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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2010 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
TARYBOS VEIKLA
Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas,
vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu, teikiu 2010 metų veiklos ataskaitą.
Savivaldybės tarybą sudaro 27 tarybos nariai. Nuo 2010 m. vasario mėn. Savivaldybės
taryboje dirbo 8 Lietuvos socialdemokratų partijos nariai, 6 Liberalų ir centro sąjungos nariai, 6
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, 4 Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjungos nariai, 3 partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai.
Nuo 2010 m. sausio 22 d. pasikeitė valdančioji koalicija. Ją sudaro Lietuvos
socialdemokratų partijos (8), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (4), partijos „Tvarka ir
teisingumas“ (3) nariai. Savivaldybės meru išrinktas Pranas Petrošius (Lietuvos socialdemokratų
partija), mero pavaduotoju – Silverijus Statkus (partija ,,Tvarka ir teisingumas“). Taryba
administracijos direktoriumi patvirtino Algirdą Mosėjų (Lietuvos socialdemokratų partija).
Tarybos nariai pagrindinę savo veiklą vykdė 7 komitetuose: Kaimo reikalų (pirmininkas
Benediktas Antanavičius, nariai Pranas Dirginčius, Klemensas Paulius), Aplinkosaugos, turizmo ir
ryšių su uţsieniu (pirmininkas Silverijus Statkus, nariai Arūnas Gendrolius, Palmyra Gylienė,
Virginija Rudienė), Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas Juozas Kniukšta, nariai Tomas
Alijošius, Stasys Lapė), Finansų (pirmininkas Eduardas Anulis, nariai Arūnas Beišys, Darius
Bredelis, Robertas Piečia), Investicijų ir plėtros (pirmininkas Gediminas Maškauskas, nariai
Graţina Agapova, Sigitas Mičiulis, Algimantas Macijauskas, Rimantas Parnarauskas, Irena
Ričkuvienė, Antanas Stankus), Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė Kristina
Jonušienė, narės Birutė Bagdonavičienė, Birutė Jokšienė, Rasa Kancevyčienė, Iveta Skurvydienė),
Kontrolės (pirmininkė Irena Ričkuvienė, nariai Graţina Agapova, Darius Bredelis, Gediminas
Maškauskas, Silverijus Statkus). Savivaldybės taryboje įregistruotos Lietuvos socialdemokratų
partijos, Liberalų ir centro sąjungos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos
frakcijos.
2010 m. pradţioje patvirtintas Savivaldybės tarybos darbo planas.
Tarybos nariai savo veiklą daţniausiai vykdo komitetuose, atskirais atvejais – komisijose,
darbo grupėse ir kt. 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. Komitetai sprendimus priima pagal kuruojamą sritį ir kompetenciją. 2010 metais
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pateiktų klausimų ir problemų daugiausiai svarstė Finansų, Investicijų ir plėtros komitetai, nemaţai
klausimų sprendė ir kiti komitetai.
2010 metais taryba daugiau dėmesio skyrė tarybos priimtų sprendimų ir posėdţių
protokolinių įrašų kontrolei.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, papildytas
rajono tarybos veiklos reglamentas. Daug diskusijų sukėlė įstatymo pataisa dėl tarybos narių
finansinių ataskaitų uţ kanceliarines prekes. 2010 metais Savivaldybės taryba, vadovaujama mero
Prano Petrošiaus, svarstė rajono bendruomenei svarbius einamuosius ir strateginius klausimus.
Priimti sprendimai turi vieną tikslą – pagerinti tauragiškių gyvenimo kokybę.
Patvirtintas Savivaldybės strateginis veiklos planas 2010–2012 metams, priimti sprendimai:
dėl pritarimo rengti projektą „Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–
2020 metams rengimas“;
dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos ūkio modernizavimo 2010 metų
investicijų planui;
dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“
įgyvendinimo;
dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone
(Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje)“ įgyvendinimo;
dėl pritarimo organizuoti Tauragės m. Ateities tako rekonstrukcijos projektavimo, būtinų
inţinerinių paslaugų ir įrengimo darbus;
dėl projekto „Tauragės autobusų stoties rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas“
finansavimo;
dėl pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos“
galimybių studijai ir kt.
Taip pat priimtas sprendimas dėl Tauragės miesto ribų keitimo, pritarta Ţygaičių gimnazijos
ir Gaurės pagrindinės mokyklos teikiamoms paraiškoms projektams dėl mokyklų sporto aikštynų
sutvarkymo įgyvendinimo. Tęsiant bendradarbiavimo su uţsienio partneriais tradicijas ir
sprendţiant aktualias problemas, priimta keletas tarptautinio pobūdţio sprendimų:
dėl projekto „Vandens taršos maţinimo Nemuno ţemupio baseine ir Baltijos jūros baseine
bendradarbiaujant per sieną Tauragės, Sovetsko ir Pagėgių savivaldybėms“ finansavimo;
dėl projekto „Turistinio maršruto nuo 1807 m. Tilţės taikos sutarties iki 1812 m. Tauragės
konvencijos sukūrimas“ finansavimo;
dėl pritarimo projekto rengimui ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Pritarta dalyvauti steigiant Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių draugiją.
Per 2010 m. įvyko 15 Savivaldybės tarybos posėdţių, priimti 482 sprendimai. Iš jų 2
sprendimų projektai atidėti, 2 sprendimo projektai svarstyti, tačiau sprendimai nepriimti, 5 tarybos
sprendimų projektai nesvarstyti. Savivaldybės tarybai buvo pateikta 40 informacijų.
Komitetai posėdţiavo atskirai:
Finansų komitetas per ataskaitinį laikotarpį posėdţiavo 3 kartus, Kaimo reikalų komitetas –
3 kartus, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas – 8 kartus, Švietimo, kultūros ir sporto
komitetas – 8 kartus, Investicijų ir plėtros komitetas – 7 kartus, Aplinkos, turizmo ir ryšių su

