LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2011 m. geguţės 18 d. Nr. 588
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Ţin., 2000, Nr. 661987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339; 2010, Nr. 48-2285) 9 straipsnio 4 dalimi ir
siekdama įgyvendinti probleminių teritorijų plėtros 2011–2013 metais strateginį tikslą,
nustatytą Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 2011–2013 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 (Ţin.,
2011, Nr. 8-346), 26 punkte, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti pridedamas:
1.1. Akmenės rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
programą;
1.2.
programą;
1.3.
programą;
1.4.
programą;
1.5.
programą;

Druskininkų savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
Ignalinos rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
Jonavos rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
Joniškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų

1.6. Jurbarko rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013
programą;
1.7. Kelmės rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013
programą;
1.8. Lazdijų rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013
programą;
1.9. Maţeikių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013
programą;
1.10. Pasvalio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013

metų
metų
metų
metų
metų

programą;
1.11. Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
programą;
1.12. Skuodo rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
programą;
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1.13. Šalčininkų rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–
2013 metų programą;
1.14. Švenčionių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–
2013 metų programą.
2. Rekomenduoti šiuo nutarimu patvirtintose programose nurodytoms savivaldybėms,
asociacijoms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytas programas, rekomenduoti
savivaldybėms skirti iš savo biudţeto lėšų joms įgyvendinti.
3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintų programų prieduose nurodytoms
priemonėms įgyvendinti numatytas preliminarus lėšų poreikis gali būti keičiamas rengiant
atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto projektą ir minėtuose prieduose
nurodytų programų sąmatas.

