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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas,
vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu, teikiu 2012 metų tarybos ir mero veiklos ataskaitą.
2012 metais savivaldybės taryboje dirbo 25 Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės meras
Pranas Petrošius (Lietuvos socialdemokratų partija), mero pavaduotojas Silverijus Statkus (partija
„Tvarka ir teisingumas“). Savivaldybės taryboje dirba 10 Lietuvos socialdemokratų partijos narių, 4
Liberalų ir centro sąjungos nariai, 3 partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai, 3 Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, 2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, 2
Liberalų sąjūdžio nariai, 1 Darbo partijos narys.
Valdančiosios koalicijos sudėtis: 10 Lietuvos socialdemokratų partijos narių, 3 partijos „Tvarka
ir teisingumas“ nariai, 2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, 1 Darbo partijos narys.
2012 metais įvyko 16 Savivaldybės tarybos posėdžių. Surašyta 16 posėdžių protokolų. Per
ataskaitinį laikotarpį taryba priėmė 324 sprendimus. 3 sprendimų projektų svarstymą taryba atidėjo. Iš
posėdžių darbotvarkės buvo išbrauktas 1 klausimas, 5 sprendimo projektai nesvarstyti. Per 2012 metus
tarybai buvo pateiktos 46 informacijos.
2012 m. Savivaldybės taryba, vadovaujama mero Prano Petrošiaus, svarstė aktualius ir
strateginius miestui, jo gyventojams ir vietos bendruomenėms klausimus. Priimti sprendimai turi vieną
tikslą – pagerinti tauragiškių gyvenimo kokybę.
Priimti svarbūs Tauragės rajonui ir jo gyventojams sprendimai:
 Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2012 metams patvirtinimo.
 Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro Moterų krizių
centro įsteigimo.
 Dėl Mokinių priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir
neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo.
 Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių
sprendimams įgyvendinti Tauragės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. 1-228 ,,Dėl
daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo
nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 Dėl naujų Tauragės rajono verslo subjektų atleidimo nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos
bei nekilnojamojo turto mokesčių.
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Dėl Naujai įregistruotų mažų ir labai mažų verslo įmonių pradinių steigimosi išlaidų
subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Kultūros centro 2012–2014 m.
strateginio plano patvirtinimo.
Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros
paslaugų Tauragės rajone gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir
jų tėvams (globėjams) tvarkos patvirtinimo.
Dėl objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės
keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
sąrašo 2012 metams patvirtinimo.
Dėl pritarimo projekto „Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės g. iki Saulės g.) gatvių
rekonstrukcija“ rengimui ir paraiškos teikimui.
Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų 2011 metų veiklos
ataskaitoms.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisyklių, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 19 d.
sprendimu Nr. 1-181, pakeitimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2012–2014 metams patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Naujai įregistruotų mažų ir labai mažų verslo įmonių pradinių steigimosi išlaidų
subsidijavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Dėl atnaujinto Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2008-2013 m. įgyvendinimo 20082011 m. ataskaitos patvirtinimo.
Dėl projekto „VšĮ Tauragės ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas“ vykdymo laikotarpiu sukauptų nebaigtos statybos
darbų perdavimo.
Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.
Dėl darbų, atliekamų iš 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės
keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
objektų sąrašo pakeitimo.
Dėl pritarimo objektams „Tauragės miesto Birutės gatvės atkarpos (nuo Dariaus ir Girėno g. iki
V. Kudirkos g.) rekonstrukcija“ ir „Automobilių stovėjimo aikštelės prie Tauragės profesinio
rengimo centro rekonstrukcija“ ir prašymo skirti lėšų iš 2013 metų kelių priežiūros ir plėtros
programos tikslinių ar rezervo lėšų.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų, Tauragės rajono savivaldybės metinės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo
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ir Tauragės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir
kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
 Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 Dėl UAB ,,Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei
pardavimo kainų nustatymo.
 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 m. vykdomai
veiklai, nustatymo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai
veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
 Dėl Tauragės krašto muziejaus 2012–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
Visi tarybos sprendimai, informacijos suregistruoti tarybos sprendimų registre, padauginti ir
išdalinti pagal priklausomybę. Priimti tarybos sprendimai ir jų rengimo dokumentai komplektuojami į
atskiras bylas, kurios saugomos pagal Dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklių reikalavimus.
2012 M. TARYBOS NARIAI TARYBOS POSĖDŽIUOSE PASISAKĖ, KALBĖJO,
DALYVAVO DISKUSIJOSE BEI UŽDAVĖ KLAUSIMUS
Per 2012 m. įvyko 16 tarybos posėdžių.
Savivaldybės tarybos posėdžiuose pasisakė, kalbėjo, uždavė klausimus, dalyvavo diskusijose
svarstant klausimus 79,2 proc. tarybos narių.
2012 m. tarybos narių posėdžių lankomumas – 87,3 proc.
1 lentelė
2012 m. kalbėjusiųjų, dalyvavusiųjų diskusijose duomenys
TARYBOS NARIŲ PASISAKYMŲ,
TARYBOS NARIŲ VARDAI KALBĖJUSIŲJŲ, DALYVAVUSIŲJŲ
IR PAVARDĖS
DISKUSIJOSE BEI UŽDAVUSIŲJŲ
KLAUSIMŲ DUOMENYS (kartai)
Benediktas Antanavičius
3
Sigitas Baciuška
10
Juozapas Bauža
1
Arūnas Beišys
6
Vidas Bičkus
20
Darius Bredelis
22
Palmyra Gylienė
6
Vaidotas Globys
3
Arūnas Jancevičius
4
Birutė Jokšienė
11
Rasa Kancevyčienė
2
Orestas Kliunka
Sigitas Mičiulis
14
Stasys Lapė
13
Nerijus Lukošius
Gediminas Maškauskas
5
3
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Raimondas Matemaitis
Pranas Petrošius
Robertas Piečia
Regina Rimkienė
Iveta Skurvydienė
Antanas Stankus
Darius Stankus
Linas Stankus
Silverijus Statkus

52
65
6
3
24
9
23
5
10

Komitetų veikla
Savivaldybės tarybos nariai savo veiklą dažniausiai vykdė komitetuose, atskirais atvejais –
komisijose, darbo grupėse. Komitetų veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos darbo
reglamentu. Pagrindiniai komitetų darbo principai: operatyvus gilinimasis į rajono gyventojų
problemas, pageidavimus, teikiamų argumentuotų pasiūlymų ir rekomendacijų kolegialumas, viešumas
ir pan.
2012 metais dirbo septyni Savivaldybės tarybos komitetai:
KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
Regina Rimkienė – pirmininkė;
Benediktas Antanavičius – narys;
Raimondas Matemaitis – narys.
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS
Birutė Jokšienė – pirmininkė;
Rasa Kancevyčienė – narė;
Iveta Skurvydienė – narė.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
Arūnas Beišys – pirmininkas;
Juozapas Bauža – narys;
Darius Bredelis – narys.
APLINKOSAUGOS, TURIZMO IR RYŠIŲ SU UŽSIENIU KOMITETAS
Silverijus Statkus – pirmininkas;
Vidas Bičkus – narys;
Palmyra Gylienė – narė;
Nerijus Lukošius – narys;
Linas Stankus – narys.
INVESTICIJŲ IR PLĖTROS KOMITETAS
Gediminas Maškauskas – pirmininkas;
Vaidotas Globys – narys;
Sigitas Mičiulis – narys;
Orestas Kliunka – narys;
Antanas Stankus – narys.
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FINANSŲ KOMITETAS
Sigitas Baciuška – pirmininkas;
Arūnas Jancevičius – narys;
Stasys Lapė – narys;
Robertas Piečia – narys;
Darius Stankus – narys.
KONTROLĖS KOMITETAS
Vidas Bičkus – pirmininkas;
Benediktas Antanavičius – narys;
Vaidotas Globys – narys;
Raimondas Matemaitis – narys;
Orestas Kliunka – narys;
Darius Stankus – narys;
Silverijus Statkus – narys.
Kokybiška Savivaldybės tarybos veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos komitetų darbo.
Daugiausiai kartų posėdžiavo Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas – 8 kartus
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas – 5 kartus. Per 2012 metus įvyko 23 Savivaldybės tarybos
jungtinio tarybos komiteto posėdžiai. Surašyti posėdžių protokolai.

Etikos komisija

3

Kontrolės komitetas
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
komitetas
Kaimo reikalų komitetas

2
8
4

Investicijų ir plėtros komitetas

4

Finansų komitetas

4

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Savivaldybės tarybos jungtinis tarybos
komitetas

2012 m.

5
23
0

5

10

15

20

25

1 pav. Komitetų posėdžių skaičius 2012 m.

Komitetai sprendimus priima pagal kuruojamą sritį ir kompetenciją. 2012 m. daugiausiai
pateiktų klausimų svarstė Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, Socialinių reikalų ir sveikatos
apsaugos komitetas. Nemažai klausimų sprendė ir kiti komitetai.
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2 lentelė
Komitetų posėdžiuose 2012 metais svarstyti klausimai
Eil. KOMITETO
SVARSTYTI KLAUSIMAI:
Nr. PAVADINIMAS
1.
Kontrolės komitetas
Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos veiklos ataskaitos.
2.
Dėl UAB Tauragės knygyno finansinio audito
rezultatų.
3.
Dėl UAB Tauragės butų ūkio teikiamų paslaugų
finansinio audito rezultatų.
4.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2013 m. veiklos plano.
5.
Dėl lėšų skyrimo įsteigto Kontrolės ir audito
tarnyboje etato išlaikymui.
6.
Švietimo, kultūros ir sporto Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių
komitetas
atlyginimų koeficientų ir priedų nustatymo 2012
metams.
7.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011
m. kovo 23 d. sprendimo Nr. 1-1893 ,,Dėl
bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų
skaičiaus nustatymo 2011-2012 mokslo metams“
priedo pakeitimo.
8.
Dėl Mokinių priėmimo į Tauragės rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkų
patvirtinimo.
9.
Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų
skaičiaus nustatymo 2012-2013 mokslo metams.
10.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011
m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-225 ,,Dėl
Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų didžiausio leistino etatų skaičiaus
patvirtinimo“ priedo pakeitimo.
11.
Dėl 2012-2013 mokslo metų priešmokyklinio
ugdymo
organizavimo
modelių
ir
priešmokyklinio
ugdymo
grupių
sąrašo
patvirtinimo.
12.
Dėl Tauragės rajono Tarailių pagrindinės
mokyklos Dapkiškių pradinio ugdymo skyriaus
uždarymo.
13.
Dėl Profesinio rengimo centro direktoriaus
prašymo.
14.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012
m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-311 ,,Dėl
bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų
skaičiaus nustatymo 2012-2013 mokslo metams“
priedo pakeitimo.
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15.

Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2004
m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 1-877 ,,Dėl
Tauragės rajono ugdymo įstaigų teikiamų
paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
Dėl mokslo metų pradžios šventės organizavimo
dienos pasirinkimo.
Dėl klasių sukomplektavimo 2012-2013 mokslo
metais
bendrojo
ugdymo
mokyklose,
neatitinkančių mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programos, tinklo kūrimo taisyklių
reikalavimų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse
pagal mokinio krepšelio metodiką.
Dėl švietimo, kultūros ir sporto įstaigų
planuojamų renginių 2013 m.
Dėl švietimo įstaigų finansinės padėties.
Dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narių
darbų pasidalijimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2004
m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 1-877 ,,Dėl
Tauragės rajono ugdymo įstaigų teikiamų
paslaugų kainų patvirtinimo“ 1.1.1 papunkčio
pakeitimo.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

Aplinkosaugos, turizmo
ir ryšių su užsieniu
komitetas
Investicijų ir plėtros
komitetas

Dėl regioninių projektų atrankos mechanizmo
taikymo 2007-2013 m.
Dėl pasiūlymų regioninių projektų atrankos
mechanizmo taikymui 2014-2020 m.
Dėl pasiūlymų 2014-2020 m. ES paramos
skirstymo regionui.
Dėl hipodromo teritorijos detaliojo plano
koncepcijos.
Dėl Naujai įregistruotų mažų ir labai mažų verslo
įmonių pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimo
tvarkos.
Dėl turizmo ir Tauragės įvaizdžio gerinimo
privačios iniciatyvos skatinimo tvarkos projekto.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo
komunikacijų plėtros prioritetų preliminaraus
projekto sąrašo patvirtinimo.
Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų.
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų
įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai
veiklai.
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33.
34.

Finansų komitetas

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.

48.
49..
50.

51.
52.

Socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos
komitetas

Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo
maršrutais tarifų dydžių nustatymo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2012 metų
biudžeto.
Dėl biudžetinių įstaigų vadovų prašymų.
Dėl ikimokyklinio ugdymo lėšų paskirstymo.
Dėl 2012 metų Tauragės rajono savivaldybės
biudžeto pajamų ir išlaidų plano.
Dėl prašymų nagrinėjimo.
Dėl prašymų.
Dėl sprendimo projekto ,,Dėl 2012 metų
Tauragės rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir
išlaidų plano pakeitimo bei lėšų skyrimo“
teikiamo svarstyti tarybai.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės
algos kintamosios dalies dydžio nustatymo nuo
2012 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d. iki
gegužės 1 d. ir nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013
m. gegužės 1 d.
Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl
naujų Socialinių paslaugų centro nuostatų
patvirtinimo.
Dėl 2011 metų Tauragės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos.
Dėl socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės
rizikos šeimomis vidaus audito ataskaitos.
Dėl sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
,,Tauragės viltis“ prašymo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų
sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės
algos kintamosios dalies dydžio nuo 2012 m.
gegužės 2 d. iki 2013 m. gegužės 2 d. nustatymo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos užduočių
projektų patvirtinimo.
Dėl sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
,,Tauragės viltis“ prašymo.
Dėl socialinių darbuotojų dirbančių su rizikos
šeimomis darbo ir vidaus audito ataskaitos.
Dėl Lauksargių globos namų darbuotojų darbo
krūvio
pasikeitimo
renovacijos
projekto
vykdymo metu.
Dėl Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“
etatų.
Dėl lėšų skyrimo vaikų dienos centro ,,Esi
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53.
54.

Kaimo reikalų komitetas

55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

Etikos komisija

laukiamas“ veiklai 2012 m.
Dėl medicinos įstaigų įstatų pakeitimo.
Dėl Kaimo reikalų komiteto pirmininko
išrinkimo.
Dėl rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo 14 p.
Dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo.
Dėl miško gyvūnų (kanopinių žvėrių) žemės ūkio
naudmenų plotuose daromos žalos.
Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų.
Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo
išrinkimo.
Dėl Savivaldybės mero Prano Petrošiaus 2012 m.
kovo 2 d. rašto Nr. 20-20 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės tarybos nario Lino Stankaus
elgesio“ (posėdis įvyko kovo 12).
Dėl Savivaldybės mero Prano Petrošiaus 2012 m.
kovo 2 d. rašto Nr. 20-20 ,,Dėl Tauragės rajono
savivaldybės tarybos nario Lino Stankaus
elgesio“ (posėdis įvyko 03-21).
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2012-03-29 rašto Nr. 20-52 ,,Dėl pavedimo
atlikti tyrimą“.

MERO VEIKLA
Savivaldybės meras 2012 m. Savivaldybės veiklos klausimais išleido 133 potvarkius, personalo
klausimais – 28, atostogų klausimais – 30, komandiruočių klausimais – 10 potvarkių, teikimų
Savivaldybės veiklos klausimais – 2.
2012 m. Savivaldybės mero potvarkiais buvo sudarytos 7 komisijos ir 5 darbo grupės.
3 lentelė
Mero potvarkiai dėl darbo grupių sudarymo
Eil.
Darbo grupė
Nr.
1.
Teikti siūlymus 2012 metų biudžeto projektui rengti.
2.
Tauragės rajono savivaldybės simbolių tvirtinimo ir naudojimo tvarkos aprašui parengti.
Teikti siūlymus dėl VĮ Tauragės verslo informacinio centro ir Tauragės turizmo informacinio
3.
centro pertvarkymo.
Teikti siūlymus ir pastabas rengiamam Tauragės rajono strateginiam plėtros planui 2014-2020
4.
metams.
5.
Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatams parengti.
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4 lentelė
Mero potvarkiai dėl komisijų sudarymo
Eil.
Komisija
Nr.
1.
Dėl Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios šventės organizavimo.
2.
Spręsti klausimą dėl verslo ir verslo teritorijų strategijos formavimo.
3.
Dėl 2012 metų Tauragės miesto šventės organizavimo.
4.
Spręsti klausimą dėl Tauragės konvencijos pasirašymo 200-ųjų metinių paminėjimo.
Spręsti klausimą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
5.
įvedimo.
6.
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino organizavimo ir vertinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir
7.
tvarkymo lengvatų teikimo tvarkos aprašo parengimo.

