Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas
TAURAGĖS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Pavadinimas

1. Tikslas Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir
investicijoms gerinimą, darbo vietų
pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo
didinimą
1.1. Uždavinys Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant
nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus,
statinius ir erdves

1.1.1v Veiksmas Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos
prieigų sutvarkymas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

2014-2023

Jeigu baigti įgyvendinti visi
tikslo uždaviniai, vėliausia
uždavinio įgyvendinimo data

X

X

Efekto rodiklis: 1-E Užimtųjų gyventojų
Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo
amžiaus gyventojais (proc.), 2016 m.

64

68

2014-2023

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

X

X

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Įmonių skaičius
tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra
tikslinių teritorijų, 2016 m.

16

17,6

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m 2),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai
miestų vietovėse (m2), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos, 2016 m.

1

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Modernizuoti
kultūros infrastruktūros objektai, 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Projektų, kuriuos
visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m.

4

0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Subsidijas gavusių
įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.

0

0

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

X

X

38 332

0

X

X

X

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2015 m. duomenys apie užimtuosius ir darbingo
amžiaus gyventojus Tauragės regione
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portalo 2016 m. duomenys apie veikiančių įmonių skaičius
metų pradžioje ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje
Tauragės regiono savivaldybėse, išskyrus Šilalės r. savivaldybę

Vertinama paraiška

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
Faktinio įvykdymo data
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
(metai)
Planuotas ir
panaudotas
Valstybės biudžeto lėšos
finansavimas pagal
Kitos viešosios lėšos
šaltinius

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos
ES lėšos
1.1.2v Veiksmas Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos
pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir
vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių
sutvarkymas

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

X

33 846

0

226 000

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

191 794
X

34 633

0

Valstybės biudžeto lėšos

34 633

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

392 507
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

69 671

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos

394 804
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pateikta projekto paraiška

0
X

88 254

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

500 104

0

ES lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0

97 155
X

Pasiekta reikšmė

0
X

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Siektina reikšmė

0

0

ES lėšos
1.1.6v Veiksmas Tauragės krašto muziejaus modernizavimas

0

17 146

ES lėšos
1.1.5v Veiksmas Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi
(adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė;
unikalus Nr. 1665), kompleksinis atnaujinimas
(I etapas: kultūros paveldo savybių išsaugojimas
ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams)

0
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.1.4v Veiksmas Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis
sutvarkymas Jurbarko mieste

0

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

Rodiklis, metai

38 332

434 430

ES lėšos
1.1.3v Veiksmas Jurbarko kultūros centro modernizavimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Paraiška pateikta 2016-12-25

Pavadinimas

1.1.7v Veiksmas Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių
mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams,
poilsio ir sveikatinimo poreikiams

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)
2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)
Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

30 485

0

Valstybės biudžeto lėšos

30 484

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

ES lėšos
1.1.8v Veiksmas Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame
kariniame miestelyje viešųjų pastatų
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams

2016-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

345 489
X

1.2. Uždavinys Pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą,
diegiant kompleksines darnaus judumo, eismo
saugumo priemones

1.2.1v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M.
Jankaus gatvės Pagėgiuose

2014-2023

76 682

0

Valstybės biudžeto lėšos

76 668

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Jeigu baigtos įgyvendinti visos
uždavinio priemonės,
vėliausia priemonės
įgyvendinimo data

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

868 900
X

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis
Vertinama paraiška

Projektas įgyvendinamas (savivaldybės išlaidos - 120 tūkst.
Eur, mokėjimo prašymas nepateiktas)

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Siektina reikšmė

X

6 899

0

Valstybės biudžeto lėšos

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems
pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių
teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengtų darnaus
judumo planų skaičius (vnt.), 2016 m.

1

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos
darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų
dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis
(km), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.),
2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įdiegtos saugų
eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės
(vnt.), 2016 m.

0

0

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Bendras naujai
nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0

0

X

X

X

X

Pavadinimas

Planuotas
ir terminas
Įvykdymo
panaudotas
(pradžia ir pabaiga)
finansavimas
pagal
(metai)
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos

0

ES lėšos
1.2.2v Veiksmas Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose
infrastruktūros sutvarkymas

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

43 874
0

0

Kitos viešosios lėšos

23 702

0

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
ES lėšos

1.2.4v Veiksmas Tauragės miesto darnaus judumo plano
parengimas

2016-2017

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

2017-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2018

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

2017-2019

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

96 314

0

0

0

0

0

Privačios lėšos

0

0

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

191 647

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

1 086 000
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

57 300

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Kitos viešosios lėšos

324 700
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

0

10 115
X

X

Įvertintas projektinis pasiūlymas. Rengiama paraiška

0
X

Kitos viešosios lėšos

ES lėšos
1.2.7v Veiksmas A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas
Jurbarko mieste

0

0

ES lėšos
1.2.6v Veiksmas Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko
transporto priemonių atnaujinimas