Ministras Pirmininkas

Andrius Kubilius

Vidaus reikalų ministras

Raimundas Palaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. geguţės 18 d. nutarimu Nr. 588
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS
PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurbarko rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011–2013 metų
programos (toliau – Programa) paskirtis – nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė, probleminė teritorija) socialinės ir ekonominės plėtros priemones, siekiant
tikslingai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti – teritoriniams
socialiniams ir ekonominiams netolygumams tarp Lietuvos regionų ir juose maţinti ir
teritorinei socialinei sanglaudai šalyje didinti.
2. Valstybės pagalba probleminėms teritorijoms teikiama pagal Regionų socialinių ir
ekonominių skirtumų maţinimo 2011–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 (Ţin., 2011, Nr. 8-346),
31 punkte nustatytus valstybės pagalbos teikimo probleminėms teritorijoms kriterijus.
Programoje numatomos daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo ir socialinio būsto
plėtros priemonės susijusios su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
(Ţin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282), numatytomis priemonėmis.
3. Programoje vartojamos sąvokos apibrėţtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros
įstatyme (Ţin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558).
II. PROBLEMINĖS TERITORIJOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS APLINKOS
ANALIZĖ
4. Analizei naudojami Statistikos departamento, valstybės įmonės Registrų centro
statistiniai duomenys ir savivaldybės informacija.
5. Probleminėje teritorijoje 2010 metų pradţioje gyveno 34 213 gyventojų, iš jų
Jurbarke – 12 968 gyventojai. Dauguma probleminės teritorijos gyventojų (60,3 procento)
gyveno kaime, kaimo gyventojų dalis buvo beveik dukart didesnė uţ šalies vidurkį (33
procentai).
6. 2009 metų duomenimis, savivaldybėje buvo 2,2 tūkstančio bedarbių, tai
1,1 procento visų šalies registruotų bedarbių 2009 metais. Pagal darbingų asmenų dalį
savivaldybė labai panaši į kitas Tauragės apskrities savivaldybes – 2010 metų pradţioje 62–
64 procentus gyventojų čia sudarė darbingo amţiaus (15–64 metų) gyventojai, 17–
19 procentų – gyventojai iki 15 metų ir 18–21 procentą – pensinio amţiaus gyventojai.
Savivaldybei būdinga gyventojų senėjimo tendencija, tam įtakos turi maţėjantis gimstamumas
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ir jaunimo emigracija – nuo 2001 metų vaikų ir jaunimo (iki 14 metų) savivaldybėje sumaţėjo
2 tūkstančiais. Palyginti su kitomis Tauragės apskrities savivaldybėmis, demografinis
senatvės koeficientas savivaldybėje didţiausias – 2010 metų pradţioje 100 vaikų teko
148 pagyvenę ţmonės, kitose Tauragės apskrities savivaldybėse šis koeficientas svyravo nuo
110 iki 139. Savivaldybėje gyventojų sumaţėjo nuo 35,2 tūkstančio 2008 metais iki
34,2 tūkstančio 2010 metų pradţioje. Pagrindinė prieţastis – neigiamas migracijos saldas,
kuris nuo 2007 metų pradėjo vėl labai didėti (2009 metais padidėjo 30,3 procento). Iš visų
Tauragės apskrities savivaldybių 2009 metais savivaldybėje neigiamas migracijos saldas buvo
didţiausias (-340) – 6,2 karto didesnis nei Pagėgių savivaldybėje (-55) ir apie 1,5 karto
didesnis nei Šilalės rajono (-228) ir Tauragės rajono (-222) savivaldybėse. Didţiausia
neigiama natūrali gyventojų kaita buvo Jurbarko rajono ir Tauragės rajono savivaldybėse.
7. Probleminės teritorijos gyvenamosios aplinkos patrauklumą ypač veikia
daugiabučių gyvenamųjų namų būklė. 2009 metais savivaldybėje buvo 407 daugiabučiai
gyvenamieji namai. Per 2008–2010 metus nerenovuotas nė vienas daugiabutis gyvenamasis
namas, dėl to prastėja gyvenamoji aplinka. Kadangi gyvenimo sąlygos labiausiai
pablogėjusios šiuose namuose, labai svarbu juos atnaujinti – gerinti energijos vartojimo
efektyvumą lemiančias jų savybes. Net 92,1 procento visų probleminėje teritorijoje esančių
pastatų pastatyti iki 1990 metų, iš jų 33,5 procento – 1940–1960 metais, taigi juos būtina
renovuoti.
8. Socialiniu būstu aprūpinami maţas pajamas gaunantys asmenys (šeimos), jaunos
šeimos, našlaičiai, neįgalieji. Socialinio būsto fondo plėtra per lėta, socialinio būsto pasiūla
nepakankama, o asmenų, negalinčių įsigyti būsto ir turinčių teisę į socialinį būstą, daugėja
labai sparčiai. 2009 metų duomenimis, savivaldybėje buvo 172 socialiniai būstai, naujai
įrengto 2009 metais – nė vieno. 2009 metų pabaigoje savivaldybėje socialinio būsto
laukiančių asmenų sąrašuose buvo 139 asmenys (šeimos narių – 317), iš jų 28 procentai –
pavieniai asmenys, netekę būsto, o dauguma (72 procentai) – jaunos šeimos. Šis skaičius per