3
uţsieniu komitetas per 2010 m. atskirai neposėdţiavo nė karto, Kontrolės komitetas posėdţiavo 3
kartus. 2010 metais įvyko 27 jungtinio komiteto posėdţiai.
Per 2010 metus komitetų posėdţiuose svarstyti klausimai (išskyrus jungtinio komiteto
posėdţiuose):
Komiteto pavadinimas
Kontrolės komitetas

Svarstyti klausimai
Dėl 2009 m. Kontrolės komiteto ataskaitos
Dėl pritarimo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 200907-01–2010-07-01 veiklos ataskaitai
Dėl Kontrolės komiteto pirmininko Arūno Gendroliaus
pareiškimo
Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2011 metų veiklos plano tvirtinimo
Dėl Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
2010 metų veiklos plano pakeitimo
Investicijų ir plėtros komitetas
Dėl 2010 m. komiteto darbo plano sudarymo
Dėl Investicijų ir plėtros komiteto pirmininko išrinkimo
Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir
infrastruktūros išvystymo specialiojo plano planavimo
uţduočių pateikimo
Dėl pritarimo bendradarbiauti su Pietų Korėjos kompanija,
pritraukiant investicijas į Tauragės regioną
Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir
infrastruktūros išvystymo specialiojo plano koncepcijos
Dėl nekilnojamojo turto verčių nustatymo.
Informacija apie Tauragės regiono komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtrą
Dėl hipodromo projekto uţduočių aptarimo
Švietimo, kultūros ir sporto Dėl ugdymo įstaigų vadovų tarnybinių koeficientų nustatymo
komitetas
Dėl švietimo įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų
nustatymo nuo 2010 m. kovo 1 d.
Dėl švietimo įstaigų vadovų atlyginimų koeficientų ir priedų
nustatymo nuo 2010 m. kovo 1 d.
Dėl Jovarų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus
Dacijonų kaime klasių komplektavimo
Dėl bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus
nustatymo 2010-2011 mokslo metams
Dėl Jovarų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus
Dacijonų kaime klasių komplektavimo
Dėl Tauragės jaunimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo
Dėl jaunimo mokyklos likvidavimo
Dėl klasių komplektų Ţalgirių gimnazijos 1-oje klasėje
Dėl klasių komplekto steigimo Skaudvilės gimnazijoje
Dėl sporto plėtros Ţygaičių bendruomenėje
Dėl kultūros plėtros Ţygaičių bendruomenėje
Dėl kultūros namų veiklos Ţygaičių bendruomenėje
Socialinių reikalų ir sveikatos Dėl 2010 m. darbo plano sudarymo
apsaugos komitetas
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Kaimo reikalų komitetas

Finansų komitetas

Dėl Švč. Trejybės baţnyčios prašymo
Dėl transporto išlaidų darbuotojams, dirbantiems su socialinės
rizikos šeimomis
Dėl Ţygaičių bendruomenės centro
Dėl socialinių paslaugų plano 2010 metams projekto aptarimo
Dėl socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos
šeimomis etatų skaičiaus seniūnijose
Dėl atlyginimų nustatymo medicinos įstaigų vadovams
Dėl Nacionalinės širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos
programos nepakankamo vykdymo Tauragės rajono pirminės
asmens sveikatos prieţiūros įstaigose
Dėl medicinos įstaigų vadovų atlyginimų
Dėl
vaikų
reabilitacijos
centro-mokyklos
,,Pušelė“
performavimo
Dėl Sungailiškių kaimo gyventojų prašymo įsteigti medicinos
punktą
Dėl Lilijos Petkevičienės prašymo
Dėl Violetos Stulgienės prašymo
Dėl Loretos Spurgienės prašymo
Dėl socialinio būsto naudojimo pagal sudarytas gyvenamųjų
patalpų sutartis
Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2010-2013 metų programai
Dėl gyventojų prašymų svarstymo
Dėl 2010 m. darbo plano sudarymo
Dėl ţemės ir ţemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo 2010
metams
Dėl rajono ţemdirbių šventės organizavimo 2010 metais
Dėl 2010 m. darbo plano sudarymo
Dėl 2010 m. pajamų sulyginimo su 2009 m. pradţia
Dėl 2010 m. pajamų sulyginimo su 2009 m. pajamomis metų
pabaigoje
Dėl biudţeto pajamų įvykdymo 2010 m. sausio 1 d.
Informacija apie biudţetinių įstaigų vadovų bei pavaduotojų
darbo uţmokestį
Informacija apie švietimo įstaigų vadovų bei pavaduotojų
darbo uţmokestį
Dėl trūkstamų lėšų skyrimo ES finansuojamiems projektams
įvykdyti
Dėl pajamų mokesčio uţ pajamas iš veiklų, kuriomis
verčiamasi turint verslo liudijimą, pakeitimo.