2012 m. plėtodamas ir tęsdamas tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas ir bendrai
įgyvendinamus projektus, Savivaldybės meras Pranas Petrošius, atstovaudamas Savivaldybei, vyko į
komandiruotes Karlovaco (Kroatija) ir Považska Bystrica (Slovakija) miestus.
Per 2012 m. atstovauta Tauragės rajono savivaldybei įvairiose respublikinėse ir regioninėse
struktūrose bei organizacijose. Sprendžiant aktualias Tauragės karšto problemas dažnai lankytasi
Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje bei kitose Vyriausybei pavaldžiose institucijose.
Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, būdamas Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) narys, aktyviai dalyvavo asociacijos darbe.
Taip pat būdamas Tauragės apskrities regioninės plėtros tarybos narys, aktyviai dalyvavo
Regioninės plėtros tarybos darbe siekiant pertvarkyti regiono ekonomiką ir užtikrinti darnų kultūrinį
bei ekonominį vystymąsi, plėtoti regiono centrą ir vystyti socialines plėtros teritorijas. 2012 m. įvyko 8
Regioninės plėtros tarybos posėdžiai, kuriuose priimti sprendimai, susiję su tolygios ir tvarios regiono
plėtros skatinimu.
Tauragės rajono savivaldybėje 2012 metais lankėsi ir su Savivaldybės meru susitiko Lietuvos
Respublikos teisingumo ministras Remigijus Šimašius, žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius,
socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Europos Sąjungos specialusis pasiuntinys ir
ES atstovybės Afganistane vadovas Vygaudas Ušackas, Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis,
Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Tauragės rajono savivaldybėje taip pat lankėsi Rusijos Federacijos
generalinis konsulas Vladimiras Malyginas.
Siekdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas
išspręsti, Savivaldybės meras priėmė rajono gyventojus – 2012 m. priimta 300 gyventojų asmeniniais
klausimais (aktualiausi socialiniai, namų renovacijos, gatvių tvarkymo klausimai). Per ataskaitinius
metus meras ne kartą lankėsi visose seniūnijose, bendravo su seniūnais, bendruomenių pirmininkais,
lankėsi mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose, domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir
problemomis.
Lapkričio 28 dieną Vilniaus rotušėje vykusioje Lietuvos kultūros centrų asociacijos
konferencijoje ,,Kultūros centrų strategija 2012–2032“, skirtoje asociacijos veiklos 10-mečiui, pirmą
10

Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaita

kartą buvo įteikti „Auksinio Fenikso“ apdovanojimai. Už paramą kultūrai Tauragės rajono
savivaldybės meras Pranas Petrošius išrinktas „Metų kultūros politiku“ ir jam įteiktas „Auksinio
Fenikso“ apdovanojimas.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Kaip ir ankstesniais metais, 2012-aisiais plėtėsi ir stiprėjo Tauragės rajono savivaldybės ir
partnerių iš kitų šalių bendradarbiavimas. Tauragiškiai bendradarbiauja su partneriais iš Rydštato
(Vokietija), Belchatovo (Lenkija), Ostrudos (Lenkija), Brenie-le-Chateau (Prancūzija), Zestafonio
(Gruzija), Sovetsko (Rusija) savivaldybių, užmegzti draugiški santykiai su Alkobacos (Portugalija),
Pardubicių (Čekija), Karlovaco (Kroatija), Považska Bystrica (Slovakija) miestais.
Kovo 26–28 d. Tauragės rajono savivaldybėje, vykdant tarptautinį projektą ,,Žibuoklės
mokyklose“, lankėsi delegacija iš Karlovaco (Kroatija) apskrities ir miesto. Bendradarbiavimas tarp
Tauragės rajono savivaldybės ir Karlovaco apskrities prasidėjo 2010 metais kontaktiniame seminare
Taline (Estija) ir sustiprėjo rengiant jungtinį projekto siūlymą, kuris buvo patvirtintas nacionalinių ES
mokymosi visą gyvenimą programos agentūrų Lietuvoje bei Kroatijoje.
Tauragės rajono savivaldybėje vykusiame susitikime su delegacija iš Karlovaco, vadovaujama
Karlovaco apskrities viršininko Ivano Vučico (Ivan Vučic), Savivaldybės meras Pranas Petrošius
delegacijos vadovą ir visą delegaciją pasveikino atvykus į Tauragę, pasidžiaugė, kad jau antrą kartą
susitinkama įgyvendinant tokį svarbų projektą, sakė tikįs, kad šis projektas, kuriuo siekiama vykdyti
smurto prevenciją vaikų ir jaunimo tarpe Tauragės rajone ir Karlovaco apskrityje, pasieks užsibrėžtą
tikslą.
2012 m. lapkričio 4–10 dienomis Tauragės rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus
vadovaujama delegacija lankėsi Karlovaco miesto (Kroatija) savivaldybėje.
Tarptautinio projekto „Žibuoklės mokykloje“ partneriai iš Tauragės rajono savivaldybės
dalyvavo tarptautiniame seminare Karlovaco mieste, kuriame buvo pristatomi darželių ir mokyklų
gerųjų patirčių pavyzdžiai vykdant smurto prevenciją vaikų ir jaunimo tarpe bei visuomenėje, taip pat
priimami sprendimai bei švietimo sistemoje naudojama metodika prevencijos srityje.
Vizito metu lapkričio 5 dieną Savivaldybės meras Pranas Petrošius ir Karlovaco miesto meras
Damiro Jeličius pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Tauragės rajono savivaldybės ir Karlovaco
miesto savivaldybės. Šios sutarties tikslas – užmegzti draugiškus ryšius ir plėtoti įvairiapusį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos Tauragės rajono savivaldybės ir Kroatijos Karlovaco miesto.
Karlovaco ir Tauragės savivaldybės įsipareigoja informuoti viena kitą apie svarbiausius socialinio ir
viešojo gyvenimo renginius kultūros ir sporto srityse, kviesti atstovus dalyvauti svarbiuose renginiuose,
taip pat skatinti partnerystę tarp Karlovaco ir Tauragės rajono savivaldybių, stiprinti bendradarbiavimą
tarp organizacijų, pilietinių asociacijų, įmonių ir kitų korporacijų, bendradarbiauti švietimo, kultūros,
sporto ir turizmo srityse, keistis abiem pusėms svarbia informacija, susijusia su tolesnės partnerystės
įtvirtinimu.
Birželio 22–23 d. Tauragės rajono savivaldybės delegacija, kurią sudarė Savivaldybės meras
Pranas Petrošius, Savivaldybės tarybos narys Raimondas Matemaitis ir administracijos direktorius
Algirdas Mosėjus, dalyvavo Považska Bystrica (Slovakija) miesto dienų renginiuose.
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Vizito metu delegacija dalyvavo priėmime pas Považska Bystrica savivaldybės merą Karolą Janą,
susitiko su miestų-partnerių delegacijomis, aptarė galimybes plėsti partnerystės ryšius, pasikeitė
idėjomis, iniciatyvomis ir mintimis dėl tolesnio bendradarbiavimo, susipažino su savivaldybės
vykdomais projektais, aptarė savivaldybių problemas. Tauragės rajono savivaldybės delegacija taip pat
dalyvavo oficialioje Považska Bystrica miesto dienų atidarymo ceremonijoje, parodos atidaryme Burgo
pilyje, stebėjo šios valstybės tradicinius istorinius, sportinius renginius, lankėsi senovinių automobilių
parodoje, kituose renginiuose.
2012 m. birželio 22–24 dienomis Tauragės rajono savivaldybės delegacija Lenkijos Respublikos
Belchatovo miesto mero Mareko Chrzanowskio kvietimu lankėsi Belchatovo miesto dienų renginiuose.
Tauragės rajono savivaldybės delegacijai vadovavo Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Silverijus Statkus. Kartu vyko Turizmo informacijos centro vadovė Virginija Jankevičienė ir Lenkų
bičiulių Tauragėje draugijos pirmininkas Juozas Jankevičius. Partnerystė tarp Tauragės ir Belchatovo
tęsiasi jau vienuoliktus metus.
Rugpjūčio 7–16 dienomis Tauragės delegacija, vadovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojos Aušrinės Norkienės, aplankė Rydštato savivaldybę (Vokietijos Federacinė Respublika).
Susitikimo metu pasidžiaugta draugišku ir nuoširdžiu tarpusavio bendradarbiavimu. Tauragės
delegacija apžiūrėjo Rydštate pastaruoju metu rekonstruotus objektus. Burmistras Verneris Amendas
padėkojo už kvietimą apsilankyti renginyje ,,Tauragės dienos 2013“ Tauragėje.
Rugsėjo 1–2 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Silverijus Statkus ir administracijos direktorius
Algirdas Mosėjus lankėsi Sovetsko mieste (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) ir dalyvavo
Sovetsko miesto dienos šventėje.
Rugsėjo 6–7 dienomis Rusijos Federacijos Pskovo mieste įvyko VIII tarptautinė konferencija
„Bendradarbiavimas abipus sienos: Rusijos Federacija, Europos Sąjunga ir Norvegija“, V tarptautinė
konferencija „Transportas, investicijos ir logistika“ bei Europos Sąjungos kaimynystės ir partnerystės
priemonės Bendradarbiavimo per sieną programos „Estija–Latvija–Rusija 2007–2013“ pristatymas.
Rusijos Federacijos Šiaurės vakarų ir investicijų skatinimo agentūros kvietimu šioje
konferencijoje dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos, kuriai vadovavo Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita Mielienė. Delegaciją sudarė Tauragės ir Pagėgių
savivaldybių merų pavaduotojai Silverijus Statkus ir Vytautas Stanišauskas, Pagėgių savivaldybės
administracijos direktorius Vaidotas Bendaravičius, Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė, Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir
Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tarybos pirmininkas Darius Stankus. Plenarinių sesijų ir
diskusijų metu buvo aptartos tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo perspektyvos
įgyvendinant bendrus projektus, plėtojant tolygią ir tvarią valstybių teritorijų plėtrą.
2012 metais Tauragės mieste vykusiuose tradiciniuose renginiuose dalyvavo delegacijos iš
Lenkijos, Gruzijos, Rusijos, Portugalijos, Slovakijos.
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Bendradarbiavimas su rajono bendruomene
2012 m. Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, tarybos nariai aktyviai bendradarbiavo su
rajono bendruomene: lankėsi Batakių, Gaurės, Lauksargių, Mažonų, Skaudvilės, Tauragės, Žygaičių
seniūnijų gyvenvietėse, susitiko su seniūnijų gyventojais, švietimo, kultūros, medicinos įstaigų
darbuotojais, bendruomenių pirmininkais ir atstovais. Taip pat lankytasi švietimo įstaigose,
Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Susitikimų metu buvo pristatyta Savivaldybės tarybos ir
Savivaldybės mero 2011 m. ataskaita.
Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, tarybos nariai aktyviai dalyvavo bendruomenių
susirinkimuose, šventėse, renginiuose. Pagal galimybes buvo dalyvauta parodų atidarymuose,
savivaldybės saviveiklininkų, meno kolektyvų koncertuose, švietimo įstaigų renginiuose.
Vietos savivaldos dienos proga Tauragės rajono savivaldybėje organizuota atvirų durų diena
ugdymo įstaigų mokiniams, gyventojams. Apsilankiusiems gyventojams, mokiniams iš Tauragės
Martyno Mažvydo, Lauksargių, Lomių, Tarailių pagrindinių mokyklų, Tauragės ,,Versmės“
gimnazijos, studentams iš Kauno kolegijos Tauragės skyriaus buvo pristatytas Savivaldybės tarybos,
Savivaldybės mero, administracijos skyrių, seniūnijų darbas, atsakyta į pateiktus klausimus. Ne tik
Savivaldos dieną, bet ir visus metus Savivaldybėje aktyviai lankėsi miesto mokyklų moksleiviai,
kuriems buvo pravestos netradicinės pilietiškumo pamokos savivaldos tema „Tauragės miesto
savivalda“. Jų metu buvo pristatyta Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, administracijos veikla,
funkcijos, Savivaldybės valdymo organizavimas, gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus.
Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės meras taip pat vedė pamokas rajono ugdymo įstaigose.
Buvo siekiama kuo plačiau apžvelgti svarbiausius Tauragės rajono savivaldybės įvykius bei
renginius. Aktyviai bendradarbiaujama su vietinės bei respublikinės žiniasklaidos atstovais. Vietinės
spaudos atstovai, kabelinės televizijos ir radijo laidų rengėjai nuolat buvo informuojami apie
Savivaldybėje vykstančius svarbiausius renginius, įvykius. Visuomenei nuolat buvo pateikiama
informacija apie Tauragės rajono savivaldybės mero veiklą. Siekiama, kad pateikta informacija būtų
tiksli, operatyvi, išsami.
Savivaldybės interneto svetainėje nuolat skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimai,
spausdinamos Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų santraukos, Savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkės, skelbimai dėl žemės mokesčio, šilumos, kuro kainų nustatymo, Savivaldybei
nereikalingų pastatų, patalpų pardavimo, atitinkamų LR Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo,
prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, dėl konkursų eiti pareigas, taip pat informacija
medicinos, socialinių pašalpų klausimais, informacija žemdirbiams. Gyventojai taip pat informuojami
apie Savivaldybės mero veiklą, svarbius susitikimus, aplankytus renginius, išvykas į komandiruotes.
Svetainėje pateikiami ir mero sveikinimai gyventojams profesinių, valstybės švenčių proga.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu buvo sudaryta
Savivaldybės antikorupcijos komisija. Pagal patvirtintus Komisijos nuostatus ją sudaro visų taryboje
13

Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaita

esamų politinių partijų frakcijų atstovai ir Savivaldybės specialistai. Komisija sudaryta iš devynių
narių.
Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-14 buvo patvirtinta Tauragės
rajono savivaldybės 2011–2012 metų korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos
priemonių planas. Iš korupcijos prevencijos priemonių plane numatytų 23 priemonių jau įgyvendintos
22 priemonės.
Viešinant antikorupcinę veiklą, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama visa informacija
apie vykdomas antikorupcines prevencijos priemones.
Siekiant, kad Savivaldybės politikai ir administracijos padalinių ir pavaldžių įmonių darbuotojai
geriau suprastų korupcijos žalą, buvo suorganizuotas seminaras. Šiam mokymui atlikti buvo pakviestas
Lietuvos Respublikos STT Klaipėdos valdybos tarnautojas Leonas Barišauskas. Klaipėdos STT
Prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas kalbėjo apie pasitaikančias korupcijos problemas
savivaldybėse. Seminaro metu klausytojai galėjo užduoti klausimus pašnekovui ir gauti atsakymus į
juos dominančius klausimus.
Vykdydama korupcijos prevenciją, antikorupcijos komisija rajono gyventojams parengė
informaciją, kurioje nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis žinant apie Savivaldybėje vykdomas ar
planuojamas vykdyti korupcines veikas. Per 2012 m. antikorupcijos komisija iš rajono gyventojų
negavo skundų apie Savivaldybės tarnautojų įvykdytas korupcines veikas.
Vykdant Savivaldybės tarnautojų antikorupcinį švietimą buvo organizuojamas seminaras
temomis „Korupcijos prevencijos vykdymas savivaldybėse“ ir „Lietuvos korupcijos žemėlapio
analizė“. Savivaldybės specialistai dalyvavo LR Seimo Antikorupcijos komisijos ir iniciatyvinės
grupės organizuojamuose seminaruose Vilniuje ir Klaipėdoje.
Siekdama sustiprinti antikorupcinę veiklą Savivaldybėje, komisija atlieka Tauragės rajono
savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą. Per 2012 m. buvo įvertinti 87 teisės
aktai ar jų projektai. Ši korupcijos prevencinė priemonė vykdoma žymiai geriau negu 2011 ir 2010
metais.
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2012 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais buvo vykdoma rajono gyventojų apklausa apie
sąlyginį korupcijos paplitimą Tauragės rajone. Apklausos rezultatai rodo, kad visuomenė nėra
pasiruošusi aktyviai dalyvauti korupcijos prevencijos veikloje ir kova su korupcija jai yra trečioje ar
ketvirtoje vietoje. Siekdama, kad rajono gyventojai aktyviau dalyvautų kovoje su korupcija, balandžio
mėnesį Savivaldybės administracija kreipėsi į rajono gyventojus, prašydama teikti savo pasiūlymus
kuriant korupcijos prevencijos priemonių planą. Gyventojai pasiūlymų nepateikė.
Siekiant sumažinti korupcijos rizikos tikimybę Savivaldybės veikloje, 2012 metais buvo
įgyvendinamas „Vieno langelio“ principas. Ši korupcijos prevencijos priemonė turėtų suteikti daugiau
skaidrumo sprendžiant gyventojų klausimus.
Vykdydama korupcijos prevenciją 2012 m. III ketvirtyje komisija atliko Tauragės rajono
savivaldybės administracijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę. Analizei pasirinkta tema
„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje vykdant
viešuosius supaprastintus pirkimus“. Analizės medžiaga buvo pateikta Lietuvos Respublikos STT, kad
įvertintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarką. Lietuvos Respublikos STT išanalizavo pateiktą medžiagą ir
priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės. Tai reiškia, kad ši veikla Savivaldybėje
vykdoma tinkamai.
Paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną, komisija kartu su Pagalbos mokytojui ir mokiniui
centru organizavo piešinių konkursą „Korupcija vaiko akimis“. Piešinių konkurse dalyvavo daugumos
rajono mokyklų 7–10 klasių mokiniai. Pasikvietus rajono žiniasklaidos ir kabelinės televizijos atstovus,
gruodžio 6 dieną piešinių konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir diplomais.
Konkurse nugalėjusių mokinių mokytojams buvo įteikti padėkos raštai.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Per 2012 metus į Tauragės rajono savivaldybės biudžetą surinkta 105,4 mln. litų arba pajamų
planas įvykdytas 101,5 %. Pagrindinė dalis gaunamų lėšų yra iš valstybės iždo. Per 2012 metus jų
gauta 70563,6 tūkst. litų – pajamų planas įvykdytas 101,1 % Iš valstybės gaunamos lėšos sudaro net
67 proc. visų pajamų. Savivaldybė daugiau gavo 1,5 mln. litų pajamų. Iš valstybės biudžeto negauta:
išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 663 tūkst. litų, gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių
pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginimui 214 tūkst. litų Lt, o iš valstybinės mokesčių
inspekcijos bei tiesiogiai gaunamų pajamų į savivaldybės biudžetą gauta daugiau 742 tūkst. litų.
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3 pav.