pastaruosius 4 metus išaugo 175 procentais. 2008 metais asmenims (šeimoms) išnuomoti
945 kv. metrai savivaldybių gyvenamųjų patalpų naudingojo ploto, 5 asmenys (šeimos) gavo
592,5 tūkst. litų valstybės remiamus būsto kreditus.
9. Savivaldybei 2010 metais priklausė 61 visuomeninis pastatas, kuriuose teikiamos
paslaugos gyventojams. Iki 2010 metų pradţios renovuota 17 tokių pastatų (27,9 procento
visų šių pastatų), o iki 2013 metų bus renovuotas dar vienas visuomeninės paskirties pastatas.
10. Vidutinis metinis nedarbo lygis, išreikštas uţsiregistravusių bedarbių ir darbingo
amţiaus gyventojų santykiu, savivaldybėje 2009 metais buvo 10,6 procento, t. y.
12,8 procento didesnis uţ šalies vidurkį (9,4). 245 ilgalaikiai bedarbiai sudarė 11,1 procento
visų probleminės teritorijos bedarbių.
11. Vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis probleminėje
teritorijoje 2009 metais buvo 4,1 procento, t. y. 86,4 procento didesnis uţ šalies vidurkį
(2,2 procento).
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12. 2009 metais savivaldybė iš savo biudţeto socialinės apsaugos sričiai skyrė
10,8 mln. litų. Santykinė socialinėms reikmėms skiriamų lėšų dalis 2007–2008 metais –
10 procentų, o 2009 metais ji padidėjo iki 14 procentų. 2009 metais savivaldybėje
uţregistruotas 1 421 socialinės pašalpos gavėjas, palyginti su 2008 metais, gavėjų padaugėjo
56,8 procento.
13. Pagal vienam gyventojui tenkančias tiesiogines uţsienio investicijas savivaldybė
3,3 karto atsilieka nuo Tauragės rajono savivaldybės – ekonominio apskrities centro, bet
daugiau nei 13 kartų lenkia kitas šios apskrities – Pagėgių ir Šilalės rajono – savivaldybes.
Tiesioginės uţsienio investicijos vienam gyventojui savivaldybėje 2009 metų pabaigoje –
239 litai, t. y. 44 procentais maţiau nei 2008 metais (427 litai). Materialinės investicijos
savivaldybėje 2008 metais – 80,7 mln. litų. Savivaldybei teko 23,8 procento Tauragės
apskrities ir 0,3 procento šalies materialinių investicijų. Iš jų apie 25 procentai buvo investuoti
į viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektorių ir 25 procentai – į
elektros, dujų ir vandens tiekimo sektorių. Vienam savivaldybės gyventojui teko per
2 308 litus materialinių investicijų, t. y. 3,3 karto maţiau nei šalies vidurkis.
14. 2008 metais probleminėje teritorijoje veikė 22, o 2010 metais – 28 kaimo
gyvenamųjų vietovių bendruomenės. Jos dalyvauja savivaldybės vietos veiklos grupės
„Nemunas“ veikloje. Pasinaudojus Europos Sąjungos parama, parengta ir pradėta įgyvendinti
šios vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2009–2015 metų strategija. Tikimasi, kad
Europos Sąjungos parama, skiriama bendruomenių veiklos ir infrastruktūros projektams
įgyvendinti, skatins probleminės teritorijos gyventojus aktyviau dalyvauti bendruomenių
veikloje. Vietos veiklos grupės „Nemunas“ strategijoje numatytų veiksmų integruotas
poveikis uţtikrins savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių ilgalaikės plėtros perspektyvą.
15. Prasta probleminės teritorijos socialinės infrastruktūros būklė, būsto kokybė,
nepatraukli gyvenamoji ir investicinė aplinka, ilgalaikis nedarbas ir gyventojų skaičiaus
maţėjimas dėl migracijos lemia, kad pagrindiniai teritorinę socialinę sanglaudą atspindintys
rodikliai – vidutinis metinis nedarbo lygis ir vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir
gyventojų santykis – čia didesni uţ šalies vidurkį.
III. PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS STRATEGINIS TIKSLAS IR
UŽDAVINIAI
16. Probleminės teritorijos plėtros strateginis tikslas ir uţdaviniai nustatyti
atsiţvelgiant į probleminių teritorijų plėtros 2011–2013 metais strateginį tikslą ir probleminių
teritorijų plėtros uţdavinius, nustatytus Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo
2011–2013 metų programoje.
17. Probleminės teritorijos plėtros strateginis tikslas – uţtikrinti gyvenimo kokybę,
artimą šalies vidurkiui, t. y. pasiekti, kad savivaldybėje 2013 metais:
17.1. vidutinis metinis nedarbo lygis neviršytų šalies vidurkio daugiau kaip
30 procentų;
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17.2. vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis neviršytų
šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų.
18. Probleminės teritorijos plėtros uţdaviniai:
18.1. kompleksiškai plėtoti urbanistinę infrastruktūrą, didinti gyvenamosios aplinkos
patrauklumą;
18.2. atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus ir plėtoti socialinį būstą;
18.3. kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą;
18.4. skatinti gyventojų bendruomenines iniciatyvas;
18.5. plėtoti socialinę infrastruktūrą;
18.6. subsidijuoti darbo vietų steigimą, ypač daug dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo
problemoms spręsti;
18.7. tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus.
