nuo uţtvankos iki Vasaros 2008–2013
estrados) zonos kompleksinis sutvarkymas, įrengiant
rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną:
dviračių bei riedučių trasų įrengimas, pėsčiųjų takų
įrengimas, vasaros estrados rekonstrukcija ir greta esančių
viešųjų erdvių sutvarkymas. Jūros upės šlaitų sutvirtinimas ir
sutvarkymas.
2.2. Tauragės miesto Vytauto stadiono rekonstrukcija ir jo 2010–2013
aplinkos sutvarkymas.

Atsakingi
vykdytojai

Preliminarus
lėšų poreikis,
tūkst. Lt

Tauragės
rajono
savivaldybė

9412

Tauragės
rajono
savivaldybė

2706

Finansavimo šaltiniai
Europos Sąjungos
struktūriniai fondai,
Tauragės rajono
savivaldybės biudţetas,
valstybės biudţetas

Europos Sąjungos
struktūriniai fondai,
Tauragės rajono
savivaldybės biudţetas,
valstybės biudţetas
3. Uždavinys – sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Tauragės miesto teritorijas
3.1. Apleistos buvusio karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) 2010–2013
Tauragės
2927
Europos Sąjungos
regeneravimas, pritaikant ją komercinės paskirties objektams
rajono
struktūriniai fondai,
statyti
savivaldybė
Tauragės rajono
savivaldybės biudţetas,
valstybės biudţetas
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Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros
2008–2013 metų investicinės programos
2 priedas
TAURAGĖS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2008–2013 METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU
TVARKOMŲ TERITORIJŲ SCHEMA

1 uţdavinys – kompleksiškai sutvarkyti Tauragės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos
patrauklumą.

2 uţdavinys – atnaujinti Tauragės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą.

3 uţdavinys – sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir uţterštas Tauragės miesto teritorijas.