2012 M. PAJAMOS TŪKST.LT
Rajono gyventojų mokesčiai,
pervedami iš valstybinės
mokesčių inspekcijos ; 21994; 21%

Kitos pajamos ir sandoriai;
7202,3; 7%

Pajamos už teikiamas paslaugas
ir aplinkos apsaugos rėmimo
spec. programa; 2989,8; 3%
Dotacijos ir kitos tikslinės
lėšos iš valstybės biudžeto ;
70563,2; 66%

Vietinės ir valstybinės
rinkliavos ; 2695,1; 3%

4 pav.
Tauragės savivaldybės biudžeto pajamų palyginimas 2003 - 2012 metais (tūkst.Lt)
104677,7
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Lyginant 2012 metus su 2011 metais, savivaldybės biudžetas sumažėjo 4777,5 tūkst. Lt. Nors
savivaldybės biudžeto pajamos ir sumažėjo, tačiau pašalpos ir atlyginimai buvo mokami laiku.
Per 2012 metus Tauragės savivaldybės biudžeto išlaidos buvo 105444,4 tūkst. Lt arba biudžeto
išlaidų planas įvykdytas 101,5 proc. 2012 metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo finansuotos 10
Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginių programų.
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5 pav.
2012 METŲ IŠLAIDOS TŪKST.LI
Savivaldybės valdymo
programa; 10590,7 t ūkst . Lt

Saugesnio miest o programa ;
1271,8 tūkst . Lt

Socialinės paramos
įgyvendinimo programa ;
22851,2 tūkst . Lt

Projekt ų plėt ros valdymo
programa ; 5848,5 t ūkst. Lt

Kaimo, t urizmo ir verslo
plėtros programa ; 1186,1tūkst .
Lt
Urbanistinės plėtros ir viešosios
infrastrukt ūros gerinimo
programa ; 4709,0 t ūkst . Lt
Būsto plėt ros ir turto valdymo
programa ; 2457,3 tūkst . Lt

Ugdymo kokybės ir mokymosi
aplinkos užtikrinimo programa
46946,7 tūkst . Lt

Sport o ir kult ūros programa ;
5409,2 tūkst . Lt

Sveikat os apsaugos ir aplinkos
apsaugos programa ; 4648,1
tūkst . Lt

Daugiausiai lėšų išleidžiama švietimui. 2012 metų biudžete šios išlaidos sudaro apie 44 proc.,
II vieta tenka socialinei apsaugai – 22 proc., III vieta tenka valdymui, išleidžiama apie 10 proc. lėšų, IV
vieta teko ES projektų bendrajam finansavimui – 6 proc., V – sportui ir kultūrai remti – 5 proc.
Į Tauragės rajono savivaldybės privatizavimo fondą per 2012 metus už privatizuotus objektus
gauta 61,4 tūkst. Lt.
Padaryta 144,4 tūkst. Lt išlaidų (metų pradžioje buvo 204, 9 tūkst. Lt nepanaudotų lėšų likutis).
Lėšos panaudotos šiems darbams atlikti: socialinio būsto remontui – 126,9 tūkst. litų, ES projektų
bendrajam finansavimui – 6,0 tūkst. litų, privatizuojamo turto vertinimo paslaugoms – 9,9 tūkst. litų,
skelbimams spaudoje ir teisinei registracijai – 1,4 tūkst. litų. Privatizavimo lėšų likutis metų pabaigoje
buvo 121,9 tūkst. Lt.
Savivaldybės pastatų (biudžetinių įstaigų, mokyklų, darželių ir kt.) ir kitų objektų remontui bei
turtui įsigyti 2012 metams panaudota 788 tūkst. Lt. Daugiausia išlaidų skirta šių švietimo įstaigų
remontui: Batakių vidurinei mokyklai durų keitimui, stogo remontui, „Aušros“ pagrindinei mokyklai
langų pakeitimui, kabinetų remontui, Adakavo pagrindinei mokyklai lauko durų ir elektros instaliacijos
pakeitimui, Gaurės pagrindinei mokyklai likusių senų langų pakeitimui, Lomių pagrindinei mokyklai
krosnių bei klasių remontui, Martyno Mažvydo pagrindinei mokyklai šildymo siurblio pakeitimui bei
einamajam remontui, vaikų lopšeliui–darželiui ,,Žvaigždutė“ skalbyklos patalpų elektros instaliacijos
rekonstrukcijai ir kt. Lėšų taip pat skirta miesto seniūnijos administracinio pastato remontui, Gaurės
seniūnijai Eičių bendruomenės ,,Karšuva“ pastato langų pakeitimui, Mažonų seniūnijai katilinės stogo
kapitaliniam remontui, Skaudvilės seniūnijai kultūros namų patalpų remontui, Žygaičių seniūnijai
Šikšnių kaimo asfaltuoto kelio remontui ir kt.
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INVESTICIJOS
Tauragės rajono savivaldybė 2012 metais nuosekliai tęsė verslo ir investicinės aplinkos
skatinimo strategiją. Projektai įgyvendinami vadovaujantis pagrindinėmis rajono prioritetinės plėtros
kryptimis: socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtros; gyvenamosios aplinkos gerinimo ir
socialinio saugumo stiprinimo, aplinkos, palankios pramonei, verslui ir turizmui plėtoti, kūrimo; žemės
ūkio vystymo ir kaimo plėtros.
5 lentelė
Baigti įgyvendinti projektai
Iš
Eil.
Bendra
savivaldybės
Projekto pavadinimas
Parama Lt
Nr.
vertė Lt
biudžeto
1
Tauragės
seniūnijos Taurų kaimo
6 402 580
5 922 387
480 193
kompleksinis sutvarkymas
2
Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės
konvencijos paminklo Tauragės r.
266 800
266 800
0
Staiginės
kaime
sutvarkymas
ir
pritaikymas turizmo poreikiams
3
Dauglaukio kultūros namų pastato
remontas ir jo pritaikymas kaimo 294 644
290 644
4 000
bendruomenės poreikiams“
4
Viešosios erdvės prie Sartininkų kultūros
namų
sutvarkymas ir pritaikymas 111 100
111 100
0
bendruomenės poreikiams
5
Baltrušaičių kultūros namų pastato
remontas bei aplinkos sutvarkymas ir 290 644
290 644
0
pritaikymas gyventojų poreikiams
6
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos
pastato Tauragėje, Laisvės g. 19,
3 209 000
2 929 000
280 000
energetinių charakteristikų gerinimas
7
Kompleksinis
pastatų
ansamblio,
vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir
3128746,64
2 820 843,33
307 903,31
pritaikymas viešosioms kultūros bei
turizmo reikmėms
8
Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija
1 200 000
988 519
211 481
9.
Vytauto g. nuo J. Tumo-Vaižganto iki
Aerodromo g. aplinkos, viešųjų pastatų 16 500 000
13 241 836
1000 000
fasadų ir erdvių sutvarkymas
10. Praeityje užterštos teritorijos Pramonės g.
Tauragės mieste sutvarkymas
1 915 000
1 819 000
96 000
11.
12.

Aukštupių kaimo bendruomenės namų
396 333
rekonstrukcija
Pastato
rekonstrukcija
pritaikant
268 204
Šakviečio apylinkės bendruomenės centro
18

396 333

0

268 204

0
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poreikiams
Kunigiškių kultūros namų pastato
atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų 250 000
240 000
10 000
poreikiams
34 mln. 200 29 mln. 552 4 mln. 647
Iš viso
tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt
13.

6 lentelė
Įgyvendinami projektai
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Projekto pavadinimas
Jūros upės pakrančių ir
šlaitų
kompleksinis
sutvarkymas, I etapas
Draudenių
ežero
ekologinės
būklės
gerinimas
Universalaus
daugiafunkcinio centro
įkūrimas
Žygaičių
miestelyje
Batakių
miestelio,
Žygaičių
miestelio,
Lomių
kaimo,
Pagramančio miestelio
ir Skaudvilės miesto
kompleksinis
sutvarkymas
Tauragės miesto Saulės
ir Jovarų (nuo Laisvės g.
iki Saulės g.) gatvių
rekonstrukcija
Turistinio maršruto nuo
1807 m. Tilžės sutarties
iki 1812 m. Tauragės
konvencijos sukūrimas“
(projekto partneris –
Sovetsko
miesto
savivaldybė)
Tauragės
rajono
savivaldybės strateginio
plėtros plano 2014-2020
metams rengimas
Tradicinių amatų ir

Bendra vertė Parama
Lt
Lt

Iš
savivaldybės
biudžeto

2011–2013

2 400 000

2 190 857

209 143

2011–2013

4 444 444

4 000 000

444 444

2012–013

1 360 175

1 156 148

204 027

2011–2014

5 225 630

4 833 708

391 922

2012–2013

2.883.550,87

2 730 761

152789,79

2012–2014

9 974 756
kartu
su
Sovetsko
administracija 6 499 360
Tauragės r.
sav.
7149296

Įgyvendinimas
(pradžia /
pabaiga)

102 798

2011–2013
2012-06 / 2013-11
19

902 454

649 936.

87 378,30

15 419,70

902 454

0
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

etnokultūros
centro
įkūrimas Tauragės r.
sav., Mažonų sen.,
Norkaičių k., Jūros g. 1
Pastato,
esančio
Dacijonų k., Mokyklos
g. 6, rekonstrukcija ir
pritaikymas
kaimo
bendruomenės
poreikiams
Pastato – mokyklos
remontas
ir
jo
pritaikymas
Kęsčių
kaimo
bendruomenės
poreikiams
Pastato,
esančio
Tauragės
r.
sav.,
Batakių mstl., Ateities
g. 18, remontas ir
pritaikymas gyventojų
poreikiams
Tauragės
lopšeliodarželio ,,Žvaigždutė“
pastato,
esančio
Tauragėje, Moksleivių
al.
7,
energetinių
charakteristikų
gerinimas
Tauragės
rajono
Žygaičių
gimnazijos
pastato Žygaičių mstl.,
Tauragės
r.
sav.,
rekonstravimas
Tauragės
rajono
savivaldybės
vidaus
administravimo
sistemos tobulinimas
,,Vieno
langelio“
principu
veikiančios
piliečių aptarnavimo ir
paslaugų
teikimo
sistemos
sukūrimas
Tauragės
rajono
savivaldybėje
Tauragės
regiono
savivaldybių institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų

223 775

223 775

2012–2013

300 000

300 000

0

2012–2013

300 000

300 000

0

2012–2013

900 000

900 000

0

2012–2013

3 000 000

300 000

0

2010–2013

1 491 831

1 268 056

223 775

757 063

643 504

113 559

502 500

427 125

75 375

2012-06 / 2013-09

2010–2013

2012–2014
20

14 009

Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2012 metų veiklos ataskaita

17.

18.

19.

kvalifikacijos
tobulinimas
Tauragės
rajono
teritorijų
planavimo 2011–2012
dokumentų parengimas
Apleistos
buvusios
karinio
miestelio
2011–2013
teritorijos (Vytauto g.)
sutvarkymas
Tauragės
miesto
centrinės dalies viešųjų
pastatų fasadų ir viešųjų 2011–2014
erdvių sutvarkymas, I
etapas

370 049

314 542

55 507

2 900 000

2 682 500

217 500

16 000 000

15
823

1 237 526

51mln.
tūkst. Lt

Iš viso

262

263 45 mln. 34 6 mln. 229
tūkst. Lt
tūkst. Lt

7 lentelė
PATEIKTOS PARAIŠKOS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Projekto pavadinimas Įgyvendinimas
(pradžia /
pabaiga)
Jūros upės pakrančių ir
šlaitų
kompleksinis 2011–2013
sutvarkymas, I etapas
„Tauragės
lopšeliodarželio ,,Žvaigždutė“
pastato,
esančio
Tauragėje, Moksleivių 2012–2013
al.
7,
energetinių
charakteristikų
gerinimas
Tauragės
rajono
Žygaičių
gimnazijos
pastato Žygaičių mstl., 2012–014
Tauragės
r.
sav.,
rekonstravimas
Praeityje
užterštos
teritorijos Pramonės g. 2012–2012
Tauragės mieste
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Bendra
vertė
Lt

Parama
Lt

Iš
savivaldybės
biudžeto

2 400 000

2 190 857

209 143

1 050 000

830 000

220 000

2 875 000

2 700 000

175 000

400 000

400 000

0
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5.

6.

Tauragės
moksleivių
kūrybos centro pastato
atnaujinimas Tauragėje, 2013–2014
Dariaus ir Girėno g. 5
Tauragės
rajono
savivaldybės Lauksargių
kaimo administracinio 2013–2014
pastato
fasado
sutvarkymas

702 885,00

562 308

140 577

403 200

322 560

80 640

7 mln. 831 7 mln. 16
815 tūkst. Lt
tūkst. Lt
tūkst. Lt

Iš viso

SAVIVALDYBĖS ŪKIS
Šilumos tiekimas
Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklų veikla – šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip
pat teikia šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, užsiima
buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t. y. montavimu, priežiūra, metrologine
patikra, rodmenų kontrole.
Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių katilinių:
Beržės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK), Tauragės dvaro
katilinės (TDK) ir Tarailių katilinės. Bendra katilinių galia – 85,8 MW. Šilumos gamyba pagal katilines
pavaizduota šioje diagramoje:

Šilumos gamyba pagal katilines
Aerodromo
katilinė
4,1 %
"Beržės"
rajoninė
katilinė
88,5%

Eičių katilinė
2,3 %
Tarailių
katilinė
3,7 %
Tauragės
dvaro katilinė
1,4 %

6 pav.
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UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotojai –
Tauragės miesto, Eičių kaimo, Tauragės dvaro ir Tarailių daugiabučių namų gyventojai, privačių namų
gyventojai, gyvenamųjų namų bendrijos, verslo įmonės, biudžetinės įstaigos. Centralizuotai tiekiama
šilumos energija šildomas apie 450 tūkst. kv. m plotas.
Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva ir
durpės. Pagrindinis katilinėse naudojamas kuras – biokuras. 2012 m. jis sudarė 92 proc. katilinėse
sunaudojamo kuro.

Kuro balansas
Durpės
2%

Skalūnų
alyva
1%

Biokuras
92%

Mazutas
5%

7 pav.
UAB Tauragės šilumos tinklai per 2012 metus pagamino 82 461 MWh šilumos, realizavo 65
596 MWh šilumos, technologiniai nuostoliai sudarė 14 711 MWh arba 18,3 proc.
2012 m. UAB Tauragės šilumos tinklų pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma buvo
penketuke žemiausių šilumos kainų šalyje, o nuo 2012 m. sausio mėnesio – žemiausia Lietuvoje! Žemą
gaminamos šilumos kainą lėmė laiku priimtas įmonės sprendimas pakeisti iki tol naudotą brangų kurą
mazutą pigesniu biokuru. Tuo tikslu buvo įdiegti du 8 ir 12 MW galios biokuro katilai. Be to, iki 20
proc. šilumos gamybos efektyvumą padidina kondensacinis ekonomaizeris. Tai – įrenginys, leidžiantis
efektyviai išnaudoti išmetamuose dūmuose esančią energiją. Šilumos tinklai taip pat naudoja
kogeneracines technologijas – gamindama šilumą, įmonė pasigamina visą savo reikmėms reikalingą
elektros energiją. Per 2012 m. buvo pagaminta 590 tūkst. kWh elektros energijos.
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Vidutinė šilumos kaina 2009-2012 m.
25
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19,12

ct/kWh

16,92

18,17
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5
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8 pav.
Siekiant sumažinti šilumos nuostolius trasose, bendrovė savo ir Europos Sąjungos fondų
lėšomis 2012 m. užbaigė senų šilumos trasų atnaujinimo projektą. Senos trasos, 1965–1975 m. paklotos
gelžbetoniniuose kanaluose, pakeistos į šiuolaikiškus bekanalius vamzdžius su poliuretano izoliacija ir
polietileno apvalkalu. 2010–2012 m. įgyvendinant projekto „Šilumos tiekimo infrastruktūros
modernizavimas Tauragės mieste“ I ir II etapus buvo pakeista 4,2 km įvairaus diametro šilumos tinklų
už 7,9 mln. Lt. Be to, dar apie 0,5 km šiluminių trasų bendrovė pakeitė savo jėgomis ir lėšomis. Šios
sėkmingai įgyvendintos investicijos padės sumažinti šilumos tinklų nuostolius.
2011 m. pradėta ir 2012 m. sausio mėn. užbaigta Aerodromo katilinės rekonstrukcija. Katilinėje
naudotas brangus neekologiškas skalūnų alyvos kuras pakeistas pigesniu ir atsinaujinančiu energijos
šaltiniu – biokuru. Atlikus šią rekonstrukciją, UAB Tauragės šilumos tinklų biokuru pagaminamos
šilumos kiekis pasiekė 92 proc.
2013 m. siekiant užtikrinti stabilesnį elektros ūkio darbą, sumažinti avarijų tikimybę, pradėta
„Beržės“ rajoninės katilinės elektros ūkio rekonstrukcija, numatoma mazuto ūkio modernizacija,
šilumos trasų atnaujinimas.
Sėkmingai įdiegdama pažangias technologijas, optimalius inžinerinius ir ekonominius
sprendimus, modernizuodama šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, UAB Tauragės šilumos tinklai
šiuo metu yra viena moderniausių šilumos gamybos įmonių Lietuvoje.