IV. SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)
19. Programos 17 punkte nurodyto tikslo pasiekimo vertinimo kriterijai (rezultato
kriterijai):
19.1. vidutinis metinis nedarbo lygis, palyginti su šalies vidurkiu, procentais;
19.2. vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis, palyginti su
šalies vidurkiu, procentais.
20. Numatoma, kad siekiant probleminės teritorijos plėtros strateginio tikslo:
20.1. vidutinis metinis nedarbo lygis savivaldybėje 2013 metais neviršys šalies
vidurkio daugiau kaip 30 procentų (2009 metais viršijo šalies vidurkį 12,8 procento);
20.2. vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis savivaldybėje
2013 metais neviršys šalies vidurkio daugiau kaip 30 procentų (2009 metais viršijo šalies
vidurkį 86,4 procento).
21. Programos 18 punkte nurodytų uţdavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
(produkto kriterijai):
21.1. 18.1 punkte nurodyto uţdavinio – savivaldybėje įgyvendintų kompleksinės
urbanistinės plėtros projektų, skirtų gyvenamosios aplinkos patrauklumui didinti, skaičiaus
pokytis;
21.2. 18.2 punkte nurodyto uţdavinio:
21.2.1. atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose dalies nuo visų
daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose pokytis, procentais;
21.2.2. socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus pokytis, procentais;
21.3. 18.3 punkte nurodyto uţdavinio – kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose
kompleksiškai sutvarkyta viešoji infrastruktūra ir aplinka, skaičiaus pokytis;
21.4. 18.4 punkte nurodyto uţdavinio – savivaldybės gyventojų, dalyvaujančių
bendruomenių veikloje, skaičiaus pokytis, procentais;
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21.5. 18.5 punkte nurodyto uţdavinio:
21.5.1. patobulintos dangos kelių ilgio pokytis, procentais;
21.5.2. visuomeninių pastatų, rekonstruotų siekiant padidinti jų energinį efektyvumą,
dalies pokytis, procentais;
21.6. 18.6 punkte nurodyto uţdavinio – ilgalaikių bedarbių skaičiaus pokytis,
procentais;
21.7. 18.7 punkte nurodyto uţdavinio – savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, dalies
pokytis, procentais.
22. Numatoma, kad įgyvendinant probleminės teritorijos plėtros uţdavinius:
22.1. Jurbarke bus įgyvendinti 2 kompleksinės urbanistinės plėtros projektai (2008–
2009 metais pradėtas vykdyti vienas toks projektas);
22.2. atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose dalis nuo visų
daugiabučių gyvenamųjų namų ir butų juose išaugs atitinkamai nuo 0 / 0 procentų
2010 metais iki 3,7 / 3,7 procento 2013 metais;
22.3. socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) sumaţės 21,6 procento (nuo
139 asmenų (šeimų) 2009 metais iki 109 asmenų (šeimų) 2013 metais);
22.4. 11 kaimo gyvenamųjų vietovių bus kompleksiškai sutvarkyta viešoji
infrastruktūra ir aplinka (2008–2009 metais tokie projektai nevykdyti);
22.5. savivaldybės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenių veikloje, padaugės
26 procentais;
22.6. patobulintos dangos kelių padaugės 14 procentų (nuo 117,7 kilometro
2009 metais iki 134,42 kilometro 2013 metais);
22.7. visuomeninių pastatų, rekonstruotų siekiant padidinti jų energinį efektyvumą,
dalis nuo visų viešosios paskirties pastatų išaugs 5,7 procento (nuo 27,9 procento 2009 metais
iki 29,5 procento 2013 metais);
22.8. ilgalaikių bedarbių savivaldybėje sumaţės 10,2 procento (nuo 245 ilgalaikių
bedarbių 2009 metais iki 220 ilgalaikių bedarbių 2013 metais);
22.9. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tobulinusių
kvalifikaciją per paskutinius metus, padaugės 14,8 procento (nuo 61 procento 2009 metais iki
70 procentų 2013 metais).
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
23. Teisės aktų nustatyta tvarka Programos įgyvendinimą koordinuoja ir stebėseną
vykdo Vidaus reikalų ministerija.
24. Atsakingi vykdytojai, nurodyti Programos priede, kasmet iki vasario 1 d. teisės
aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų ministerijai informaciją, kaip vykdomos
Programos įgyvendinimo priemonės. Vidaus reikalų ministerija informaciją apie Programos
įgyvendinimo eigą ir rezultatus kasmet teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinėje
veiklos ataskaitoje.
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25. Programos įgyvendinimas gali būti finansuojamas iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudţeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos ţemės ūkio
fondo kaimo plėtrai paramą), savivaldybės biudţeto, Privatizavimo fondo ir Uţimtumo fondo
lėšų, taip pat kitų finansavimo šaltinių. Europos Sąjungos parama Programos priemonių
įgyvendinimo projektams vykdyti skiriama vadovaujantis šios paramos naudojimą
reglamentuojančiais teisės aktais.