0

0

1 785
0

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
1.2.5v Veiksmas Darnaus judumo priemonių įdiegimas Tauragės
mieste

678 877

1 091 560

Savivaldybės biudžeto lėšos

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

0
X

X

Pasiekta reikšmė

0

268 617
X

X
Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2017-2020

X
Rodiklis, metai

0

27 382

Privačios lėšos

1.2.3v Veiksmas Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija
(Žemaitės, Smėlynų gatvių ir Smėlynų
skersgatvio)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

0
X

59 552

0

0

0

59 551

0

Planas parengtas ir pateiktas derinti Darnaus judumo komisijai

Pavadinimas

Planuotas
ir terminas
Įvykdymo
panaudotas
(pradžia ir pabaiga)
finansavimas
pagal
(metai)
šaltinius

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Privačios lėšos

0

ES lėšos
1.2.8v Veiksmas Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko
miesto Lauko gatvėje

2018-2020

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

X

Savivaldybės biudžeto lėšos

64 860
0

0

Kitos viešosios lėšos

14 558

0

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)
Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.10v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko
miesto Barkūnų gatvėje

2018-2019

33 215

0

0

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Pabaigos požymis (faktas,
liudijantis, kad veiksmas
įgyvendintas)

188 219
X

Savivaldybės biudžeto lėšos

0

Kitos viešosios lėšos

0

0

Privačios lėšos

0

0

80 490

0

ES lėšos
Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir
panaudotas
finansavimas pagal
šaltinius

Savivaldybės biudžeto lėšos

1 547 338

0

406 117

0

Kitos viešosios lėšos

194 125

0

0

0

7 091 882

0

ES lėšos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

Valstybės biudžeto lėšos
Privačios lėšos

X

0
X

20 280
0

Valstybės biudžeto lėšos

X

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Pasiekta reikšmė

0

114 700
X

X
Siektina reikšmė

0
X

Valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos
2017-2018

X
Rodiklis, metai

0

674 916

Privačios lėšos

1.2.9v Veiksmas Jurbarko autobusų parko atnaujinimas

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

Pavadinimas

Įvykdymo terminas
(pradžia ir pabaiga)
(metai)

Faktinio įvykdymo data
(metai)

Planuotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Panaudotas
finansavimas ir
finansavimo
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių
ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių
nepasiekimą lėmusias priežastis

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:
3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;
3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;
3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;
3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;
3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.
Pasiūlymai dėl programos pakeitimo
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
1. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-708 patvirtintą
Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukto projekto (1.1.3v Veiksmas) „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“ trumpą aprašymą iš „(planuojama atlikti Jurbarko kultūros centro kapitalinį remontą, sutvarkant koncertų, repeticijų ir žiūrovų sales, drabužines,
koridorius, elektros ir šildymo sistemą, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus)“ į „(planuojama atlikti Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso vidaus patalpų kapitalinį remontą, sutvarkant koncertų ir posėdžių sales, repeticijų patalpas su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis kolektyvų poreikiams,
įrengiant rūbines ir, greta choreografijos patalpų, dušus, taip pat koridorius, elektrotechnikos ir šildymo sistemas, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus. Taip pat bus įsigyta veiklų vykdymui būtina įranga ir baldai)“ bei lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį : iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 451.640;
Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.846, iš jų BF: 33.846“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 515.526; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 97.732, iš jų BF: 97.732“.
2. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu
Nr. 1V-708 patvirtintą Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukto projekto (1.1.4v Veiksmas) „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį: iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 451.640;
Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.846, iš jų BF: 33.846“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 549.024; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 121.884, iš jų BF: 121.884“.
3. Atsižvelgiant į pasikeitusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos prisidėjimą biudžeto lėšomis prie projekto „Jurbarko autobusų parko atnaujinimas“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-708 patvirtintą Tauragės
regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukto projekto (1.2.9v Veiksmas) „Jurbarko autobusų parko atnaujinimas“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinį: iš „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 221.434; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.215, iš jų BF: 33.215; ES
lėšos (Eur): 188.219“ į „Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): 221.473; Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Iš viso: 33.221, iš jų BF: 33.221; ES lėšos (Eur): 188.252“.
4. Atsižvelgiant į pasikeitusius Jurbarko rajono savivaldybės administracijos planus dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ įgyvendinimo, prašoma pakeisti į 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-708 patvirtintą
Tauragės regiono integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų planą įtraukto projekto (1.2.10v Veiksmas) „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ aprašymą iš „planuojamas ilgis 0,752 km“ į „planuojamas ilgis 0,55 km“; iš „Pabaiga (metai) 2019“ į „Pabaiga
(metai) 2021“.
Pagėgių savivaldybės administracija
Siūloma keisti Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano 1.1.1v ir 1.1.7v veiksmų įgyvendinimo pabaigos datą pakeičiant iš 2018 m. į 2019 m. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms nespėjama laiku tinkamai atlikti rangos darbų ir sutvarkyti dokumentacijos.

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas