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas
Uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ paskirtis – kokybiškas vandens tiekimas,
nuotekų šalinimas ir valymas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems rajono gyventojams,
įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai, tuo
gerinant miesto ekologinę būklę.
2012 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 278 km vandentiekio tinklų ir 264,8 km
buitinių nuotekų tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 38 vandenvietės, kuriose veikia 52
24
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gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. 2012 metais nupirktas Dapkiškių gyvenvietės
gręžinys su vandens bokštu ir vandentiekio linijomis. UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2
vandens rezervuarus, 14 vandens bokštų, 40 nuotekų perpumpavimo stočių ir 12 nuotekų valymo
įrenginių.
2012 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 113 darbuotojų.
Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių.
2012 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė 1 166,5 tūkst. m³/metus vandens, vandens kiekis
vidutiniškai per parą siekė 3,195 tūkst. m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 879,8 tūkst.
m³, Skaudvilės – 38,5 tūkst. m³ vandens. Vandens netektys vandentiekio sistemoje Tauragės rajone
sudarė 24 %.
Per ataskaitinius 2012 m. bendrovė realizavo 884,6 tūkst. m³ šalto vandens, 2011 m buvo
realizuota 881,2 tūkst. m³. Nuotekų realizacija 2012 m. sudarė 738,1 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekų
realizacija padidėjo 1,8 %.
Centralizuotomis šalto vandens tiekimo sistemomis bei nuotekų surinkimo sistemomis
naudojasi 29 631 vartotojas, iš jų Tauragėje – 23 323 gyventojai.
Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro tiesiogines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.
2012 metais su UAB „Tauragės vandenys“ jau turėjo sudarę sutartis 11 342 vartotojai. Per 2012
metus prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė 264 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 100 vartotojų.
Per 2012 metus teismui paruošta 64 bylos dėl 63 490 Lt įsiskolinimų, priteista iš skolininkų 60
120 Lt, išieškota skolų per antstolius – 37 000 Lt.
Tauragėje, kaip ir visose Europos Sąjungos valstybėse, daug dėmesio skiriama įvairių
aplinkosauginių, su vandentvarka susijusių projektų įgyvendinimui. Jais siekiama sumažinti paviršinio
vandens taršą komunalinėmis, pramoninėmis ir žemės ūkio nuotekomis, mažinti Nemuno baseino,
Kuršių marių ir Baltijos jūros taršą, sumažinti gruntinio vandens taršą bei pagerinti geriamo vandens
kokybę.
2012 metais įvykdytas projektas „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5
dalis)“. Sutartis pasirašyta 2010 m. lapkričio 4 d. Statybos darbų vertė – 7 982 779,53 Lt. Nutiesti
vandentiekio ir nuotekų tinklai Mechanizatorių, Kelmės, Darbininkų, Maironio, Taikos, Malūno,
Ančios, Ančios–Taikos–Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Kęstučio skg., Kranto, Upynos, Liaudies a.–
Vilniaus, Kęstučio, Tauragės, Beržų, Žemaitės, J. Janonio, D. Poškos, Pušyno, Lauko, Ramybės,
Statybininkų, Laisvės, A. Kundroto, Pievų, Žalgirio, Kalnų, Draugystės, Trumpojoje gatvėse, iš viso
naujų vandentiekio tinklų nutiesta apie 7,253 km, nuotekų tinklų – apie 22,7 km.
Projekto „Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ sutartis Nr. 51S-296 pasirašyta
2010 m. liepos 8 d. Projekto vertė – 3 384 706,38,15 Lt su PVM. Įgyvendinant projektą, rekonstruoti
esami biologinio nuotekų valymo įrenginiai. Valyklos našumas – 40 m3/h.
2010 m. gruodžio 14 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje,
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Dapkiškiuose)“ viešinimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros sutartis, bendra projekto
finansavimo suma – 17 052 306,04 Lt. Projekte numatoma vykdyti šiuos darbus:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir
Dapkiškiuose). Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 30 d. Statybos darbų vertė – 6 661 661,18 Lt.
Numatoma nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose Gaurėje miestelio gatvėse: Šešuvies,
Šermukšnių, Vėjų, Gėlių, Stadiono, Gaurės, Sodo, Miško, Liepų alėjoje. Iš viso numatoma nutiesti
naujų vandentiekio tinklų apie 1,897 km, nuotekų tinklų – apie 4,819 km, numatoma pastatyti 3 naujas
nuotekų siurblines bei nuotekų valymo įrenginius. Statomi nuotekų tinklai šiose Dapkiškių gyvenvietės
gatvėse: Pilaitės, Lakštingalų, Šviesos, Kalno, Rimties, Parko, Vingio, Piliakalnio. Iš viso naujų
nuotekų tinklų – apie 2,935 km, numatoma pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines bei nuotekų valymo
įrenginius.
2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose ir
Pagramantyje). Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 26 d. Statybos darbų vertė – 9 440 323,25 Lt.
Numatoma nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose Norkaičių gyvenvietės gatvėse: Vytauto,
Jūros, Tvenkinio, Ryto, Aušros, Kranto. Iš viso naujų vandentiekio tinklų – apie 3,059 km, nuotekų
tinklų – apie 4,751 km, numatoma pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines. Statomi vandentiekio ir
nuotekų tinklai šiose Pagramančio gyvenvietės gatvėse: Akmenos, Pakrantės, Šlaito, Vakaro, Liepų,
Trakalnio, Piliakalnio, Gramančios, Žaliojoje, Tuopų, Alyvų, Ringės, Sodų, J. Mažeikos, Bažnyčios. Iš
viso naujų vandentiekio tinklų – apie 4,647 km, nuotekų tinklų – apie 6,323 km, numatoma pastatyti 4
naujas nuotekų siurblines bei nuotekų valymo įrenginius.
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste. Sutartis
pasirašyta 2011 m. spalio 19 d. Statybos darbų vertė – 9 147 600,00 Lt. Numatoma nutiesti
vandentiekio ir nuotekų tinklus šiose Tauragės miesto gatvėse: Margirio, Gaurės, Medžiotojų, Skalvių,
A. Klenickio, M. Mačernio, Ramiojoje, S. Daukanto, J. Avižonio, Beržės, J. Navasaičio, Knygnešio,
Sandėlių, Antano Kundroto, Gėlių, Lakštingalų, Žolynų, Alėjos, Ežeruonos, Paplentės, Dariaus ir
Girėno, P. Šemetos, Gimtinės, Rydštato, J. Semionovo, J. Mažeikos, Žaliojoje, Laisvės, Tilto, Aguonų,
Didvyrių, Šilalės, Birutės, Automobilininkų, V. Grybo gatvėse. Iš viso naujų vandentiekio tinklų – apie
12,071 km, nuotekų tinklų – apie 16,365 km, numatoma pastatyti 6 naujas nuotekų siurblines.
Dauguma šio projekto darbų jau atlikta, projektą numatoma užbaigti laiku – iki 2013 m. rugsėjo mėn.
2012 m. rugsėjo mėn. pasirašyta sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje)“. Bendra projekto finansavimo vertė – 6 808 mln. Lt.
Papušynėje bus nutiesta 4,55 km vandentiekio ir 4,08 km nuotekų tinklų. Prie tinklų prisijungti
turės galimybę 76 gyventojai.
Tauragės mieste bus nutiesta 5,64 km vandentiekio ir 4,58 km nuotekų tinklų. Prie vandentiekio
tinklų prisijungti turės galimybę 397 gyventojai, prie nuotekų tinklų – 354 gyventojai. Statybos darbų
pabaiga numatoma 2014 m. kovo mėn.
2012 m. gruodžio 14 d. pasirašyta sutartis „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.
Bendra projekto finansavimo vertė – 23 168 mln. Lt.
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Komunalinių atliekų tvarkymas
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Dunokai“ veikla – komunalinių paslaugų teikimas, miesto
objektų tvarkymas ir priežiūra, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, lietaus
kanalizacijos tinklų įrengimas, remontas ir priežiūra, transporto paslaugos.
8 lentelė
Pardavimo pajamų pagal veiklos sritis struktūra ir dinamika
Pajamos 2012 m. Pajamos 2011 m.
Atlikti darbai ir suteiktos paslaugos
(tūkst. Lt)
(tūkst. Lt)
Tauragės miesto tvarkymo darbai
1636,1
1706,5
Atlikti darbai kelių fondo lėšomis
550,1
574,3
Atliekų išvežimas iš įmonių, organizacijų,
1917,4
gyventojų
Atliekų išvežimas pagal sutartį (rinkliavos
983,4
objektų)
Antrinių žaliavų pardavimo perdirbimui
80,5
120,1
pajamos
Kitos paslaugos ir darbai, atlikti įmonėms,
495,2
390,2
organizacijoms, gyventojams
Iš viso
3 745,2
4 708,5
Paslaugų pardavimo pajamos 2012 metais sumažėjo 963,3 tūkst. Lt arba 20 proc. Nuo 2012 m.
sausio 1 d. įvedus vietinė rinkliavą už atliekų išvežimą, sumažėjo atliekų išvežimo pajamos.
Per 2012 metus iš miesto ir rajono įmonių, gyventojų surinkta ir pristatyta į regioninį Leikiškių
sąvartyną 14 860 tonų nerūšiuotų komunalinių atliekų (2011 metais – 11 415 t).
Per 2012 metus bendrovė surinko ir perdavė tolesniam perdirbimui 123,6 tonos stiklinės
pakuotės, 11 tonų plastikinės pakuotės ir 55 tonas popieriaus ir kartono pakuotės.
Tauragės mieste per 2012 metus naujai įrengtos trys konteinerių aikštelės prie namų: Dariaus ir
Girėno g. 26A, Gedimino g. 27 ir Gedimino g. tarp 23 ir 29 namų.

Keleivių vežimas
Pagrindinė uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko veikla – nustatytais
maršrutais vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais
bei užsakomaisiais reisais.
2012 m. bendrovėje dirbo 66 darbuotojai, iš jų 3 – vadovai, 7 – administracijos darbuotojais, 9
– remonto darbininkai, 9 – aptarnaujantis personalas, 6 pagalbiniai darbininkai, 32 autobusų
vairuotojai. Vairuotojai įmonėje sudaro 48,5 proc. visų darbuotojų.
2012 metais bendrovė eksploatavo 38 autobusus. Jais buvo aptarnaujama 36 priemiesčio, 3
miesto ir 9 tolimojo reguliaraus keleivinio transporto susisiekimo maršrutai. Šiais maršrutais autobusų
rida siekė 1 523 tūkst. km, nuvežta 715,4 tūkst. keleivių.
Keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais per 2012 metus, palyginti su 2011 metais,
sumažėjo 5,1 proc. arba 12,4 tūkst. keleivių, autobusų rida padidėjo 0,4 proc. arba 4,3 tūkst. km.
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9 lentelė
Keleivių vežimas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais:
Eil.
Nr.
1.
2.

Rodikliai

2012 m.

2011 m.

Palyginimas

%

Nuvežta keleivių (tūkst. kel.)
Autobusų rida (tūkst. km)

232,5
962,5

244,9
958,2

-12,4
4,3

-5,1
0,4

Keleivių vežimas vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais per 2012 metus,
palyginti su 2011 metais, sumažėjo 18,3 proc. arba 66,8 tūkst. keleivių, autobusų rida sumažėjo 5,5
proc. arba 21,9 tūkst. km.
10 lentelė
Keleivių vežimas priemiesčio maršrutais:
Eil.
Nr.
1.
2.

Rodikliai

2012 m.

2011 m.

Palyginimas

%

Nuvežta keleivių (tūkst. kel.)
Autobusų rida (tūkst. km)

299,1
376,7

365,9
398,7

-66,8
-21,9

-18,3
-5,5

Keleivių vežimas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais per 2012 metus, palyginti
su 2011 metais, sumažėjo 8,6 proc. arba 17,3 tūkst. keleivių, autobusų rida sumažėjo 27,4 proc. arba
19,8 tūkst. km.
11 lentelė
Keleivių vežimas miesto maršrutais:
Eil.
Nr.
1.
2.

Rodikliai

2012 m.

2011 m.

Palyginimas

%

Nuvežta keleivių (tūkst. kel.)
Autobusų rida (tūkst. km)

183,8
52,4

201,1
72,2

-17,3
-19,8

-8,6
-27,4

Keleivių vežimas užsakomaisiais maršrutais per 2012 metus, palyginti su 2011 metais, padidėjo
13,9 proc. arba 4,1 tūkst. keleivių, autobusų rida padidėjo 13,2 proc. arba 9,3 tūkst. km.

12 lentelė
Keleivių vežimas užsakomaisiais maršrutais:
Eil.
Nr.
1.
2.

Rodikliai

2012 m.

2011 m.

Palyginimas

%

Nuvežta keleivių (tūkst. kel.)
Autobusų rida (tūkst. km)

34,0
79,6

29,9
70,3

4,1
9,3

13,9
13,2

Vidutinis bendrovės autobusų amžius – 20 metų.
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Per 2012 m. buvo nutraukta 170 reisų, per 2011 m. – 142, reisų įvykdymas 2012 m. buvo 99,8
proc., 2011 – 99,6 proc.
Vidutiniškai per parą į autobusų stotį įvažiuoja 60 autobusų.
Darbo dienomis mokinių mokymosi metu kas rytą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo maršrutais iš autobusų stoties išvažiuoja 10 autobusų, 8 autobusai darbą pradeda iš rajono
gyvenviečių, iš jų 3 kasdien atvyksta į Tauragę. Tolimojo susisiekimo maršrutais kas rytą išvažiuoja 8
autobusai.
Keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais per 2012 metus, palyginti su 2011 metais,
sumažėjo 5,1 proc. arba 12,4 tūkst. keleivių, autobusų rida padidėjo 0,4 proc. arba 4,3 tūkst. km.
Pelningesniam bendrovės darbui organizuoti imtasi atitinkamų priemonių: nutraukti reisai
pačiais nuostolingiausiais maršrutais, peržiūrimi ir pakoreguojami žiemos, moksleivių atostogų
laikotarpio miesto ir priemiesčio maršrutų grafikai, peržiūrimos autobusų kuro normos, ekonomiškesni
autobusai planuojami didžiausios ridos maršrutams aptarnauti.
Siekiant gerinti keleivių aptarnavimą, atsižvelgiant į keleivių, mokyklų ir mokinių tėvų
pageidavimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimu buvo atlikti vietinio (priemiesčio ir
miesto) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų eismo pakeitimai, koregavimai.
Nuo 2011 m. spalio mėnesio bendrovės siuntų skyriuje naudojama vieninga vežėjų taikoma
„Autoinfo“ programa. Programos įdiegimas pagerino klientų aptarnavimo kokybę bei pagreitino
aptarnavimo laiką.
Per 2012 metus buvo išsiųsta 9 252 vnt. siuntų į įvairius Lietuvos miestus (109,8 tūkst. Lt) bei
11 vnt. į Rygą (0,3 tūkst. Lt). Gauta siuntų 11 481 vnt. Daugiausia siuntų išsiųsta į Vilnių, Kauną,
Klaipėdą.
Siekdama mažinti nuostolius, bendrovė iš viso sutaupė 149,4 tūkst. Lt, iš jų 26,1 tūkst. Lt
darbo užmokesčiui (su socialiniu draudimu), išleisdama darbuotojus nemokamų atostogų, atsisakydama
kai kurių paslaugų, mažindama išlaidas žaliavoms ir medžiagoms sutaupė 95,4 tūkst. Lt. Siekdama
taupyti kuro išlaidas, bendrovė peržiūrėjo transporto priemonių degalų normas ir jas sumažino, įsigijo
ekonomiškesnių autobusų, dėl ko buvo sutaupyta 27,9 tūkst. Lt.
2012-aisiais metais bendrovės bendros pajamos sudarė 3 639,1 tūkst. Lt. Pajamos, gautos už
keleivių vežimą, sudarė 3 093,6 tūkst. Lt, iš jų 1 701,9 tūkst. Lt pajamos, surinktos iš keleivių,
perkančių bilietus. Pajamos iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
sudarė 529,7 tūkst. Lt (už keleivius, turinčius lengvatas tolimojo susisiekimo maršrutais), iš Tauragės
rajono savivaldybės už mokinių vežimą, už keleivius, turinčius važiavimo lengvatas (neįgalieji ir
pensininkai) – 862,0 tūkst. Lt.
Pajamos per 2012 metus, palyginti su 2011 metais, padidėjo 2,3 proc. arba 82,5 tūkst. Lt.
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13 lentelė
2012 metų pajamos
Eil.
Nr.