––––––––––––––––––––

Jurbarko rajono savivaldybės – probleminės
teritorijos plėtros 2011–2013 metų programos
priedas
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS – PROBLEMINĖS TERITORIJOS PLĖTROS 2011–2013 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Eil.
Nr.

1.

1.1.

Priemonės pavadinimas
Tikslas – užtikrinti gyvenimo
kokybę, artimą šalies vidurkiui
Uždavinys – kompleksiškai
plėtoti urbanistinę
infrastruktūrą, didinti
gyvenamosios aplinkos
patrauklumą
Kompleksiškai sutvarkyti
Jurbarko urbanistinę
infrastruktūrą (II etapas) –
sutvarkyti Jurbarko miesto
kvartalo, ribojamo V. Kudirkos,
Lauko, S. Daukanto, Algirdo
gatvių, infrastruktūrą

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

–

2 112,8 (iš jų
Europos Sąjungos
(toliau – ES)
struktūriniai fondai –
1 795,88, Lietuvos
Respublikos
valstybės biudţetas
(toliau – valstybės
biudţetas) – 158,46,
savivaldybės
biudţetas – 158,46)

2 112,8 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
1 795,88, valstybės
biudţetas – 158,46,
savivaldybės
biudţetas – 158,46)

Asignavimų valdytojai

Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Priemonių vykdytojai

Jurbarko rajono
savivaldybė
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Eil.
Nr.
1.2.

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
Sutvarkyti ir pritaikyti poilsiui
2 850,85 (iš jų ES
–
–
Jurbarko rajono rekreacines
struktūriniai fondai –
teritorijas – pritaikyti Imsrės upės 2 423,22,
pakrantę viešajai turizmo
savivaldybės
infrastruktūrai
biudţetas – 427,63)
Priemonės pavadinimas

1.3.

Rekonstruoti Jurbarko gatves:
Jurbarko rajono vietinės reikšmės
kelią J1 ir Jurbarko Gedimino,
V. Kudirkos ir Liepų gatves,
įrengti B. Nedzinskienės ir
K. Donelaičio gatvių pratęsimą

2.

Uždavinys – atnaujinti
daugiabučius gyvenamuosius
namus ir plėtoti socialinį būstą
Rekonstruoti daugiabučius namus
Jurbarko teritorijoje, ribojamoje
V. Kudirkos, Lauko,
S. Daukanto, Algirdo gatvių
(renovuoti 10 daugiabučių namų)

2.1.