Tarybos narių lankomumas tarybos, komitetų, komisijų posėdţiuose, pasisakymų bei
dalyvavimo diskusijose skaičius nurodomas lentelėje.
Duomenys apie Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius, dalyvavusius 2010 metais
Savivaldybės tarybos posėdţiuose, kalbėjusius juose ir dalyvavusius diskusijose:
Savivaldybės tarybos narių vardai ir pavardės
Graţina Agapova

Pasisakymai
4

Nedalyvavo tarybos
posėdţiuose
2

5
Tomas Alijošius
Benediktas Antanavičius
Eduardas Anulis
Birutė Bagdonavičienė
Arūnas Beišys
Darius Bredelis
Pranas Dirginčius
Arūnas Gendrolius
Palmyra Gylienė
Birutė Jokšienė
Kristina Jonušienė
Rasa Kancevyčienė
Juozas Kniukšta
Stasys Lapė
Algimantas Macijauskas
Gediminas Maškauskas
Sigitas Mičiulis
Rimantas Parnarauskas
Klemensas Paulius
Pranas Petrošius
Robertas Piečia
Irena Ričkuvienė
Virginija Rudienė
Iveta Skurvydienė
Antanas Stankus
Silverijus Statkus

3
6
13
7
12
18
2
27
7
9
4
1
2
26
17
38
26
1
137
38
12
2
68
61
13

5
1
1
3
3
5
2
5
2
1
2
5
5
2
1
1
-

2010 metais Savivaldybės taryba patvirtino nemaţai taisyklių, tvarkos aprašų,
nuostatų, iš jų:
Viešųjų įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašą;
Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą;
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašą;
Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams tvarkos
aprašą;
Renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės 5 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio
lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą;
Tauragės krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo ir lėšų, gautų uţ
suteiktas paslaugas, panaudojimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono šilumos tiekimo įmonių licencijavimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės biudţeto lėšomis apmokamų medicininių-socialinės paskirties
paslaugų teikimo tvarkos aprašą;
Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašą;
Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašą;
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Tauragės rajono savivaldybės biudţeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir
atskaitomybės taisykles;
Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatus;
Tauragės miesto ir gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles;
Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje taisykles;
Atstovavimo Tauragės rajono savivaldybei daugiabučių namų bendrasavininkų (bendrijų)
susirinkimuose tvarkos aprašą;
Mokėjimo uţ socialines paslaugas tvarkos aprašą;
Asmens (šeimos)socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Tauragės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašą;
Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ţenklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo
vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ţenklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo tvarkos aprašą.
Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisija ir
patvirtinti Peticijų komisijos nuostatai, taip pat patvirtinta Pretendentų į Tauragės rajono
savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudėtis, pakeista Administracinės komisijos
prie Tauragės rajono savivaldybės tarybos sudėtis, Etikos komisijos sudėtis.
2010 metų pabaigoje uţ nuopelnus Tauragės kraštui trims tauragiškiams suteikti Tauragės
garbės piliečių vardai.

MERO VEIKLA
Per 2010 metus Savivaldybės meras Savivaldybės veiklos klausimais išleido 146 potvarkius,
atostogų klausimais – 10 potvarkių, komandiruočių klausimais – 17 potvarkių, personalo klausimais
– 22 potvarkius. Kiti potvarkiai – dėl padėkų suteikimo nusipelniusiems rajono gyventojams,
prevencinės veiklos, muzikos aparatūros įsigijimo, mokslo, sporto, olimpinių, tarptautinių,
respublikinių konkursų nugalėtojų apdovanojimo, miesto ir kaimo kultūrinių renginių skatinimo,
talentų rėmimo, daugiavaikių šeimų finansinės paramos, šventinių renginių rėmimo bei kitais
klausimais.
2010 metais tęsdamas tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas ir bendrai įgyvendinamus
projektus, Savivaldybės meras Pranas Petrošius, atstovaudamas Savivaldybei, vyko į komandiruotes
ir dalyvavo Rydštato (Vokietija), Sovetsko (Rusijos Federacija), Belchatovo, Ostrudos (Lenkija),
Brienne le Chateau (Prancūzija), Llanelli miestų (Velsas) renginiuose ir susitikimuose.
Per praėjusius metus daţnai lankytasi Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Susisiekimo,
Švietimo ir mokslo, Ūkio, Teisingumo, Energetikos, Uţsienio reikalų ministerijose ir kitose
Vyriausybei pavaldţiose institucijose.
Siekdamas kuo išsamiau susipaţinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas
išspręsti, Savivaldybės meras priima rajono gyventojus, 2010 m. priimta 201 gyventojas
asmeniniais klausimais. Lankantis seniūnijose, susitinkant su gyventojais, bendruomenių atstovais
aktualiausi pastatų ir kelių prieţiūros bei socialiniai klausimai.
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2010 metais Savivaldybės mero potvarkiais buvo sudarytos šios komisijos:
Komisija teikti siūlymus dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento;
Komisija teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijos
gatvių bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir rekonstrukcijos darbų eiliškumo nustatymo;
Komisija daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūros maksimalių tarifų
pagrįstumui įvertinti;
Lietuvos kariuomenės orkestrų šventės organizavimo komisija;
Atviro konkurso komisija dėl pretendento atitikimo eiti Tauragės rajono l.-d. ,,Ąţuoliukas“
direktoriaus pareigas;
Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino vertinimo komisija;
Atviro konkurso komisija dėl pretendento atitikimo eiti Tauragės rajono vaikų ir jaunių
sporto mokyklos direktoriaus pareigas;
Komisija šventiniam vitrinų ir aplinkos puošimo konkursui organizuoti.
Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė teikti siūlymus dėl 2010 m. savivaldybės
biudţeto projekto posėdţiavo 3 kartus.
Ankstesniais metais mero potvarkiu sudaryta komisija teikti siūlymus Tauragės rajono
garbės piliečio vardui suteikti posėdţiavo 2 kartus, Kultūros ir meno taryba posėdţiavo 1 kartą.
Savivaldybės meras Pranas Petrošius 2010 m. atstovavo Tauragei įvairiose respublikinėse ir
regioninėse struktūrose bei organizacijose.
Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
(LSA) tarybos narys ir LSA valdybos narys. 2010 m. Savivaldybės meras, kaip LSA tarybos narys,
dalyvavo:
2010 m. vasario 23 d. vykusiame LSA tarybos (visų merų) susitikime su Vidaus reikalų
ministerijos vadovybe ir LSA tarybos posėdyje, kuriame buvo priimtas LSA tarybos kreipimasis į
LR Seimą ir Vyriausybę „Dėl apskričių viršininkų administracijų vykdomų funkcijų ir biudţetinių
įstaigų perdavimo savivaldybėms“.
2010 m. spalio 21 d. vykusiame LSA tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomi šie
pagrindiniai klausimai:
„Dėl Savivaldybių biudţetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5, 10 ir 13 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto ir Savivaldybių biudţetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 3, 10,
12 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto“,
„Dėl 2011 m. valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projekto“.
2010 m. lapkričio 30 d. vykusiame LSA ir Vidaus reikalų ministerijos vadovų pasitarime,
kuriame buvo aptartas ES struktūrinės paramos regionams ir savivaldybėms panaudojimo
efektyvumo klausimas, šio proceso sparta ir tendencijos, pristatyta Saugios savivaldybės koncepcija
ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai. Po šio susitikimo vyko LSA pasitarimas, kuriame LSA
svarstė klausimą „Dėl Mokinio krepšelio finansavimo tvarkos pakeitimo“, buvo išklausyta ir aptarta
informacija dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymo nuo 2012 m. sausio 1 d. piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą priskirti savarankiškajai savivaldybių
funkcijai.
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2010 metais įvyko 5 Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdţiai, kuriuose
dalyvavo ir Tauragės rajono savivaldybės meras.
Savivaldybės meras yra Tauragės apskrities regioninės plėtros tarybos pirmininkas. 2010 m.
įvyko 13 Regioninės plėtros tarybos posėdţių.
Savivaldybės meras Pranas Petrošius taip pat yra Nacionalinės regionų plėtros tarybos narys,
Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas, Tauragės rajono kultūros ir
meno tarybos pirmininkas, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Tauragės
rajone komisijos pirmininkas, Tauragės verslo informacinio centro tarybos narys.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Tauragės rajono savivaldybė sėkmingai bendradarbiauja su uţsienio valstybių
savivaldybėmis.
Jau 16 metų tęsiasi draugystė su partneriais iš Rydštato (Vokietija), bendradarbiaujama su
Belchatovo, Ostrodos (Lenkija) savivaldybėmis, uţsimezgė draugiški santykiai tarp Tauragės ir
Sovetsko (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija), Sortino (Italija), Brienne le Chateau
(Prancūzija).
2010 metais Savivaldybėje lankėsi delegacijos iš šių uţsienio valstybių: Rydštato
(Vokietija), Michelštato (Vokietija), Llanelli miesto (Velsas, Jungtinė Karalystė), Belchatovo
(Lenkija), Ostrodos (Lenkija), Sovetsko (Rusijos Federacija), Brienne le Chatau (Pancūzija), Pietų
Korėjos, Tadţikistano respublikos. Savivaldybėje taip pat lankėsi Vengrijos ambasadorius Peter
Noszko-Horvath, Rusijos Federacijos generalinis konsulas Klaipėdoje Anatolij Krotkov, Lietuvos
Respublikos konsulato Sovetske konsulas Arūnas Kaminskas, kiti atsakingi asmenys.
Bendradarbiavimo sutarties su Rydštatu sukakties proga Tauragėje lankėsi Rydštato
burmistras Geraldas Kummeris ir Rydštato bendruomenės delegacija.
Geguţės 12–17 d. Savivaldybės meras Pranas Petrošius, administracijos direktorius Algirdas
Mosėjus dalyvavo Rydštato miesto oficialioje ceremonijoje-šventėje, skirtoje 15-os metų
giminystės su Tauragės ir Sortino miestais progai.
Tauragiškių delegacija, vadovaujama Savivaldybės mero Prano Petrošiaus, taip pat lankėsi
Brienne le Chateau (Prancūzija) mieste ir regione. Vizito metu delegacija apsilankė Brienne le
Chateau miesto savivaldybėje, dalyvavo priėmime, kuriame su meru Nicolu Dhuico aptarė
bendradarbiavimo galimybes tarp Tauragės rajono ir Brienne le Chateau miesto savivaldybių
kultūros, sporto ir meno srityse. Priėmime Savivaldybėje taip pat dalyvavo ir delegacija iš Rydštato.
Šio vizito metu atsirado galimybė uţmegzti ryšius ir su Prancūzijos Troyes miesto savivaldybe.
Balandţio 21 dieną Tauragės rajono savivaldybėje lankėsi Vengrijos ambasadorius Peter
Noszko-Horvath. Vizito tiksas – uţmegzti kontaktus bei ieškoti partnerių įvairiose srityse, kuriose
vengrai turi patirties: automobilių gamybos, informacinių technologijų, chemijos, turizmo,
viešbučių ir kt. Ambasadorius taip pat pakvietė dalyvauti programose, kurias pristato Lietuvos ir
Vengrijos prekybos rūmai. Susitikime taip pat dalyvavo šių rūmų generalinis sekretorius Agoston
Sarlos, kuris yra UAB „ECC Consulting Baltic“, jau 15 metų vykdančios konsultavimą finansų ir
marketingo srityse, generalinis direktorius.
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Geguţės 4 dieną Tauragės rajono savivaldybėje lankėsi delegacija iš Tadţikistano
Respublikos. Delegacijos, kurią sudarė atsakingi Tadţikistano Prezidentūros, Ekonominio vystymo
ir prekybos, Ţemės ūkio ministerijų, Investicijų ir valstybės turto valdymo valstybės komiteto,
Chatlono, Sugdo provincijų ţemės ūkio vyriausiųjų valdybų bei VĮ ,,Medvilnės sektoriaus stabilaus
vystymo ir skolų išsprendimo projektų valdymo centro“ atsakingi specialistai, vizito Tauragės
rajono savivaldybėje tikslas – susipaţinti su ţemės ūkiu ir jame vykstančiomis reformomis, taip pat
su ţemės ūkio produkcijos perdirbėjų veikla.
Keletą kartų Savivaldybėje lankėsi delegacija iš Pietų Korėjos, kurios tikslas – investicijos
Tauragėje. Verslui, pastatams ir infrastruktūrai gerinti planuojama investuoti ne maţiau kaip 7
milijonus litų, iš jų 1/3 bus investuoti jau pirmaisiais veiklos metais, sukurta ne maţiau kaip 100
naujų darbo vietų Tauragės rajono savivaldybėje.
Rugpjūčio mėnesį Tauragės rajono savivaldybėje lankėsi delegacija iš Michelštato
(Vokietija), vadovaujama Volkmar Raabe. Svečiai dalyvavo priėmime Savivaldybėje, aplankė
ţymiausias rajono vietas. Delegacija iš Michelštato padovanojo vaikų reabilitacijos centruimokyklai ,,Pušelė“ pačių surinktus 15 tūkstančių eurų, uţ kuriuos įrengtos vaikų ţaidimo aikštelės.
Birţelio 29 d.–liepos 2 d. Savivaldybės meras Pranas Petrošius ir delegacija lankėsi Llanelli
mieste (Velsas), susitiko su Llanelli miesto meru ir tarybos nariais, aptarė tolimesnio
bendradarbiavimo galimybes.
Liepos 7 dieną Savivaldybės meras Pranas Petrošius priėmė Llanelli miesto (Velsas)
delegaciją.
2010 m. rugsėjo 3–4 d. Savivaldybės meras Pranas Petrošius, administracijos direktorius
Algirdas Mosėjus lankėsi Sovetsko mieste (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) ir dalyvavo
Sovetsko miesto Dienos šventėje.
Spalio 7 dieną Savivaldybės meras dalyvavo Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities
pasienio rajonų administracijos, pasienio, muitinės ir kitų tarnybų vadovų darbo susitikime
Sovetske.
2010 metais Savivaldybėje lankėsi ir įvairiuose renginiuose dalyvavo delegacijos iš
Latvijos, Kaliningrado srities (Rusija), Belchatovo (Lenkija) bei kitų savivaldybių, su kuriomis
Tauragės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis.

BENDRADARBIAVIMAS SU RAJONO BENDRUOMENE
Per 2010 metus Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, tarybos nariai aktyviai
bendradarbiavo su rajono bendruomene: lankėsi Batakių, Gaurės, Lauksargių, Maţonų, Skaudvilės,
Tauragės, Ţygaičių seniūnijų gyvenvietėse, susitiko su seniūnijų gyventojais, švietimo, kultūros,
medicinos įstaigų darbuotojais, bendruomenių pirmininkais ir atstovais. Susitikimų metu gyventojai
turėjo galimybę susipaţinti su svarbiausiais Tauragės mieste ir seniūnijose atliktais ir atliekamais
darbais, įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais. Susitikimuose buvo kalbama apie opias atskirų
seniūnijų problemas, atsakoma į gyventojų klausimus, aktyviai diskutuota seniūnijoms aktualiais
klausimais.
Vietos savivaldos dienos proga Tauragės rajono savivaldybės gyventojai turėjo galimybę
apsilankyti Savivaldybėje ne tik dėl prašymų pateikimo ar klausimų sprendimo, bet galėjo
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susipaţinti ir su institucijos darbu. Ne tik Vietos savivaldos dieną, bet ir visus metus Savivaldybėje
aktyviai lankėsi miesto mokyklų moksleiviai, kurie domėjosi Savivaldybės veikla, funkcijomis,
Savivaldybės valdymo organizavimu, suţinojo, kaip gyventojai gali dalyvauti priimant vienokius ar
kitokius sprendimus. Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas ,,Versmės“, Ţalgirių gimnazijų
moksleiviams vedė pilietiškumo pamokas.
Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, tarybos narių susitikimai vyko ir ugdymo įstaigose,
Savivaldybės įmonėse, įstaigose, organizacijose, bendruomenėse. Savivaldybės meras, mero
pavaduotojas susitiko su kultūros, seniūnijų, bibliotekų darbuotojais, medikais. Lankytasi įvairiose
seniūnijų, bendruomenių šventėse, ugdymo įstaigų renginiuose, bibliotekose.
Susitikta bei aktyviai diskutuota ir su Ateities tako mikrorajono gyventojais.
Kiekvieną savaitę rajono gyventojams aktuali informacija spausdinama rajoninėje spaudoje,
skelbiama per vietinę kabelinę televiziją, publikuojama Savivaldybės interneto svetainėje.
Nuolat skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimai, spausdinamos Savivaldybės tarybos
priimtų sprendimų santraukos, Savivaldybės tarybos posėdţių darbotvarkės, skelbimai dėl ţemės
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 skelbimai ir informacija ţemdirbiams.
Atnaujintoje Savivaldybės interneto svetainėje kasdien pateikiama aktuali ir svarbi
informacija gyventojams, skelbiamos Savivaldybės naujienos, naujausia informacija apie kultūros,
sporto bei kitus renginius, kitos aktualijos.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
2010 metais sėkmingai dirbo Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d.
sprendimu sudaryta Savivaldybės antikorupcijos komisija. Pagal patvirtintus komisijos nuostatus ją
sudaro visų Savivaldybės taryboje esamų politinių partijų frakcijų atstovai ir Savivaldybės
specialistai. Komisijoje yra 8 nariai.
Savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 30 d. sprendimu Nr. 1-1075 buvo patvirtintos
Tauragės rajono savivaldybės 2009–2010 metų korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos
prevencijos priemonių planas. Šiuo metu iš Korupcijos prevencijos priemonių plane numatytų 20
priemonių jau įgyvendintos visos priemonės.
Viešinant antikorupcinę veiklą, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama visa
informacija apie vykdomas antikorupcines prevencijos priemones.
Siekiant, kad Savivaldybės politikai, administracijos padalinių ir pavaldţių įmonių darbuotojai
geriau suprastų korupcijos ţalą, buvo suorganizuotas seminaras, kurį vedė Lietuvos Respublikos
STT Klaipėdos valdybos tarnautojas Leonas Barišauskas. 2010 m. spalio 6 d. per vietinę kabelinę
televiziją vyko tiesioginė laida antikorupcijos prevencijos klausimais, kurios metu rajono gyventojai
galėjo tiesiogiai uţduoti klausimus laidos svečiui iš Klaipėdos STT valdybos Leonui Barišauskui,
Savivaldybės merui, administracijos direktoriui. Vykdydama korupcijos prevenciją, komisija rajono
gyventojams parengė informaciją, kurioje nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis ţinant apie
Savivaldybėje vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas. 2010 m. faktų apie korupcines
veikas komisijai nepateikta. Tęsiant mokymus, Savivaldybės specialistai dalyvavo LR Seimo
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Antikorupcijos komisijos ir iniciatyvinės grupės organizuojamuose seminaruose Vilniuje,
Klaipėdoje ir Pagėgiuose.
Siekdama sustiprinti antikorupcinę veiklą Savivaldybėje, komisija sudarė Tauragės rajono
savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką. Šioje metodikoje
nurodyta, kokie teisės aktai ar jų projektai turi būti vertinami ir kas tą vertinimą turi atlikti. Tokiu
būdu 2010 m. buvo įvertinti 47 teisės aktai ar jų projektai. Ši korupcijos prevencinė priemonė 2010
m. buvo vykdoma ţymiai geriau negu 2009 metais.
2010 metų lapkričio–gruodţio 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 jiems yra trečioje
ar ketvirtoje vietoje. Siekiant, kad rajono gyventojai aktyviau dalyvautų kovoje su korupcija,
lapkričio mėnesį Savivaldybė kreipėsi į gyventojus, prašydama teikti savo pasiūlymus kuriant
korupcijos prevencijos priemonių planą, tačiau gyventojai pasiūlymų šiuo klausimu nepateikė.
Siekiant sumaţinti korupcijos tikimybę Savivaldybės veikloje, 2011 metais bus įgyvendintas
„Vieno langelio“ principas. Tai turėtų palengvinti ir gyventojų klausimų sprendimą.
Vykdydama korupcijos prevenciją, 2010 m. III ketv. Antikorupcijos komisija atliko
korupcijos pasireiškimo tikimybės Tauragės rajono savivaldybės administracijoje analizę. Tam
tikslui buvo pasirinkta licencijų ir leidimų išdavimo maţmeninei prekybai Savivaldybės
administracijoje analizė. Analizės medţiaga buvo pateikta Lietuvos Respublikos STT, kad įvertintų
vykdymo tvarką. Išanalizavusi pateiktą medţiagą, Lietuvos Respublikos STT priėmė sprendimą
neatlikti korupcijos rizikos analizės. Tai reiškia, kad ši veikla Savivaldybėje vykdoma tinkamai.
Paminint Tarptautinę korupcijos dieną, Antikorupcijos komisija kartu su Pagalbos
mokytojui ir mokiniui centru organizavo piešinių konkursą „Korupcija vaiko akimis“. Piešinių
konkurse dalyvavo rajono mokyklų 7-10 klasių mokiniai. Pasikvietus rajono ţiniasklaidos ir
kabelinės televizijos atstovus, gruodţio 9 dieną piešinių konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti
atminimo dovanėlėmis ir diplomais. Konkurse nugalėjusių mokinių mokytojams buvo įteikti
padėkos raštai.
Ţalgirių gimnazijos mokytojų prašymu balandţio–lapkričio mėnesiais Antikorupcijos
komisija organizavo paskaitas mokiniams temomis „Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje“, „Korupcijos
prevencija“.