1.

Pajamos

Keleivių vežimo pajamos

3093,6

3246,3

-152,7

-4,7

1701,9

1718,1

-0,9

Kompensacijos už keleivius, turinčius
važiavimo lengvatas
1391,7

-16,2
-136,5

1528,2

iš jų:
1.1. Surinkta iš keleivių
1.2.
2.
3.

Suma (tūkst.
Suma (tūkst. Suma (tūkst.
%
Lt)
Lt) 2012 m. Lt) 2011 m.
skirtumas

Užsakymų pajamos
202,9
Kitos pajamos (patalpų, automobilių,
kuro talpos nuoma; autobusų stoties,
garažo bagažo, sanitarinio mazgo,
342,6
reklamos paslaugos; siuntų gabenimas,
tarpininkavimas (keleivių bilietavimas
į kitų parkų autobusus)
Iš viso pajamos
3639,1

-8,9

144,6

58,3

40,3

165,7

176,9

106,0

3556,6

82,5

2,3

Sąnaudos per 2012 metus, palyginti su 2011 metais, padidėjo 7,2 proc. arba 346,7 tūkst. Lt.
Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose nuostoliams padengti pagal sutartis iš
Savivaldybės gauta 1 369,7 tūkst. Lt kompensacijos. 2011 m. –1 234,1 tūkst. Lt.
14 lentelė
Sąnaudos
Suma (tūkst. Suma (tūkst. Suma (tūkst. %
Lt)
Lt)
Lt)
Eil.
Turinys
Nr.
2012 m.
2011 m.
2012 m. –
2011 m.
I.
Keleivių vežimo sąnaudos
4843,2
4569,0
274,2
6,0
iš jų:
1.
Atlyginimai ir soc. draudimas
2228,5
2190,6
37,9
1,7
2.
Nusidėvėjimas
369,3
263,9
105,4
39,9
3.
Degalai
1476,8
1301,4
175,4
13,5
4.
Kitos atsargos
292,8
385,6
-92,8
-24,1
5.
Kitos sąnaudos
475,8
427,5
48,3
11,3
II.
Užsakomųjų maršrutų sąnaudos
180,2
141,1
39,1
27,7
iš jų:
6.
Atlyginimai ir soc. draudimas
49,1
45,3
3,8
8,4
7.
Nusidėvėjimas
27,1
12,9
14,2
110,1
8.
Degalai
74,8
54,8
20,0
36,5
9.
Kitos atsargos
9,7
16,5
-6,8
-41,2
30
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10.
III.
11.
12.
13.
14.

kitos sąnaudos
Kitų pajamų sąnaudos
iš jų:
Atlyginimai ir soc. draudimas
Tarpininkavimo sąnaudos
Įvažiavimo į autobusų st. sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso

19,5
152

11,6
118,6

7,9
33,4

68,1
28,2

50,5
33,5
53,8
14,2
5175,4

28,3
33,8
51,1
5,4
4828,7

22,2
-0,3
2,7
8,8
346,7

78,4
-0,9
5,3
163,0
7,2

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS
Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės butų ūkis vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus funkcijas: vykdo
administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų pagrindinių konstrukcijų, vidaus inžinerinių tinklų
priežiūrą, renka mokesčius už komunalines paslaugas ir atsiskaito su paslaugų tiekėjais, eksploatuoja
miesto pirtį.
Vidutinis darbuotojų skaičius per metus – 61 darbuotojas.
Bendrovė administruoja 175 daugiabučius namus. Administruojamuose daugiabučiuose yra
4009 vnt.(arba 185 863,49 kv. m) privačios nuosavybės butų bei 174 vnt. (arba 12 333,53 kv. m)
negyvenamosios (komercinės) paskirties patalpų. Administruojamuose namuose yra 451 vnt. (arba 17
587,69 kv. m) socialinio būsto butų, dar 26 vnt. (arba 1249,23 kv. m) socialinio būsto butų yra bendrijų
administruojamuose namuose.
Tik šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūrą (be namo bendrosios nuosavybės
administravimo) Tauragės butų ūkis vykdo:
- 4 daugiabučiuose namuose Eičių k., t. y. 144 butai, arba 6 001,82 kv. m, iš jų 14 socialinio
būsto butų (544,45 kv. m);
- 7 privačiuose namuose (523,43 kv. m, ne daugiabučiai namai), kuriems tiekiama centralizuota
šiluma per daugiabučių namų šilumos punktus.
Per ataskaitinį laikotarpį (2012 metus) bendrovė suteikė paslaugų ir atliko darbų už 1 924 532
Lt., per 2011 metus – už 1 991 500,20 Lt, 2010 m. – už 1 899 767,10 Lt). Pardavimų pajamos per
2012 metus, palyginti su 2011 metais, yra sumažėjusios 66 968 Lt arba 3,3 proc.
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2000000

1991500,2

1980000
1960000
1940000
1924532
1920000

Pardavimų pajamos
1899767,1

1900000
1880000
1860000
1840000
2012 m.

2011 m.

2010 m.

9 pav.
Pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų
administravimą, techninę priežiūrą ir privalomuosius remonto darbus.
15 lentelė
Pardavimai
Suma Lt
Suma Lt
2012-12-31
2011-12-31
Eil. Nr. Pardavimai

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų
techninės priežiūros administravimo,
privalomųjų remonto darbų pajamos
iš jų:
Gyvenamųjų butų administravimo išlaidos ir
techninės priežiūros darbai
Negyvenamųjų patalpų administravimo
išlaidos ir techninės priežiūros darbai
Administravimo išlaidos ir techninės
priežiūros darbai bendrijose
Administravimo išlaidos administruojamų
daugiabučių
namų,
dalyvaujančių
atnaujinimo (modernizavimo) programoje
Privalomieji remonto darbai
Kasos paslaugos
Neišpirktų butų remonto darbai
Remonto darbai pagal gyventojų prašymus
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1 871 963

1 944 389

1 108 905

1 108 303

66 302

64 105

5 998

6 078

68 546

0

235 408
110 104
138 928
134 975

370 056
109 950
151 311
133 845
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12.
II.

Kiti pardavimai
Pirties paslaugos
Iš viso pardavimo pajamos

2 797
52 569
1 924 532
-3,3 proc.

741
47 111
1 991 500

Didžiausia bendrovės problema ir toliau išlieka gyventojų įsiskolinimas už paslaugas.
16 lentelė
Gyventojų įsiskolinimas už paslaugas
PATALPŲ
GYVENTOJŲ
PLOTAS
PAVADINIMAS
ĮSISKOLINIMAS
kv. m
Lt
2012-12su delspinigiais
31
2012-12-31
Privatūs
butai 185
450 322,55
(daugiabučiuose)
863,49
Socialinis būstas
17587,69
919 958,74

TENKA
SKOLOS Lt
1 kv. m
delspinigiais
2012 m.

TENKA
SKOLOS Lt
su
1 kv. m
2011 m.

2,423

3,024

52,31

60,48

Įsiskolinimas už negyvenamąsias patalpas 2012-12-31–20 516,78 Lt.
17 lentelė
Ieškiniai
Ieškininiai pareiškimai vnt.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m

Pateikta
teismui
pareiškimų vnt.

200

119

149

91

120

70

76
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65

202 856,02

125 908,68

150 411,78

81 667,13

117 103,14

55 663,40

90 928,71

146 321,73

141 501,34

111 995,40

142 052,58

ieškininių

iš jų savivaldybės nuomininkams 95
vnt.
Priteista skola Lt
213 818,83
iš jų savivaldybės nuomininkams
111 922,77
Lt
Pagal
vykdomuosius
raštus
150 745,66
gyventojai sumokėjo Lt

134 361,42

Per 2012 m. be teismo išsikėlė 7 skolininkai. Iš viso bendras įsiskolinimas – 23 151,82 Lt.
Teismo sprendimu nebuvo iškeldintas nė vienas nuomininkas iš gyvenamųjų patalpų, trims
suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Trys socialinio būsto nuomininkai mirė (šios gyvenamosios
patalpos atlaisvintos), dar 19 nuomininkų (jie nebuvo skolingi už komunalines paslaugas) atsisakė
gyvenamųjų patalpų patys. Per metus antstolių kontoros nepardavė nė vieno buto iš varžytinių.
Pagal vykdomuosius raštus per 2012 m. išieškota – 73 841,34 Lt, per 2011 m. – 95 089,66 Lt,
per 2010 m – 71 413,37 Lt, per 2009 m. – 79 458,91 Lt. Dėl skolos mokėjimo dalimis su butų
savininkais arba nuomininkais per 2012 m sudaryti 75 susitarimai, per 2011 m. – 72 susitarimai, 2010
m. – 47 susitarimai, 2009 m. – 37 susitarimai.
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Per 2012 metus UAB Tauragės butų ūkio iniciatyva atnaujinti šie namai ir pasiekti rezultatai:
18 lentelė
Atnaujinti namai ir pasiekti rezultatai
Eil.
Nr.

Daugiabučio
namo
adresas

Naudingas
plotas
(m²)

Energinio naudingumo klasė
Statybos
Energijos
bei
suminės
šiluminės
darbų kaina
sutaupymas
energijos sąnaudos kWh/m²
(Lt)
%
per metus
Prieš namo
namo
atnaujinimą Po
atnaujinimo

1.

Dainavos g.
2344,82
5

2.

Ateities
takas 16

3.

Bažnyčių g.
1805,15
9

654 308,11

4.

Dariaus ir
1076,16
Girėno g. 18

550 156,75

5.

Vytauto
75

Iš viso:

2285,71

g.

996 551,23

974 948.62

991,05

499`256,68

8502,89

3 675 221,39

E
B
253,71
kWh/m² per 65,28 kWh/m² 67
per metus
metus
E
243,79
kWh/m²
metus
E
258,17
kWh/m²
metus
E
352,25
kWh/m²
metus
E
374,92
kWh/m²
metus

Projekto
užbaigimo
data

2012-10-24

B
50,15 kWh/m² 68
per
per metus

2012-11-20

C
94,1 kWh/m² 63
per
per metus

2012-12-28

C
83,9 kWh/m² 64
per
per metus

2012-10-31

B
per 119,99
kWh/m²
metus

2013-01
vyksta
pastato
perdavimo
VTPSI
procedūra

per

76

Lentelėje nurodytuose daugiabučiuose namuose įgyvendintos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonės:
1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės:
Šildymo sistemos rekonstrukcija, karšto vandens sistemos rekonstrukcija, langų keitimas, lauko
durų keitimas, stogo apšiltinimas, balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą, fasadinių
sienų apšiltinimas, rūsio perdangos apšiltinimas, cokolio apšiltinimas.
2. Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
Šalto vandens sistemos rekonstrukcija, nuotekų sistemos rekonstrukcija, elektros instaliacijos
rekonstrukcija.
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2011 m. buvo planuojama, kad 2012 metų šildymo sezonui Tauragės mieste UAB Tauragės
butų ūkio iniciatyva bus atnaujinti šeši daugiabučiai namai. Galima teigti, kad UAB Tauragės butų ūkis
pagrindinį tikslą pasiekė, nes 2012 metų šildymo sezoną pradėjo penki atnaujinti namai.
Planuojama, kad 2013 metų šildymo sezonui Tauragės mieste UAB Tauragės butų ūkio
iniciatyva bus atnaujinta dar 7–9 daugiabučiai namai.
19 lentelė
Planuojami atnaujinti namai
Daugiabučio namo Namo
naudingas
IP vertė (Lt) Pastabos
adresas
plotas (m²)
499,76
507 000,33
Vyksta statybos rangos darbų pirkimo
Vytauto g. 88
procedūros
864,41
752 131,30
Vyksta statybos rangos darbų pirkimo
Vytauto g. 60
procedūros
2 186,81
1 173 956,78 Vyksta statybos rangos darbų pirkimo
Gedimino g. 24
procedūros
2 215,24
1 341 000,80 Parengto IP aptarimo, derinimo
Aerodromo g. 13
procedūros
1 703 000,60 Parengto IP aptarimo, derinimo
J. Tumo-Vaižganto 3 446,11
procedūros
127
363,88
361 000,30
Parengto IP aptarimo, derinimo
Bažnyčių g. 5
procedūros
382,24
381 000,20
Parengto IP aptarimo, derinimo
Prezidento g. 27B
procedūros
1 063,20
741 000,30
Parengto IP aptarimo, derinimo
Žemaitės g. 28
procedūros
Rengiamas IP
Tauragės Dvaro g. 2 877,80
Rengiamas IP
Tauragės Dvaro g. 2 448,63
10
322,30
Rengiamas IP
Vytauto g. 78

APLINKOS APSAUGA
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Tauragės rajono savivaldybėje įvesta visuotinė rinkliava atliekų
turėtojams. Įgyvendinant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos finansuojamą pilotinį
projektą „Reco Baltijos 21-Tech“, Tauragės rajono individualių valdų gyventojai dalyvavo biologiškai
skaidžių atliekų kompostavimo eksperimente. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
privačių valdų gyventojams išdalino 281 kompostavimo dėžę.
2012 m. vasario 15 d. Tauragės rajono savivaldybės biudžete buvo patvirtintas 390 000 Lt
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidų planas 2012 metams. Įsisavinant 2012 metų
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, nemažas dėmesys skirtas
želdinių priežiūrai. Apie 87 tūkst. Lt panaudota Tauragės miesto, Batakių, Gaurės, Lauksargių,
Mažonų, Skaudvilės, Tauragės seniūnijų želdiniams atnaujinti ir avarinės būklės medžiams pašalinti.
Buvo vykdomas nelegalių šiukšlynų sutvarkymas. Nelegalių šiukšlynų sutvarkymui buvo skirta apie
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15,3 tūkst. Lt. Taip pat šios programos lėšomis Tauragės mieste buvo naujai įrengtos trys buitinių
atliekų konteinerių aikštelės (30 tūkst. Lt).
Kasmet skiriama lėšų Pasiutligės prevencijos programai Tauragės rajone vykdyti. 2012 m.
Tauragės apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Pasiutligės prevencijos programai
vykdyti buvo skirta 5 tūkst. Lt. Įgyvendinant Pasiutligės prevencijos programą, kasmet yra mažinamas
potencialių pasiutligės platintojų, o tuo pačiu pasiutligės židinių skaičius, mažinama rizika užsikrėsti
pasiutlige žmonėms bei naminiams gyvūnams.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo tvarkomos Tauragės rajono
savivaldybėje esančios rekreacinės teritorijos: suremontuotas Pagramančio regioninio parko pažintinis
takas „Dabrupis“, bendruomenėms įrengtos poilsio aikštelės.
Programos lėšų skirta biologinei įvairovei išsaugoti Viešvilės valstybiniame gamtiniame
rezervate.
Kiekvienais metais pagal pateiktas paraiškas kompensuojamos išlaidos medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Pašarinių aikštelių įrengimui bei repelentams
įsigyti miškų savininkams 2012 m. skirta 30,2 tūkst. Lt.
Kaip ir kiekvienais metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo
prenumeruojami leidiniai mokykloms aplinkosaugine tema. Taip pat paremtos švietimo įstaigos,
vykdančios aplinkosauginius projektus: Tauragės „Šaltinio“, „Aušros“ ir Sartininkų pagrindinės
mokyklos. Šiais projektais mokiniai buvo skatinami stebėti aplinką, ugdyti mokslinio tyrimo įgūdžius.
Projektų metu atliekami ekologiniai, botaniniai ir kt. tyrimai. Projektų tikslas – supažindinti
moksleivius su saugomomis teritorijomis, jų sistema, jose saugomomis vertybėmis.