2.2.

Įrengti socialinį būstą – pritaikyti
jam patalpas (II etapas): įrengti
patalpas socialiniam būstui
Jurbarke, Barkūnų g. 8A (8
butams)

7 603,45 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
6 462,93,
savivaldybės
biudţetas – 342,2,
valstybės biudţetas –
798,36)

–

–

–

–

2 645,9 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
2 249,02,
savivaldybės
biudţetas – 396,88)

2 645,9 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
2 249,02,
savivaldybės
biudţetas – 396,88)

Asignavimų valdytojai
Ūkio ministerija (valstybės
biudţeto asignavimų
valdytoja), Jurbarko rajono
savivaldybė (savivaldybės
biudţeto asignavimų
valdytoja)
Susisiekimo ministerija (ES
struktūrinių fondų ir valstybės
biudţeto asignavimų
valdytoja), Jurbarko rajono
savivaldybė (savivaldybės
biudţeto asignavimų
valdytoja)

Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
755,2 (iš jų ES
755 (iš jų ES
Vidaus reikalų ministerija
struktūriniai fondai – struktūriniai fondai – (valstybės biudţeto
641,92, savivaldybės 641,75, savivaldybės asignavimų valdytoja),
biudţetas – 113,28) biudţetas – 113,25) Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Priemonių vykdytojai
Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

3

Eil.
Nr.
3.

3.1.

Priemonės pavadinimas
Uždavinys – kompleksiškai
plėtoti kaimo gyvenamųjų
vietovių infrastruktūrą
Vykdyti Juodaičių, Jurbarkų,
Seredţiaus, Viešvilės kaimo
gyvenviečių infrastruktūros
gerinimo projektus

3.2.

Plėtoti ir atnaujinti kaimo
infrastruktūrą Erţvilke,
Veliuonoje, Juodaičiuose ir
Raudonėje

4.
4.1.

Uždavinys – skatinti gyventojų
bendruomenines iniciatyvas
Įgyvendinti vietos veiklos
partnerystės principus Jurbarko
rajono savivaldybėje

5.

Uždavinys – plėtoti socialinę
infrastruktūrą

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

–

1 207 (iš jų Europos
ţemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
parama – 1 025,95,
savivaldybės
biudţetas – 181,05)

2 067,7 (iš jų Europos
ţemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
parama – 1 757,55,
savivaldybės
biudţetas – 310,15)

2 729,9 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
2 320,42,
savivaldybės
biudţetas – 409,48)

Asignavimų valdytojai

2 729,9 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
2 320,42,
savivaldybės
biudţetas – 409,48)

Priemonių vykdytojai

Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
1 207 (iš jų Europos 1 207 (iš jų Europos Ţemės ūkio ministerija
ţemės ūkio fondo
ţemės ūkio fondo
(Europos ţemės ūkio fondo
kaimo plėtrai
kaimo plėtrai
kaimo plėtrai asignavimų
parama – 1 025,95, parama – 1 025,95, valdytoja), Jurbarko rajono
savivaldybės
savivaldybės
savivaldybė (savivaldybės
biudţetas – 181,05) biudţetas – 181,05) biudţeto asignavimų
valdytoja)

Jurbarko rajono
savivaldybė

1 827,8 (iš jų
Europos ţemės ūkio
fondo kaimo plėtrai
parama – 1 553,63,
savivaldybės
biudţetas – 274,17)

vietos veiklos grupė
„Nemunas“, Jurbarko
rajono savivaldybė

1 912,3 (iš jų
Europos ţemės ūkio
fondo kaimo plėtrai
parama – 1 625,46,
savivaldybės
biudţetas – 286,84)

Ţemės ūkio ministerija
(Europos ţemės ūkio fondo
kaimo plėtrai asignavimų
valdytoja), Jurbarko rajono
savivaldybė (savivaldybės
biudţeto asignavimų
valdytoja)

Jurbarko rajono
savivaldybė

4

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
–
336,4 (iš jų ES
336,4 (iš jų ES
struktūriniai fondai – struktūriniai fondai –
285,94, savivaldybės 285,94, savivaldybės
biudţetas – 50,46)
biudţetas – 50,46)

5.1.