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO SUDARYMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Savivaldybės 2010 metų patikslintas biudţeto pajamų planas yra 99 992,3 tūkst. litų,
faktiškai gauta 103 751,3 tūkst. litų. Patikslintas biudţeto pajamų planas įvykdytas 103,8 procento,
gauta 3 759,0 tūkst. litų pajamų daugiau negu buvo numatyta patikslintame plane. Valstybinė
mokesčių inspekcija 2010 metais pervedė 2 428,5 tūkst. litų daugiau planuotų pajamų. Iš valstybės
iţdo pervesta 958,7 tūkst. litų daugiau planuotų pajamų. Nors bendras biudţeto pajamų planas
įvykdytas, tačiau kai kurių planuotų pajamų buvo gauta maţiau negu numatyta, tai: gyventojų
pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti -884,0 tūkst. litų, ţemės
mokesčio -10,7 tūkst. litų, nuomos mokesčio uţ valstybinę ţemę -67,5 tūkst. litų. Daugiau pajamų
nei buvo planuota gauta: gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų
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mokesčio išlyginti – 1567,0 tūkst. litų, valstybės bei vietinių rinkliavų – 85,8 tūkst. litų, pajamų iš
baudų ir konfiskacijos – 470,6 tūkst. litų, kitų neišvardytų pajamų – 151,6 tūkst. Lt. Savivaldybės
biudţetinės įstaigos gavo 27,0 tūkst. litų maţiau negu planavo pajamų uţ suteiktas paslaugas.
Lyginant 2010 metų biudţeto pajamų įvykdymą su praėjusiais metais, 2010 m. gauta 1567,6 tūkst.
litų daugiau pajamų arba biudţeto pajamų padidėjo 1,5 procento. Gyventojų pajamų mokesčio
įplaukos, palyginti su praėjusiais metais, sumaţėjo net 14,9 procento.
Biudţetas buvo tikslinimas dėl papildomai gautų lėšų. Tauragės rajono savivaldybės
biudţeto išlaidos socialinėms pašalpoms 2010 metais labai išaugo dėl didelės bedarbystės bei
prastėjančio pragyvenimo lygio, todėl socialinei paramai mokėti iš valstybės biudţeto papildomai
gauta 6,9 mln. Lt (metų pradţioje buvo numatyta 4,0 mln. Lt). Taip pat papildomai gauta 5,6 mln.
Lt 2009 metais negautoms pajamoms kompensuoti. Šios lėšos buvo panaudotos ES projektams
finansuoti.