ŠVIETIMO SISTEMA
Švietimui 2012 m. buvo skirta 46946,7 tūkst. Lt lėšų, t. y. apie 44 proc. viso Tauragės rajono
savivaldybės biudžeto.
Tauragės rajono savivaldybės 20-tyje bendrojo ugdymo mokyklų 2012–2013 m. m. mokosi
5 732 mokiniai, palyginti su praėjusiais mokslo metais, mokinių skaičius sumažėjo 6,0 procentais arba
367 mokiniais. Sukomplektuotas 301 klasių komplektas – tai 15 klasių komplektų mažiau nei
praėjusiais mokslo metais. Visi mokiniai mokosi vienoje pamainoje. Priešmokyklinio ugdymo grupes
lanko 328 vaikai, ikimokyklinio ugdymo grupes – 980 vaikų. Pailgintos dienos grupėse namų darbus
atlieka 230 mokinių.
Bendrojo ugdymo mokyklose 2012–2013 m. m. penkiolikai priešmokyklinio ugdymo grupių
patvirtintas II priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis (mišri grupė). Šiose grupėse kartu su
priešmokyklinio amžiaus vaikais yra ugdomi ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Taip užtikrinama
ikimokyklinio ugdymo plėtra kaimo vietovėse.
Bendrasis mokytojų skaičius kasmet mažėja.
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10 pav. Mokytojų skaičiaus kitimas
Mokyklose dirba aukštos kvalifikacijos specialistai – 99,2 procentai mokytojų yra atestuoti ir
jiems suteiktos kvalifikacinės kategorijos:
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11 pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas
87,88 procentai mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų yra atestuoti, jiems suteiktos mokyklos
vadovų kvalifikacinės kategorijos.
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Parengtas ir patvirtintas Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–
2015 metams bendrasis planas.
Mokinio krepšelio tikslinė dotacija 2012 metais – 30 340,4 tūkst. Lt, vienam sutartiniam
mokiniui skirta 3 310 Lt. Pagal patvirtintą mokinio krepšelio lėšų skaičiavimo metodiką 2012 metais
lėšų trūko Baltrušaičių, Adakavo, Tarailių, Jovarų ,,Aušros“ ir Lomių pagrindinėms mokykloms,
Batakių vidurinei mokyklai, Suaugusiųjų mokymo centrui.
Vieno bendrojo ugdymo mokyklų mokinio išlaikymas 2012 m. vidutiniškai kainavo 5 998 Lt.
Mažiausiai 1 mokinio išlaikymas kainavo miesto mokyklose: ,,Šaltinio“, Martyno Mažvydo ir Jovarų
pagrindinėse mokyklose, Žalgirių ir Skaudvilės gimnazijose.
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Jovarų pagrindinė
mokykla

12 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų vieno mokinio išlaikymas 2012 m. Lt
Didžiausia 1 mokinio išlaikymo kaina yra mažai mokinių turinčiose kaimo mokyklose:
Baltrušaičių, Sartininkų, Pagramančio, Lomių ir Adakavo pagrindinėse mokyklose.
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13 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų vieno mokinio išlaikymas 2012 m. Lt
Vieno vaiko išlaikymas ikimokyklinėse įstaigose rajono biudžetui 2012 m. kainavo vidutiniškai
5 006 Lt.
2012 metais brandos egzaminus laikė 747 kandidatai (su Tauragės profesinio rengimo centru ir
Pajūrio skyriumi). Gausiausiai kandidatai rinkosi lietuvių k. (349 kandidatai), istorijos (306
kandidatai), matematikos (283 kandidatai) ir anglų (užsienio) k. (249 kandidatai) valstybinius brandos
egzaminus. Vokiečių (užsienio) kalbos valstybinio brandos egzamino nepasirinko nė vienas kandidatas,
naujai įvestą geografijos valstybinį egzaminą pasirinko 60 kandidatų.
Informacinių technologijų ir rusų (užsienio) k. valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi juos
pasirinkę kandidatai. Sunkiausiai kandidatams sekėsi laikyti biologijos egzaminą, net 12,29 proc.
laikiusiųjų šio egzamino neįveikė.
2012 m. lietuvių k., informacinių technologijų ir rusų (užsienio) k. valstybinių brandos
egzaminų išlaikymo procentas yra didesnis nei respublikos išlaikymo procentas.
Palyginti su 2011 metų rezultatais, 2012 metai sėkmingesni buvo pasirinkusiems laikyti
istorijos, informacinių technologijų ir lietuvių k. valstybinius brandos egzaminus, stabilūs rezultatai
liko laikiusiųjų rusų (užsienio) k. ir anglų (užsienio) k. valstybinius brandos egzaminus.
2012 m. 39,64 proc. valstybinių egzaminų nuo laikytų valstybinių egzaminų išlaikė ,,puikiai“,
,,labai gerai“, ,,gerai“ (2009 m. – 51,88 proc., 2010 m. – 35,98 proc., 2011 m. – 37,99 proc.).
Galime pasidžiaugti, kad beveik nesikeitė kandidatų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 100
balų, skaičius.
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14 pav. Kandidatų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 100 balų, skaičius
Tauragės rajono savivaldybės administracija dalyvauja įgyvendinat mokyklų aprūpinimo
geltonaisiais autobusais 2009–2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2012 m. naujas mokyklinis autobusas skirtas Tauragės r. Gaurės pagrindinei mokyklai. Geltonuosius
mokyklinius autobusus šiuo metu turi: Skaudvilės, „Versmės“, Žygaičių gimnazijos, Batakių vidurinė
mokykla, Adakavo, Gaurės, Lomių, Pagramančio, Tarailių, „Šaltinio“, Lauksargių pagrindinės
mokyklos, Skaudvilės specialioji mokykla.
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Tauragės profesinio rengimo centras – didžiausia profesinio mokymo įstaiga regione.
Šiuo metu centre pagal pirminio profesinio mokymo programas mokosi 630 mokinių, Pajūrio
skyriuje mokosi 170 moksleivių.
Atsižvelgiant į regiono verslo poreikius, šiais mokslo metais mokoma šių specialybių:
apdailininkas, automobilių elektromechanikas, automobilių mechanikas, baldžius, kompiuterio ir
organizacinės technikos operatorius, pardavėjas, prekybos įmonių prekybos konsultantas, technikos
priežiūros verslo darbuotojas, virėjas ir barmenas, kosmetikas, kirpėjas.
2012 m. Tauragėje sėkmingai mokslą baigė 190 įvairių specialybių absolventų. Centras turi
licenciją mokyti pagal 65 tęstinio profesinio mokymo programas, vykdo vairuotojų bei traktorininkų
mokymą. Praėjusiais metais pagal šias programas apmokyti 255 suaugusieji.
Centre Tauragėje dirba 90 darbuotojų, iš jų 43 etatiniai bendrojo lavinimo ir profesijos
mokytojai.
Centras, dalyvaudamas įvairiuose projektuose, nuolat gerina ir modernizuoja mokymo bazę ir
aplinką. 2012 m. centras įgyvendino ES ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamą projektą
„Tauragės profesinio rengimo centro variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos
sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“.
Centras turi 150 vietų bendrabutį. Šiuo metu jame gyvena 130 moksleivių.
Kauno kolegijos Tauragės skyrius dirba jau dešimt metų. Išleistos VII-os absolventų laidos –
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą Tauragėje įgijo 650 verslo vadybos ir buhalterinės apskaitos
specialybių absolventų.
Šiuo metu Kauno kolegijos Tauragės skyriuje verslo vadybą, įstaigų ir įmonių administravimą
studijuoja 183 ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai.
Kauno kolegijos Tauragės skyrius yra įsikūręs Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos
patalpose pagal panaudos sutartį (1079 m2). Kolegijos patalpos šiuolaikiškai suremontuotos – skyrius
tam skyrė 600 000 Lt. Auditorijos kompiuterizuotos, turi plačiajuostį ryšį.
Kauno kolegijos Tauragės skyriaus iniciatyva, pritariant Tauragės rajono savivaldybės merui,
2011 m. rajono biudžete buvo skirta 40 tūkst. Lt parama nuolatinių studijų tauragiškiams studentams –
iš šios sumos 25 300 Lt buvo skirta 25 Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentams, 2012 metais –
rajono biudžete tam skirta 30 tūkst. litų.
Tauragės skyriuje dirba 8 darbuotojai pirmaeilėse pareigose, 19 – antraeilininkų. Dėstytojai −
kvalifikuoti, visi turi magistro mokslo laipsnį.
Kauno kolegijos Tauragės skyriaus socialiniai partneriai yra didžioji dalis Tauragės rajono
verslo įmonių, švietimo įstaigų, biudžetinių įstaigų.
Ieškodami naujų mokymo formų, tobulindami studijų programas Kauno kolegijos Tauragės
skyrius suteikia kokybišką neuniversitetinį išsilavinimą Tauragės apskrities gyventojams.
Demografinė šalies situacija įtakoja ir kolegijos veiklą – mažėjant moksleivių skaičiui rajone,
mažėja ir studentų.
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SOCIALINĖ PARAMA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymu, per 2012 m. socialinės pašalpos paskirtos 4 270 Tauragės rajono
šeimų ir joms išmokėta socialinių pašalpų už 12,3 mln. Lt. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam,
šaltam vandeniui bei kieto kuro kompensacijų per praėjusius kalendorinius metus Tauragės rajono
gyventojams išmokėta už 1,85 mln. Lt (iš jų 475 tūkst. Lt kieto kuro kompensacijų).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, parama mokinio
reikmenims įsigyti skirta 2 267 Tauragės rajono mokiniams, jiems pasiruošti mokyklai, mokinio
reikmenims įsigyti išmokėta 367,8 tūkst. Lt. Nemokamą maitinimą mokyklose gauna 2012 vaikų.
Išmokos vaikams. Per 2012 metus išmokėtos 426 vienkartinės išmokos gimus vaikui (609,2
tūkst. Lt), 41 buvusiam globojamam vaikui išmokėtos vienkartinės įsikūrimo išmokos. 2 696
asmenims paskirtos ir mokėtos išmokos vaikams. Iš viso išmokų, skiriamų vadovaujantis LR išmokų
vaikams įstatymu, per 2012 m. Tauragės rajono gyventojams (išmokos vaikams, vaiko globos
(rūpybos) išmoka, vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos nėščioms nedirbančioms moterims,
vienkartinės įsikūrimo išmokos globojamiems vaikams ir kt.) paskirta ir išmokėta už 3,5 mln. Lt.
Daugėja asmenų, prašančių vienkartinės paramos. Įvertinus pareiškėjų gyvenimo sąlygas ir
pateikus išvadas dėl paramos skyrimo (neskyrimo), per 2012 metus Socialinės paramos skyriuje
vienkartinė pašalpa skirta 281 Tauragės miesto gyventojui, jiems išmokėta pašalpų už 79,75 tūkst. Lt.
Socialinėje srityje 2012 m. Savivaldybė įgyvendino šias programas:
1. Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa.
2012 m. paramą maisto produktais gavo 8 700 Tauragės rajono savivaldybės gyventojų. Maisto
produktų paketai (miltai, cukrus, kruopos ir kt. maisto produktai) 2012 metais buvo dalijami 6 kartus.
Paramą maistu Tauragės rajono savivaldybės kaimuose gyvenantiems asmenims teikė seniūnijų
darbuotojai, Tauragės miesto gyventojams – Tauragės dekanato Caritas.
2. Tauragės rajono gausių šeimų rėmimo programa. 2012 m. iš Tauragės rajono savivaldybės
biudžeto skirta parama 13 gausių rajono šeimų, auginančių keturis ir daugiau vaikų, paramos skirta už
20 000 Lt, apmokant už įsigytą buitinę techniką, statybines medžiagas būsto remontui ar baldus.
3. Neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę programa. 2012 m. šiai programai vykdyti iš
savivaldybės biudžeto skirta 30 tūkst. Lt.
2012 m. pritaikyti 2 būstai Tauragės rajono savivaldybės neįgaliesiems, pritaikymui panaudota
16 980,29 Lt, iš jų 3 619,6 Lt iš savivaldybės biudžeto lėšų. Pagal neįgaliųjų poreikius vykdant šią
programą nupirkta 1 keltuvas neįgaliajam, įrengta nuovaža ir pritaikyta gyvenamoji aplinka
neįgaliajam būsto viduje: įrengti ranktūriai, dušas, atlikti kiti būsto pritaikymo neįgaliajam darbai.
2012 m. Tauragės rajono savivaldybė finansavo septynis socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Finansavimui iš viso skirta 214,5 tūkst. Lt, iš jų 195,5 tūkst. Lt
– valstybės biudžeto lėšos, 19,5 tūkst. Lt – savivaldybės biudžeto lėšos. Finansavimas skirtas VšĮ
Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui, Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijai „Prasmė“,
Tauragės rajono neįgaliųjų draugijai, Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijai, Tauragės
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sergančiųjų sąnarių ligomis bendrijai, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės
filialui, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Tauragės viltis“. Organizacijos vykdo įvairias
veiklas – neįgaliųjų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmeninio asistento, užimtumo amatų
būreliuose, meninių ir sportinių gebėjimų lavinimo. Įgyvendinant šiuos projektus, paslaugas gaus 516
neįgaliųjų (395 suaugę neįgalieji, 44 neįgalūs vaikai ir 77 šeimos nariai). Pagrindinis socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į
visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalingas paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius
ryšius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą.
Organizacijos, įgyvendindamos projektus, moko narius, kaip pažinti ir valdyti savo negalią, išmokti
apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, kaip naudotis techninės pagalbos priemonėmis, padeda
spręsti dėl negalios kylančias psichologines problemas.
Taip pat 2012 metais buvo finansuoti 2 neįgaliųjų socialinės integracijos Lietuvos kurčiųjų
draugijos Klaipėdos teritorinės valdybos Tauragės pirminės organizacijos, Tauragės diabeto bendrijos
,,Insula“ vykdyti projektai, suorganizuotas kasmetinis Neįgaliojo dienos minėjimas Tauragės rajone.

SVEIKATOS APSAUGA
Demografinė situacija
Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės emigracijos sparčiai
mažėja gyventojų skaičius. 2012 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 3 199,8 tūkst. gyventojų, tai yra 44,8
tūkst. mažiau nei 2011 metų pradžioje. Gyventojų sumažėjimą 85,3 procento lėmė migracija.
Tauragės rajone 2012 m. pradžioje gyveno 47,3 tūkst. gyventojų, 2013 m. pradžioje – 42,6
tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygoja neigiamas gyventojų saldo (daugiau išvykusių
negu atvykusių) bei neigiamas natūralaus gyventojų prieaugis.
Gimstamumas Tauragės rajone paskutiniais metais kito nežymiai, tačiau gimstamumo rodiklis
išlieka mažesnis už šalies vidurkį. Tauragės rajono savivaldybėje 2012 m. įregistruota 448 gimimai,
582 mirtys.

Pirminė ir antrinė asmens sveikatos priežiūra
Tauragės rajone 2012 m. sveikatos paslaugas teikė 3 viešosios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, 14 privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kabinetų, 20 odontologijos kabinetų.

Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) 2012 m. dirbo 194
darbuotojai.
VšĮ Tauragės rajono PSPC prisirašiusiems gyventojams teikia ne tik pirminio lygio asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir vykdo gimdos kaklelio, krūties, prostatos piktybinių navikų bei
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asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos atrankos ir prevencinių priemonių, vaikų
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, programas.
VšĮ Tauragės rajono PSPC teikia ir antrinio lygio ankstyvosios vaikų raidos sutrikimų
reabilitacijos paslaugas. Šios paslaugos apima kompleksinę pagalbą šeimai, auginančiai vaiką su
psichologinės ir socialinės raidos sutrikimais bei jų rizika, siekiant sumažinti neįgalumą ir padėti vaikui
integruotis į visuomenę. Ankstyvosios vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos paslaugos prioritetine
tvarka teikiamos vaikams iki 4 metų. Vyresni (iki 7 metų) vaikai, nelankantys ugdymo įstaigos, taip pat
gali gauti ambulatorines kompleksines paslaugas. Nustačiusi raidos sutrikimą, specialistų komanda
(vaikų ligų gydytojas, neurologas, medicinos psichologas, logopedas, kineziterapeutas, specialusis
pedagogas, slaugytojas, socialinis darbuotojas) skiria vaikui ambulatorinių paslaugų kompleksą.
Tauragės PSPC kaimo gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas teikia 17-oje kaimo medicinos
punktų ir 2-ose ambulatorijose.
2012 m. Tauragėje, K. Donelaičio g. 21, duris atvėrė Psichiatrijos dienos stacionaras, kuriame
psichikos sutrikimų turintys pacientai gali praleisti didžiąją dienos dalį – į stacionarą ateis ryte, o
vakare, atlikę procedūras, grįš namo. Dienos stacionare pacientams šalia medikamentinio gydymo
teikiamas įvairiapusiškų paslaugų kompleksas – profesionali specialistų komanda teikia psichoterapinį
gydymą, palaikomosios mankštos ir užimtumo paslaugas. Stacionare įrengti užimtumo ir poilsio
kambariai, kur pacientai kuria dirbinius, bendrauja su psichologais, taip pat įrengta virtuvėlė, kurioje
gali pasišildyti atsineštus patiekalus ir pavalgyti. Stacionare paslaugos teikiamos ne tik Tauragės
rajono, bet ir Jurbarko, Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybės gyventojams.