Rekonstruoti ikimokyklinio
ugdymo įstaigas – kapitališkai
suremontuoti darţelio
„Ąţuoliukas“ vidaus patalpas

5.2.

Įsteigti universalų daugiafunkcį
centrą Jurbarko rajone

–

1 026,5 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
872,53, savivaldybės
biudţetas – 153,97)

5.3.

Rekonstruoti buvusios Jurbarko
„Klevelio“ pradinės mokyklos
pastatą – pritaikyti viešajai
bibliotekai

1 692,2 (valstybės
biudţetas – 1 438,37,
savivaldybės
biudţetas – 253,83)

1 692,6 (valstybės
biudţetas –
1 438,71,
savivaldybės
biudţetas – 253,89)

5.4.

Rekonstruoti Jurbarko kultūros
centrą

448,6 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
381,31, valstybės
biudţetas – 67,29)

448,6 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
381,31, valstybės
biudţetas – 67,29)

5.5.

Investuoti į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas – rekonstruoti
Jurbarko vaikų darţelį
„Nykštukas“

675,7 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
574,36, savivaldybės
biudţetas – 101,36)

675,7 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
574,36, savivaldybės
biudţetas – 101,36)

Asignavimų valdytojai

Švietimo ir mokslo ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
1 026,5 (iš jų ES
Švietimo ir mokslo ministerija
struktūriniai fondai – (valstybės biudţeto
872,53, savivaldybės asignavimų valdytoja),
biudţetas – 153,97) Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
1 692,2 (valstybės
Kultūros ministerija (valstybės
biudţetas –
biudţeto asignavimų
1 438,37,
valdytoja), Jurbarko rajono
savivaldybės
savivaldybė (savivaldybės
biudţetas – 253,83) biudţeto asignavimų
valdytoja)
448,6 (iš jų ES
Kultūros ministerija (valstybės
struktūriniai fondai – biudţeto asignavimų
381,31, valstybės
valdytoja), Jurbarko rajono
biudţetas – 67,29)
savivaldybė (savivaldybės
biudţeto asignavimų
valdytoja)
–
Švietimo ir mokslo ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Priemonių vykdytojai
Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

Jurbarko rajono
savivaldybė

5

Eil.
Nr.
5.6.

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
Padengti asfaltu valstybinės
3 400 (valstybės
–
–
reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 biudţetas (Kelių
Padubysys–Juodaičiai–Griciai
prieţiūros ir plėtros
8,59–12,15 kilometro ruoţą
programa)
Priemonės pavadinimas

Susisiekimo ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Priemonių vykdytojai
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos, Jurbarko
rajono savivaldybė
Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos, Jurbarko
rajono savivaldybė
Jurbarko rajono
savivaldybė

5.7.

Rekonstruoti valstybinės
reikšmės rajoninio kelio Nr. 1709
Seredţius–Juodaičiai–Mituva–
Keryvai 4,7–6,7 kilometro ruoţą

–

1 900 (valstybės
biudţetas (Kelių
prieţiūros ir plėtros
programa)

5.8.

Rekonstruoti valstybinės
reikšmės krašto kelio Nr. 146
Raseiniai–Šilinė 20–28 kilometrų
ruoţą

–

5 000 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
4 250, valstybės
biudţetas – 750
(Kelių prieţiūros ir
plėtros programa)

8 000 (iš jų ES
Susisiekimo ministerija
struktūriniai fondai – (valstybės biudţeto
6 800, valstybės
asignavimų valdytoja)
biudţetas – 1 200
(Kelių prieţiūros ir
plėtros programa)

6.