Tauragės rajono savivaldybės 2010 m. biudţeto pajamų
struktūra (tūkst.Lt, proc.)
Kitos savivaldybės
biudţeto pajamos;
8387,4; 8,1%

Specialios dotacijos
iš valstybės biudţeto;
55705,3; 53,7 %

Perskirstomas
gyventojų pajamų
mokestis iš valstybės
iţdo; 14384; 13,9
7%

Gyventojų pajamų
mokestis iš rajono
mokesčių mokėtojų;
20 948,6 20,2 %

Bendrosios dotacijos
kompensacija ;
4326,0 4,2 %

Savivaldybės biudţeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 98,4 proc. Palyginti su
praėjusiais metais, Savivaldybės biudţeto išlaidos sumaţėjo 517,6 tūkst. Lt arba 0,5 proc. Darbo
uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė 55 324,3 tūkst. Lt arba 55,0 proc. visų
biudţeto asignavimų. 2009 m. biudţete šios išlaidos sudarė 61,7 proc. visų biudţeto asignavimų.
Turtui įsigyti 2010 m. skirta 10 677 tūkst. Lt arba 10,6 proc. visų biudţeto asignavimų.
Biudţeto išlaidų pagal valstybės funkcijas didţiausia dalis (49,0 proc.) tenka švietimui.
Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti 2010 metais iš Savivaldybės biudţeto skirta 49 232,7
tūkst. Lt. Palyginti su praėjusiais metais, išlaidos švietimui sumaţėjo 12,6 proc.
Švietimo įstaigos mokinio krepšeliui finansuoti skirtas lėšas panaudojo pagal patvirtintas
išlaidų sąmatas. Iš moksleivio krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonėms įsigyti, visos švietimo
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įstaigos 2010 m. galėjo įsigyti kompiuterių, sportinio inventoriaus, multimedijos įrangos, muzikos
instrumentų ir kt.
Socialinei apsaugai 2010 m. skirta 21 776,4 tūkst. Lt. Išlaidos socialinei apsaugai, palyginti
su praėjusiais metais, padidėjo 28,1 proc. Ypač didėjo parama socialiai remtiniems asmenims.

Tauragės rajono savivaldybės 2010 m.biudžeto išlaidų struktūra (proc.)
Valdymas
8,2 %
Komunalinis ūkis,
viešoji tvarka,
ekonomika, sveikatos
apsauga ir kt.
8%