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
Tauragės ligoninė – tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę
skubią ir planinę medicinos pagalbą. Į gydymo įstaigą patekusiam pacientui teikiamos kvalifikuotos,
visapusiškos paslaugos, nes ligoninės struktūroje yra stacionaro skyriai, konsultacijų poliklinika,
diagnostikos padaliniai. Teikiamos specializuotos vaikų ligų, vidaus ligų, nervų ligų, psichiatrijos
paslaugos, visų profilių anesteziologijos-reanimacijos paslaugos, moterims teikiama akušerinėginekologinė pagalba. Ligoninėje visą parą dirba Radiologinės diagnostikos skyrius ir klinikinė
diagnostinė laboratorija. Gydytojai specialistai, esant būtinybei, atvyksta konsultuoti pacientus bet
kuriuo paros metu.
Antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių
gydytojai: kardiologai, endokrinologas, neurologai, reumatologas, dermatovenerologai, infektologas,
oftalmologai, otorinolaringologai, ortopedai-traumatologai, urologas, chirurgai, abdominalinės
chirurgijos gydytojas, vaikų pulmonologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų
kardiologas, vaikų ligų gydytojas, vaikų chirurgas, logopedas.
Sergantiesiems cukriniu diabetu slaugos paslaugas Endokrinologijos kabinete teikia
slaugytojas diabetologas (slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras,
diabetinės pėdos priežiūra).
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Ligoninėje pagrindinėse pareigose dirba 391 fizinis asmuo. Antraeilėse pareigose dirba 62
asmenys (56 gydytojai, 2 slaugytojos ir 4 kito personalo darbuotojai). Šiuo metu Tauragės ligoninėje
dirba 462 darbuotojai, iš jų 103 gydytojai, 205 slaugytojai. Darbuotojų kaita minimali. Ligoninėje
stengiamasi sukurti darbuotojui palankias darbo sąlygas ir atmosferą.
2012 metais į ligoninę nuolatiniam darbui atvyko 4 gydytojai. Antraeilėms pareigoms įsidarbino
15 gydytojų.
Tauragės ligoninėje 2012 m. buvo įgyvendinami šie projektai:
1. Projektas „VšĮ Tauragės ligoninės medicinos paskirties pastatų, esančių Prezidento g. 7,
rekonstravimas ir modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projekto vertė, įskaitant
Tauragės rajono savivaldybės įnašą (250 tūkst. litų) – 4 218 678 litai.
2. Projektas „Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei
stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Šio projekto rangos darbai baigiami atlikti, jau įsigyta 140
medicinos įrangos vienetų ar komplektų. Bendra projekto vertė – 5 092 554,59 litai.
3. Pradėtas įgyvendinti projektas „Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir
automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas“. Per trejus ateinančius metus ligoninės teritorija bus
sutvarkyta. Projektas finansuojamas Kelių plėtros fondo lėšomis.
4. Pradėtas įgyvendinti projektas Nr. VP2-3.1.-IVPK-11-V-004 „Elektroninių sveikatos
paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Šiame projekte dalyvauja
penkios Tauragės regiono gydymo įstaigos: VšĮ Tauragės ligoninė, Tauragės PSPC, VšĮ Jurbarko
ligoninė, VšĮ Šilalės rajono ligoninė, Pagėgių PSPC. Projekto vertė – iki 1 milijono litų. Šio projekto
pagrindiniai darbai numatyti 2013–2014 metams.
5. Pradėtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo
programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos
Sąjungoje projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninė, teikiančioje
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“. Įgyvendinant projektą bus rekonstruotas
Akušerijos skyrius. Bendra rangos darbų vertė – iki 1,5 milijono litų.
6. VšĮ Tauragės ligoninė yra projekto „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos
priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, kodas Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001,
partnerė. Pareiškėja – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos. 2012 m.
įsigyta ši medicinos įranga: reanimacinės lovos komplektas ir defibriliatorius.
7. Pradėtas įgyvendinti projektas „Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos,
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą“. Šio projekto dėka planuojama
2013 m. suremontuoti Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių bei įgyti greitosios medicinos pagalbos
automobilį.
Ligoninė bendradarbiauja su Vokietijos Gross-Gerau apskrities ligonine, kuri dovanojo 200
medicininių lovų ir kitos įrangos.
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VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje įsteigta 50 palaikomojo gydymo lovų,
finansuojamų iš ligonių kasų, bei 15 lovų, kurios įsteigtos Tauragės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu ir yra išlaikomos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto bei pačių pacientų įmokų. Šios
lovos skirtos žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė slauga ir globa. Tai – daugiausia sergantys
įvairiomis lėtinėmis ligomis, onkologiniais susirgimais, po insultų, traumų, kiti neįgalūs ligoniai.
Ligoninėje dirba 37 darbuotojai. 2012 m. baigtas vykdyti projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugų gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje“, kurio vertė – 2 mln. 249 tūkst. Lt. Atliktas pastato
kapitalinis remontas ir įsigyta medicininės įrangos už 200 tūkst. Lt. Tauragės rajono savivaldybės
taryba šiam projektui skyrė 150 tūkst. Lt. Įstaigos lėšomis buvo suremontuotas pagalbinis pastatas už
48 tūkst. Lt.

Visuomenės sveikata
2012 m. Tauragės rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo vykdomos
prevencinės programos, skatinančios gyventojus nemokamai pasitikrinti dėl pavojingų ligų,
sąlygojančių didelį gyventojų mirtingumą, tai yra:
1. Priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika.
2. Mamografinė patikra dėl krūties vėžio.
3. Išsamus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas.
4. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija.
5. Prostatos piktybinių navikų profilaktikos programa.
6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.
7. Dantų protezavimo programa (finansuojama iš dalies).
Programos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

KULTŪRA, BENDRUOMENĖS, NEVYRIAUSYBINĖS
ORGANIZACIJOS, JAUNIMAS, SPORTAS
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius vykdo kultūros įstaigų
viešąjį administravimą ir kartu su Savivaldybės kultūros įstaigomis įgyvendina valstybinę bei
Savivaldybės kultūros politiką. Tauragės rajono savivaldybėje veikia šios kultūros įstaigos: Tauragės
kultūros centras su filialais, Tauragės krašto muziejus, Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Sporto centras ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka su filialais.
2012 metais Kultūros ir sporto skyrius kuravo šešias Tauragės rajono savivaldybės tarybos
patvirtintas programas, kurių finansavimui 2012 metų biudžete buvo numatyta 279 000 Lt. Tai kultūros
rėmimo programa – 100 000 Lt, Bendruomenių rėmimo programa – 36 000 Lt, Visuomeninių
organizacijų rėmimo programa – 30 000 Lt, Jaunimo užimtumo rėmimo programa – 20 000 Lt, Sporto
renginių rėmimo programa – 53 000 Lt bei Viešųjų renginių organizavimo programa – 40 000 Lt.
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Miesto visuomenei bei svečiams surengta ir pravesta tradicinė miesto šventė ,,Tauragės dienos 2012“
bei Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.
2012 m. Kultūros renginių rėmimo programos vykdymui buvo skirta 100 000 Lt. Gauta 121
projektinė paraiška. Lėšų poreikis projektams įgyvendinti – 303 908 Lt, tad kultūrinių renginių
programos vykdymui skirtos lėšos visiškai įsisavintos.
Ir Tauragės mieste, ir seniūnijų gyvenvietėse vyko valstybinių švenčių paminėjimai,
gyvenviečių jubiliejų renginiai, didžiųjų metų švenčių Kalėdų ir Naujųjų renginiai, vaikų folkloro
kolektyvų koncertai, buvo rengiamos parodos, poezijos skaitymai, tarptautiniai šokių festivaliai, kiti
renginiai.
2012 m. Bendruomenių rėmimo programai įgyvendinti buvo skirta 36 000 Lt. Šios programos
lėšos įsisavintos visos. 2012 m. įsiregistravo 3 naujos bendruomenės: Vaidilų bendruomenė,
bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ ir Pajūrio kaimo bendruomenė. Šioms bendruomenėms iš
Bendruomenių rėmimo programos kompensuotos įsikūrimo išlaidos.
Likusios programos lėšos panaudotos bendruomenių ūkinėms išlaidoms padengti. 33
bendruomenėms skirta po 800 Lt padengti neprojektinei / ūkinei veiklai (kuro, ryšio, kanceliarines
išlaidas) ir po 600 Lt naujai įkurtoms bendruomenėms. Visoms 36 bendruomenėms kalėdiniams
projektams įgyvendinti skirta po 300 Lt.
Nevyriausybinės organizacijos kaip ir kiekvienais metais buvo aktyvios, pateikė nemažai
projektų, įsisavino visas programai skirtas lėšas.
Vokietijos bičiulių draugija įgyvendino projektą „Tarptautinis bendradarbiavimo skatinimas
tarp Tauragės ir Rydštato miestų“.
Lenkijos bičiulių draugija Tauragėje organizavo projektą „Bendradarbiavimo stiprinimas su
Punsko valsčiaus (Lenkija) lietuviais”.
Tauragės žemaičių draugija „Tauragės Žemyna” įgyvendino 2 projektus, kurių tikslas skleisti
žemaitiškos kalbos tarmę, žemaitiškus papročius.
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Tauragės apskrities skyrius surengė „Lietuvos
kariuomenės rezervo karių asociacijos respublikinės žaidynes“. Žaidynės jau tapo tradicinėmis.
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro įgyvendino projektą „Veikime kartu“.
Projekto metu vyko nuolatinės informacijos ir konsultacijos verslo, darbo užimtumo, socialiniais
klausimais, teisinė, socialinė pagalba smurtą patyrusioms moterims, šeimoms, prevenciniai seminarai,
diskusijos su jaunimu.
Tauragės Afganistano karo veteranų sąjunga suorganizavo Tarptautinį Afganistano karo
veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių sąskrydį.
Tauragės bitininkų draugijai „Medus“ surengė kasmetinę tradicinę bitininkų draugijos šventę,
kurios metu stiprinamas bitininkų bendradarbiavimas, dalinamasi patirtimi, viešinama bitininkų veiklą.
LPS „Bočiai“ Tauragės rajono bendrija įgyvendino projektą „Ne vien duona sotūs“ skirtą 20
metų veiklos jubiliejui paminėti.
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Tauragės apskrities skyrius įgyvendina projektą
„Šaudyklos Tauragėje įrengimas M. Mažvydo pagrindinėje mokykloje“.
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Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programai įgyvendinti 2012 m. skirta 20 000 Lt. 2012 m.
jaunimo organizacijos ir organizacijos, dirbančios su jaunimu, buvo aktyvios, įsisavintos visos
programai skirtos lėšos, finansuota ir įgyvendinta 14 projektų įvairiomis tematikomis.
Pagramančio regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Pažink Lietuvos saugomas
teritorijas“, kurio tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą bei gebėjimus, taip pat ugdyti
meilę gimtajam kraštui, norą domėtis jo praeitimi ir išsaugojimu.
Tauragės Žalgirių gimnazija organizavo respublikinį menų festivalį „Moksleivių alėja – 2012‘‘
kuris buvo skirtas Žalgirių gimnazijos 40-ies metų gimtadieniui paminėti. Projekto tikslas –
bendradarbiaujant su rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigomis organizuoti integruotą
jaunimo meninius gebėjimus atskleidžiantį festivalį.
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas organizavo
renginį „Meilės ir sniego fiesta“. Renginys skirtas Valentino dienai paminėti. Tikslas – stiprinti
jaunimo aktyvumą ir laisvalaikio užimtumo priemones.
Sporto klubas „Fortūnos laisvalaikio centras“ įgyvendino projektą „Bušido turnyras S.W.A.T
28“ . Projektas buvo skirtas jaunimo užimtumui skatinti, aktyviam laisvalaikiui organizuoti ir kikbokso
šakos propagavimui.
Tauragės „Versmės“ gimnazija parengė projektą „Keliaukime, bendraukime, pažinkime“. Tai
tęstinis „Versmės“ gimnazijos ir Georg-Ackermann mokyklos Vokietijoje projektas. Projekto metu
buvo tobulintos ES kalbų (anglų, vokiečių) komunikacinės kalbinės, sociokultūrinės bei tarpkultūrinės
kompetencijos.
Tauragės moksleivių draugijai „Asorti“ per 2012 m. įgyvendino 4 projektus:„Ieškom ryšio -3“,
„Ieškoms ryšio – 4“ ir „Pavyzdžio jėga 2012“, „Šviesoskalda“.
Projektų „Ieškom ryšio – 3“ ir „Ieškom ryšio – 4“ tikslas – Tauragės jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo ryšių su Latvijos Jelgavos jaunimo centru „Junda“ plėtojimas ir tobulinimas.
Projektas „Pavyzdžio jėga 2012“ jau tradiciniu tapęs renginys organizuojamas nuo 2009 m. Projekto
tikslas – Tauragės rajono bendruomeniškumo bei jaunimo pilietinio sąmoningumo skatinimas. Projekto
„Šviesoskalda“ metu surengtas kultūriškai prasmingas, moksleivių sugalvotas ir suorganizuotas,
pramoginis vakaras Tauragės bendruomenei ir pristatyta paroda, kurioje eksponuoti darbai,
atskleidžiantys tris populiarius šiuolaikiško jaunimo saviraiškos būdus – fotografiją, piešimą ir
fakyrizmą.
Klubas „Dainos teatras“ įgyvendino projektą „Jaunimo vakaras“ Tauragės miesto šventės metu.
Jaunimo vakaro metu koncertavo aktorių trio „Liūdni slibinai“. Aktorių trio pasirodymas muzikinėje
erdvėje paįvairino miesto šventės programą.
Tauragės rajono moksleivių kūrybos centras įgyvendino projektą „Svirplių kiemas“.Tikslas –
Tauragės miesto šventės programos metu surengti išskirtinai vaikams ir jaunimui skirtą pramoginį
renginį - vaikų ir jaunimo kolektyvo „Svirplys“ pasirodymą.
Rajono bibliotekų paslaugos išsiskiria naudojimosi jomis intensyvumu. 2012 metais
bibliotekose lankėsi 112 tūkst. lankytojų arba 24 proc. rajono gyventojų, kurie pasinaudojo 200
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tūkst. dokumentų, populiariomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, 137 kompiuterizuotomis su
interneto prieiga darbo vietomis, multifunkciniais aparatais.
Rajono savivaldybė 2012 m. skyrė 31 549 Lt prenumeruoti 97 pavadinimų periodiniams
leidiniams, 1 941 Lt knygoms pirkti. Iš LR kultūros ministerijos gauta 97 400 Lt. Vidutiniškai per
metus kiekvienas filialas gavo po 100–150 fiz. vnt. dokumentų.
Rajono bibliotekininkų projektai finansuoti Kultūros rėmimo programos lėšomis (9 350 Lt),
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo (10 000 Lt). Laimėtas
Nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursas „Gyventojų skaitmeninio raštingumo
mokymo bibliotekose stiprinimas“ – gauta mobili kompiuterinių mokymų klasė.
Siekiant suaktyvinti gyventojų domėjimąsi knyga ir biblioteka, įgyvendinama plati kultūrinė
programa. Kasmet bibliotekų darbuotojai pakviečia į daugiau nei 700 renginių. Vien Birutės
Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje 2012 metais suorganizuoti 45 renginiai, 26 parodos.
2012 metais Tauragės kultūros centras Lietuvos kultūros ministerijos buvo nominuotas kaip
geriausias kultūros centras aukščiausioje kategorijoje 2011 metais. Už geriausią kultūros centro vardą
skirta 10 400 Lt premija iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Už šias lėšas nupirktas scenos
projektorius.
Projektai, finansuoti iš Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo projektų
finansavimo programos: miesto – 24, gauta lėšų 35 250 Lt, rajono – 34, gauta lėšų – 18 600 Lt. Iš viso
iš Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programos finansavimas skirtas 58
projektams (53 850 Lt). Visi projektai įgyvendinti.
Kultūros centro padalinyje Kultūros paveldo tarnyboje dirba tarnybos vadovas ir vyresnysis
specialistas. Ši tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vykdo kultūros paveldo apsaugos funkcijas rajone – kultūros
paveldo objektų monitoringą, atlieka vertingų kultūros paveldo objektų paiešką, jų fiksavimą,
inventorizaciją, bendradarbiauja su paminklotyros, paminklosaugos įstaigomis, daug laiko skiria
paveldosauginiam visuomenės švietimui.
Tarnyba iš Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo fondo gavo finansavimą
trims parengtiems projektams: išleisti dailininko Alfonso Čepausko meninį epinį grafikos albumą
„Karšuvos poringė“ I-II dalis (gauta 3 000 Lt), Tarptautinė kultūros paminklų apsaugos diena – naujose
erdvėse Tauragėje (gauta 500 Lt), Europos paveldo diena Tauragėje „Genius loci. Vietos dvasia“
(gauta 400 Lt).
2012 metais Sporto centrui iš rajono savivaldybės biudžeto iš viso skirta 738 100 Lt (2011 m. –
746 317 Lt), iš jų 330 000 Lt sporto klubų programoms finansuoti, 33 000 Lt sporto renginių
programoms finansuoti pagal pateiktus projektus, 318 800 Lt darbo užmokesčiui. Lėšų už suteiktas
paslaugas surinkta 367 993 Lt (2011 m. – 445 997 Lt), viešųjų darbų programos deleguotoms
funkcijoms vykdyti skirta 19 045 Lt (2011 m. – 11 995 Lt). Iš lėšų už suteiktas paslaugas ilgalaikio
materialaus turto įsigyta už 6 000 Lt (2011 m. – 49 500 Lt ). Iš biudžeto lėšų ilgalaikio turto įsigyta už
37 400 Lt.
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Iš rajono biudžeto skirtų 330 000 Lt sporto klubų programoms finansuoti daugiausia lėšų teko
futbolo klubui ,,Tauras“ – 200 000 Lt, krepšinio klubui – 35 000 Lt, rankinio klubui ,,Šiltaura“ – 15
000 Lt. Kitų sporto šakų klubams skirta nuo 1 000 Lt iki 10 000 Lt.
Rajono sporto renginių kalendorius labai platus ir įtemptas. 2012 metais vyko Tauragės
krepšinio lygos (TKL) pirmenybės, kuriose rajono krepšininkai sužaidė 112 rungtynių. ,,Atgimimo“ ir
,,Nepriklausomybės“ taurių krepšinio turnyruose rungėsi 12 rajono krepšinio komandų – iš viso 120
dalyvių. Įspūdingai vyko Tauragės krepšinio lygos ,,Žvaigždžių diena“, sportinių šokių taurės turnyras
„Skrydis“, tradicinės automobilių slalomo varžybos, žiemos sporto šventė, sporto šventė ,,Olimpinė
diena“, tradicinis Tarptautinis jaunių salės futbolo turnyras „Taurage cup 2012“, kuriame dalyvavo 10
komandų, 140 dalyvių. Rajono mažojo futbolo pirmenybėse dalyvavo 10 komandų, 110 dalyvių.
Rajono rankinio pirmenybėse varžėsi 4 vyrų komandos, arba 50 dalyvių. Vyko S. Ivanovo taurės
turnyras ir apskrities futbolo federacijos taurės turnyras. Rajono tinklinio pirmenybėse dalyvavo 6 vyrų
komandos. ,,Šilo“ ir ,,Tinklinio mylėtojų“ taurių turnyruose dalyvavo ir kitų Lietuvos miestų
tinklininkai ir tinklininkės, iš viso 90 dalyvių. Rajono šachmatų pirmenybės sukvietė daugiau kaip
dvidešimt rajono šachmatininkų. Į ,,Atgimimo“ ir A. Radžiaus atminimo taurės turnyrus nuolat
atvyksta šachmatininkai iš Gargždų, Plungės, Jurbarko, Pagėgių ir kitų miestų. 2012 metais taip pat
vyko rajono stalo teniso, teniso vyrų ir moterų pirmenybės, tradicinis bėgimas Kariuomenės dienai
paminėti, į kurį susirinko 264 dalyviai ne tik iš Tauragės, bet ir iš kitų respublikos miestų. Pirmą kartą
organizuotas bėgimas paminėti Tauragės konvencijos paminklo atstatymą. Seniūnijų sporto žaidynėse
dalyvavo visos rajono seniūnijos, 300 dalyvių. Aktyviai tauragiškiai dalyvavo LSD ,,Žalgiris“ žiemos ir
vasaros sporto žaidynėse. 2012 metais Tauragei vėl patikėta rengti Lietuvos automobilių kroso
čempionato etapą Sungailiškių trasoje, ralio ,,Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei
laimėti etapą.