Uždavinys – subsidijuoti darbo
vietų steigimą, ypač daug
dėmesio skirti ilgalaikio
nedarbo problemoms spręsti
Įgyvendinti vietinių uţimtumo
iniciatyvų projektus, kuriais
siekiama įsteigti naujų darbo
vietų
Remti savarankišką uţimtumą ir
veiklą pagal verslo liudijimus

192 (Uţimtumo
fondas)

288 (Uţimtumo
fondas)

248 (valstybės
biudţetas)

Socialinės apsaugos ir darbo Tauragės teritorinė
ministerija (valstybės biudţeto darbo birţa
asignavimų valdytoja)

180 (Uţimtumo
fondas)

180 (Uţimtumo
fondas)

180 (valstybės
biudţetas)

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

6.1.

6.2.

6.3.

Remti darbo vietų steigimą

32 (Uţimtumo fondas) 60 (Uţimtumo
fondas)

–

Asignavimų valdytojai

60 (valstybės
biudţetas)

Susisiekimo ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Tauragės teritorinė
darbo birţa, Jurbarko
rajono savivaldybė
Tauragės teritorinė
darbo birţa

6

Eil.
Nr.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

Priemonės pavadinimas
Uždavinys – tobulinti savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
administracinius gebėjimus
Organizuoti Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, mokymą, skirtą jų
administraciniams gebėjimams
ugdyti
Rengti ir įgyvendinti projektus,
skirtus Jurbarko rajono
savivaldybės strateginio
planavimo sistemai tobulinti ir
regioninės plėtros studijoms,
tyrimams ir analizei atlikti
Rengti ir atnaujinti Jurbarko
rajono savivaldybės teritorijų
planavimo dokumentus,
pasitelkiant išorės ekspertų,
panaudojant metodinę ir techninę
paramą, tobulinti uţ teritorijų
planavimą atsakingų Jurbarko
rajono savivaldybės
administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
gebėjimus

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Asignavimų valdytojai

Priemonių vykdytojai

–

87,2 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
74,12, savivaldybės
biudţetas – 13,08)

87,2 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
74,12, savivaldybės
biudţetas – 13,08)

Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Jurbarko rajono
savivaldybė

–

81 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
68,85, valstybės
biudţetas – 6,075,
savivaldybės
biudţetas – 6,075)
190,4 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
161,84, valstybės
biudţetas – 14,28,
savivaldybės
biudţetas – 14,28)

77,7 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
66,05, valstybės
biudţetas – 5,828,
savivaldybės
biudţetas – 5,828)
190,4 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
161,84, valstybės
biudţetas – 14,28,
savivaldybės
biudţetas – 14,28)

Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)
Vidaus reikalų ministerija
(valstybės biudţeto
asignavimų valdytoja),
Jurbarko rajono savivaldybė
(savivaldybės biudţeto
asignavimų valdytoja)

Jurbarko rajono
savivaldybė

190,4 (iš jų ES
struktūriniai fondai –
161,84, valstybės
biudţetas – 14,28,
savivaldybės
biudţetas – 14,28)

Jurbarko rajono
savivaldybė

7

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Iš viso

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) ir numatomi finansavimo
šaltiniai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
20 539,9 (iš jų ES
23 245 (iš jų ES
23 709,9 (iš jų ES
struktūriniai fondai – struktūriniai fondai – struktūriniai fondai –
10 003,6, valstybės
13 676,19, valstybės 15 648,86, valstybės
biudţetas – 5 718,3,
biudţetas – 4 334,82, biudţetas – 3 372,23,
savivaldybės
savivaldybės
savivaldybės
biudţetas – 1 630,5,
biudţetas – 2 126,41, biudţetas – 2 037,4,
Europos ţemės ūkio
Europos ţemės ūkio Europos ţemės ūkio
fondo kaimo plėtrai
fondo kaimo plėtrai fondo kaimo plėtrai
parama – 2 783,5,
parama – 2 579,58, parama – 2 651,41)
Uţimtumo fondas –
Uţimtumo fondas –
404)
528)

––––––––––––––––––

Asignavimų valdytojai

Priemonių vykdytojai