KAIMO REIKALAI
Tauragės rajone yra 64,9 tūkst. ha, iš kurių žemės ūkio naudmenos sudaro 59,2 tūkst. hektarų.
Miesteliuose ir kaimuose gyvena 19,5 tūkst. gyventojų, iš kurių ūkininkaujančių yra tik apie 2,5
tūkstančio. Deklaruota 49,9 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų. Vidutinis ūkio dydis – 14,3 ha.
Deklaruojami žemės ūkio naudmenų pasėlių plotai (sklypai) žemėlapiuose įbraižyti elektroniniu būdu.
Daugiausia paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti priimta Žygaičių seniūnijoje – 587, mažiausiai
Lauksargių seniūnijoje – 231. Iš visų deklaruotų plotų 69 proc. sudaro pievos ir ganyklos, 25 proc.
sudaro grūdinės kultūros ir rapsai.
Rajone ūkininkai dažniausiai verčiasi gyvulininkyste – vyrauja pienininkystės ūkiai ir mėsinių
galvijų auginimas. Mėsinius galvijus laiko 727 ūkininkai, laikoma 3 768 mėsinių galvijų.
Rajone yra 137 avių laikytojai, kurie augina 1 513 avių. Veikia bitininkų draugija ,,Medus“,
vienijanti per 120 bičiulių, kurie turi 2 287 bičių šeimas.
Karvių laikoma 10 301, kasmet jų skaičius mažėja, šiemet sumažėjo net 263 ir laikytojų
skaičius 90 mažesnis.
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Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas gauti paraiškas pateikė 3 492 pareiškėjai,
jiems priskaičiuota 18,9 mln. Lt. Iš jų nepalankiose ūkininkauti vietovėse gyvenantys ūkininkai
pateikė 2 195 paraiškas, jiems priskaičiuota 4,5 mln. Lt. Programoje „Natūra 2000“ dalyvavo 89
dalyviai, jiems paskaičiuota 0,069 mln. Lt. Agrarinės aplinkosaugos programoje dalyvavo 138
pareiškėjai, jiems priskaičiuota 2,1 mln. Lt.
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui suteikta parama už 1,5 mln. Lt. Stambesnių ūkių ūkininkai
dalyvavo žemės ūkio valdų modernizavimo programoje, jiems skirta paramos už 5,7 mln. Lt.
Smulkesnių ūkių ūkininkai dalyvavo programoje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, jie pateikė 21
paraišką ir gavo paramą už 0,26 mln. Lt. Dalis ūkininkų nusprendė savo žemę apsodinti mišku ir
dalyvavo programoje „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apsodinimas mišku“. Pateiktos 2 paraiškos,
apskaičiuota paramos už 0,2 mln. Lt. Programai „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apsodinimas
mišku“ pateiktos 3 paraiškos, apskaičiuota paramos už 0,17 mln. Lt.
Išmokėtos kompensacijos 22 ūkininkams už palūkanas ilgalaikiams kreditams, paimtiems žemei
įsigyti ir draudimui – 10,9 tūkst. Lt.
Melioracijos įrenginių remontui iš valstybės biudžeto gautas 425 tūkstančių litų finansavimas.
Iš šių lėšų 69 tūkst. panaudota melioracijos įrenginių gedimams tvarkyti pagal 24 ūkininkų pateiktus
prašymus. Pagal projektus atlikti šie darbai:
Lauksargių seniūnijos griovio remontas už 102,4 tūkst. litų;
Mažonų seniūnijos griovio remontas už 71,8 tūkst. litų;
Tauragės seniūnijoje suremontuota pralaida už 50,9 tūkst. litų;
Gaurės seniūnijoje atliktas drenažo remontas už 56,8 tūkst. litų.
Atlikti penkių užtvankų ir 21 tilto priežiūros darbai už 30 tūkst. litų. Rajone yra keletas
stambesnių ūkių ūkininkų, kurie savo lėšomis savo laukuose tvarko melioracijos įrengimų gedimus.
Trys rajono ūkininkai pateikė paraiškas dalyvauti ne pelno siekiančiose investicijose. Dalyvaudami
šioje programoje atliks 2,9 km griovių priežiūros darbų už 11,3 tūkst. litų.
Tauragės rajone yra įregistruota 4 527 vnt. įvairios žemės ūkio technikos, tarp jų ratinių
traktorių – 2 538 vnt., priekabų ir puspriekabių – 1 695 vnt., ratinių ekskavatorių – 157 vnt. ir 137 vnt.
įvairios kitos technikos. Per šiuos metus atlikta 577 techninės apžiūros, surinkta 7,5 tūkst. litų valstybės
rinkliavos už technines apžiūras, o už technikos registravimo darbus gauta 27,1 tūkst. litų.
Metų pradžioje sukviesti ūkininkai į susirinkimus žemės ūkio ir kaimo plėtros programų
įgyvendinimo klausimais.
Pravestas konkursas „Metų ūkis 2012“, dalyvauta respublikinėse artojų varžytuvėse Kėdainių
rajone. Įvyko rajoninė žemdirbių šventė, kurioje aptarti metiniai rezultatai.

SITUACIJA DARBO RINKOJE
Per 2012 metus Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriuje užsiregistravo 5 838
Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, iš jų 5 222 suteiktas bedarbio statusas. Moterų užsiregistravo
2 260 (43 proc.), vyrų – 2 962 (57 proc.), jaunimo iki 25 metų – 1 405 (27 proc.), niekur nedirbusių –
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1 200 (23 proc.), absolventų – 324 (6 proc.). Per mėnesį vidutiniškai buvo užregistruojami 435
bedarbiai. Palyginti su 2011 metais, darbo jėgos pasiūla Tauragės rajono savivaldybėje išaugo 1 323
arba 34 proc. (2011 m. užregistruoti 3 899 bedarbiai).
Pagal Tauragės rajono seniūnijas per metus Tauragės skyriuje užsiregistravo Tauragės miesto –
2 761 gyventojas, Tauragės seniūnijos – 656, Skaudvilės – 570, Gaurės – 250, Mažonų – 339, Žygaičių
– 265, Batakių – 243 ir Lauksargių seniūnijos – 138 gyventojai.
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16 pav. Užsiregistravusių bedarbių skaičius pagal seniūnijas
Iš visų seniūnijų į darbo biržą kreipėsi daugiau bedarbių nei 2011 metais. Daugiausiai išaugo
besiregistruojančių bedarbių skaičius iš Batakių (93 proc.) ir Skaudvilės (73 proc.) seniūnijų.
Darbo biržos Tauragės skyriuje 2012 metais užregistruota 2 619 laisvų darbo vietų, iš jų 1 741
neterminuotam įdarbinimui. Per mėnesį vidutiniškai buvo registruojama 218 darbo vietų terminuotam
ir neterminuotam įdarbinimui. Palyginti su 2011 metais, darbo pasiūlymų skaičius sumažėjo 91 darbo
vieta arba 3,4 proc. (2011 m. – 2 710).
Per metus Tauragės skyriuje padėta susirasti darbą 2 638 ieškantiems darbo asmenims, tai yra
6,7 proc. mažiau nei 2011 metais (2011m. – 2 826). Dauguma įsidarbinusių – 1 921 (73 proc.) pradėjo
dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį. Palyginti su 2011 metais, įsidarbinusių neterminuotai skaičius
išaugo 10 proc., įsidarbinusių terminuotai sumažėjo 34 proc. Praėjusiais metais 595 Tauragės skyriaus
klientai užsiėmė individualia savarankiška veikla ir įgijo verslo liudijimus iki 6 mėn.
2012 metais į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 1 012 Tauragės rajono
savivaldybės gyventojų. Daugiausia ieškančių darbo asmenų nukreipta į remiamojo įdarbinimo
priemones, kurių metu darbdaviams nustatytą terminą mokamos darbo užmokesčio subsidijos. Iš viso į
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tokias priemones nukreipti 642 asmenys, iš jų 411 (2011 m. – 366) dirbo viešuosius darbus pagal
Tauragės rajono savivaldybės patvirtintą viešųjų darbų programą ir įmonėse, kurios organizavo
viešuosius darbus padidinto nedarbo teritorijoje, 159 įdarbinti subsidijuojant, 66 įgijo pirminius darbo
įgūdžius pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 6 asmenys dalyvavo darbo rotacijos
priemonėje, laikinai pakeičiant tikslinių atostogų išėjusius darbuotojus. Per metus 237 bedarbiams
skirta subsidija verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms (pajamų, socialinio draudimo ir sveikatos
draudimo) kompensuoti. Organizuojant profesinį mokymą, 91 bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš
darbo asmuo pasiųstas mokytis paklausios ir darbo rinkoje trūkstamos profesijos. Pagal paramos darbo
vietoms steigti priemones iš viso įdarbinti 27 asmenys, iš jų 22 (2011 m. – 11) įdarbinti naujai
įsteigtose pagal vietinių užimtumo iniciatyvų projektus darbo vietose, 4 įdarbinti į darbo vietas,
įsteigtas neįgaliems bedarbiams. Bedarbių teritorinio judumo priemonėje, kompensuojant nuvykimo į
darbo vietą išlaidas, dalyvavo 2 bedarbiai, profesinės reabilitacijos programose dalyvavo 13 neįgalių
asmenų.
Įgyvendindama Viešųjų darbų programą, Tauragės rajono savivaldybė kartu su Tauragės
teritorine darbo birža skyrė 748 600 Lt darbo neturintiems asmenims įdarbinti (Tauragės rajono
savivaldybė skyrė 315 500 Lt, Tauragės teritorinė darbo birža – 433 100 Lt). Iš šių lėšų įdarbinti 339
darbo ieškantys asmenys, 30 moksleivių.
Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti
pragyvenimui būtinų lėšų. Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimui
ir įgyvendinimui Tauragės rajono savivaldybei 2013 metais numatyta skirti 377 600 Lt.

VERSLO PADĖTIS
Tauragės rajonas – stipriausias apskrityje, turintis didžiausią pramonės dalį, stiprią baldų
gamybą, automobilių pardavimo verslą, platų prekybos paslaugų tinklą, formuojamą verslo paramos
infrastruktūrą, ir turi potencialias galimybes ateityje tapti konkurencingu ir ekonomiškai gyvybingu
rajonu.
Patogi geografinė padėtis tranzitui bei gera kelių transporto infrastruktūra, orientuota tiek į
Lietuvos regionus, tiek į Kaliningrado sritį (Rusija) ir Latviją Via Hanzos koridoriumi, yra vienas iš
svarbiausių Tauragės rajono privalumų.
Tauragės regione labiausiai išplėtotos ekonominės veiklos sritys, sukuriančios didžiausią
pridėtinę vertę, yra prekybos, paslaugų bei viešojo valdymo sektoriai.
Tauragės rajone įregistruotų juridinių asmenų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis
buvo 1 822 (2011 metais – 1 668), tarp jų ir likviduojamos, ir veiklą sustabdžiusios įmonės.
19 lentelė
Tauragės rajone įregistruotų juridinių asmenų skaičius
Juridinių
asmenų
skaičius
2

Teisinės formos pavadinimas
Valstybės įmonė
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Specifinės paskirties valstybinė įmonė
Tikroji ūkinė bendrija
Gyvenamojo namo statybos bendrija
Sodininkų bendrija
Bendrija
Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė

1
9
2
9
37
789
4
21
1

Viešoji įstaiga
Asociacija
Labdaros ir paramos fondas
Religinė bendruomenė ar bendrija
Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)
Šeimyna
Profesinė sąjunga ar susivienijimas
Individuali įmonė
Biudžetinė įstaiga
Nenustatytas
Mažoji bendrija

24
189
4
4
19
6
2
12
623
50
3
11

IŠ VISO

1822

Tauragės rajone 2012 metais įregistruoti 133 juridiniai asmenys. Daugiausia įsteigta uždarųjų
akcinių bendrovių (98 vnt.), taip pat ir asociacijų bei mažųjų bendrijų, kurių įregistruota 11 vnt.
20 lentelė
Įregistruotų juridinių asmenų skaičius
Juridinių asmenų
skaičius 2012 m.
98
13
10
1
11
133

Teisinės formos pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė
Asociacija
Individuali įmonė
Labdaros ir paramos fondas
Mažoji bendrija
IŠ V I S O

Tauragės rajono savivaldybėje, lyginant su regiono bei šalies įmonių pasiskirstymo pagal
ekonominės veiklos rūšis rodikliais, veikia santykinai daugiau transporto, prekybos, apgyvendinimo ir
maitinimo, pramonės įmonių bei santykinai mažiau statybos įmonių. Tauragės rajonas turi didžiausią
pramonės dalį regione. Čia veikia apie 73 proc. visų regiono pramonės įmonių.
Tauragėje verslininkams yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie Europos
Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus įstatyminėje
bazėje ir kita. Šiais klausimais verslininkams padeda VšĮ Tauragės turizmo ir verslo informacijos
centras, Tauragės apskrities verslininkų asociacija.
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2012 metų kovo 21 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl naujai
įregistruotų mažų ir labai mažų verslo įmonių pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimo. Šiam tikslui
buvo skirta 100 000 litų, paramą gavo 70 įmonių. Tam panaudota 34 798.50 litų.
Tauragės turizmo ir verslo informacijos centro veiklai vykdyti 2012 metais buvo skirta 79 000
litų.
Praeitais metais Tauragės apskrities verslininkų asociacija siūlė kuo didesnį dėmesį kreipti
verslo aplinkos gerinimui. Pateikė siūlymus, kas turėtų būti vykdoma ir kam reikėtų skirti lėšų.
Į šiuos pasiūlymus buvo atsižvelgta sudarant Tauragės rajono savivaldybės strateginio plano
2014-2020 m. projektą. Jame numatyta:
 Skatinti jaunimo kūrybiškumą, verslumą ir užimtumą;
 Užtikrinti vieningą verslo paramos sistemą;
 Sukurti efektyvią verslo informavimo sistemą;
 Suformuoti ir įgyvendinti investicijų pritraukimo strategiją;
 Skatinti inovatyvaus verslo plėtrą;
 Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą;
 Plėtoti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų įvairovę;
 Modernizuoti gyvenamųjų vietovių ir susisiekimo infrastruktūrą ir transporto priemonių
stovėjimo aikšteles;
 Plėtoti vietinės reikšmės kelių tinklą ir gerinti jų kokybę;
 Prisijungti prie gamtinių dujų magistralinio dujotiekio.
Veiklos gairės ateičiai:
 Parengti 2014–2020 m. laikotarpio strateginį veiklos planą ir tinkamai jį įgyvendinti.
 Analizuoti ir tobulinti Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) veiklą.
 Spręsti gyvenamųjų namų kvartalų gatvių įrengimo problemą.
 Orientuotis į verslą, gerinti jo aplinką.
 Siekti bevizio režimo su Kaliningrado sritimi įvedimo.
 Peržiūrėti ir optimizuoti mokyklų tinklą.
 Socialinių klausimų sprendimai – vieni iš aktualiausių šiandien.
 Dėti visas pastangas, kad greitosios pagalbos dispečerinė išliktų Tauragės mieste.
 Didinti seniūnijų savarankiškumą aprūpinant jas mechanizacijos priemonėmis.
 Įgyvendinti projektus, mažinančius nedarbą.
 Skatinti jaunimo užimtumą ir verslumą.
2012 m. toliau buvo tęsiami ir įgyvendinami projektai, atliekami darbai pagal ankstesnius
Savivaldybės tarybos sprendimus, priimta nemažai naujų Tauragės žmonėms reikalingų sprendimų.
Tarybos nariai nuoširdžiai dirbo Tauragės krašto žmonių labui, siekdami įgyvendinti visų rajono
žmonių interesus ir lūkesčius.
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Darbas buvo organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.
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