Soc.apsauga
28,1 %

Švietimas
49,0 %
Sportas, kultūra
6,7 %

Pradelstų skolų Savivaldybė neturi. Paskolų likutis 2011 m. sausio 1 d. yra 13 324,4 tūkst.
Lt. Per 2010 metus grąţinta 1 488 tūkst. Lt paskolų.
Valstybės biudţeto dotacija deleguotoms funkcijoms vykdyti panaudota 99,9 proc. 11,0
tūkst. Lt nepanaudotų lėšų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti grąţinta į valstybės biudţetą.
Gautos dotacijos iš valstybės biudţeto panaudotos 99,2 proc. 43,3 tūkst. Lt nepanaudotų
lėšų socialinei paramai gauti grąţinta į valstybės biudţetą.
Visos planuotos biudţeto išlaidos buvo vykdomos laiku (iškyrus tuos atvejus, kai vyksta
teismo procesai, yra netinkamos gamtinės sąlygos lauko darbams atlikti arba negalimos iš anksto
numatyti prieţastys).
Per 2010 metus daug darbų atlikta savivaldybės biudţeto lėšomis.
Iš savivaldybės biudţeto 5,9 mln. Lt skirta skirta ES projektams finansuoti.
Savivaldybės biudţetinėms įstaigoms buvo paskirstyta 1,2 mln. Lt lėšų remontams: Batakių
seniūnijai skirta lėšų bibliotekos langų ir durų pakeitimui, miesto seniūnijai – Stoties, K. Donelaičio
ir Bendrabučio gatvių apšvietimui įrengti, Gaurės seniūnijai – stovėjimo aikštelės įrengimui,
Maţonų seniūnijai – Lomių kultūros namų stogo remontui, Skaudvilės seniūnijai – prekyvietės
įrengimui, Ţygaičių seniūnijai – Sartininkų kultūros namų remontui.
2010 m. ypač daug lėšų skirta švietimo įstaigų remontui: langų ir durų pakeitimui Ţygaičių
gimnazijoje, Adakavo, Gaurės, Lomių, Pagramančio pagrindinėms mokykloms, Batakių vidurinei
mokyklai. Kitoms švietimo įstaigoms taip skirta lėšų patalpų remontui, apšvietimo gerinimui,
vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynų pakeitimui. Vaikų dienos centrui (K. Donelaičio g. 21)
skirta lėšų plastikinių langų pakeitimui. Pakeistas „Versmės“ gimnazijos pastato stogas.
Nemaţai lėšų skirta kultūrai. Kultūros centro filialams – Adakavo, Dapkiškių, Taurų,
Ţygaičių, Gaurės kultūros namams nupirktos įgarsinimo aparatūros, dainų ir šokių ansamblio „Jūra“
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kolektyvui nupirkti tautiniai rūbai, Batakių kultūros namams – garso kolonėlės, Kultūros centro
pučiamųjų orkestrui – muzikos instrumentai, Lauksargių bei Skaudvilės kultūros namams –
kompiuteriai.
Skirta lėšų Tauragės krašo muziejaus 2-ojo aukšto patalpų remontui bei elektros
instaliavimo darbams.
Buvo suteikta finansinė parama šioms religinėms bendruomenėms: Gaurės, Adakavo,
Dauglaukio, Martyno Maţvydo, Tauragės stačiatikių.
Miesto aikštelių įrengimui savivaldybės biudţete skirta 0,7 mln. Lt. Rengiamos aikštelės bei
įvaţiavimai prie Vytauto gatvės 4B, 4C ir 4D namų .
Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė prie Jovarų pagrindinės mokyklos.
Sutvarkytas Tauragės miesto Ateities takas (paplatinti pravaţiavimo takai, įrengtos 5 naujos
automobilių stovėjimo aikštelės).
2010 metais iš biudţeto buvo remiamos ir kaimo bendruomenės, skirta lėšų bendruomenių
projektams įgyvendinti. Kęsčių kaimo bendruomenei skirta lėšų pastato remontui, Trepų kaimo
bendruomenei nupirktas pastatas. Naujamečiams renginiams organizuoti visoms bendruomenėms
skirta po 500 Lt.

INVESTICIJOS
Tauragės rajono savivaldybė nuosekliai tęsia verslo ir investicinės aplinkos skatinimo
strategiją. Šiuo metu Savivaldybė įgyvendina ir rengia dokumentus finansavimui gauti apie 49
įvairių infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros bei susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos,
turizmo, paslaugų kokybės gerinimo projektų tiek mieste, tiek rajone, kurių bendra vertė – apie 98
mln. Lt, iš kurių 80 mln. Lt – ES lėšos, 18 mln. Lt – Savivaldybės lėšos.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai pagal Tauragės rajono
2008-2013 metų strateginį plėtros planą
1 prioritetas: Socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra
Baigti projektai:
„Tauragės miesto M. Maţvydo gatvės atkarpos nuo J. Tumo-Vaiţganto gatvės iki galo
rekonstrukcija“ – 1,09 mln. Lt;
Ateities tako rekonstrukcija – 1,13 mln. Lt;
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas Ateities take – 1,02 mln. Lt.
Vykdomi projektai:
„Tauragės miesto Jūros ir Oranţerijos gatvių rekonstrukcija“ – 2,15 mln. Lt;
Įvaţiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų Vytauto
g. 4B, 4C, 4D, Tauragėje, rekonstravimas – 439 tūkst. Lt;
Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas (I
etapas) (Respublikos g., Vasario 16-osios g., Prezidento g., J. Tumo-Vaiţganto g. ir Gintaro g.
rekonstrukcija) (pateiktas projektinis pasiūlymas) – 16,00 mln. Lt.
2 prioritetas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas ir socialinio saugumo stiprinimas
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Baigti projektai:
„Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos „Modulio“ sporto salės pastato ir inţinerinės
sistemos renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ – 1,78 mln. Lt;
„Tauragės lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ pastato išorinių atitvarų rekonstrukcija, didinant
energijos vartojimo efektyvumą (I etapas)“ – 395,52 tūkst. Lt;
„Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas Tauragės miesto švietimo ir mokymo įstaigose“
– 311,20 tūkst. Lt;
„Tauragės Švč. Trejybės katalikų baţnyčios pastato fasado atnaujinimas ir stogo remontas
bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ – 1,5 mln. Lt;
„Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija“ – 2,4 mln. Lt.
Vykdomi projektai:
„Tauragės miesto Vytauto stadiono rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas“ – 3,0 mln. Lt;
„Tauragės lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ ir Tauragės lopšelio-darţelio „Kodėlčius“ pastato
vidaus patalpų einamasis remontas ir įrangos atnaujinimas“ – 1,35 mln. Lt;
„Tauragės rajono įvaizdţio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos
parengimas“ – 96 tūkst. Lt;
„Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių,
urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas“ – 393,5 tūkst. Lt;
„Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis
priemonėmis“ – 638 tūkst. Lt;
„Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ – 268 tūkst. Lt;
„Vytauto g. nuo J. Tumo-Vaiţganto g. iki Aerodromo g. aplinkos viešųjų pastatų fasadų ir
erdvių sutvarkymas“ – 12,5 mln. Lt;
„Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 19, energetinių
charakteristikų gerinimas“ – 3,2 mln. Lt;
„Tauragės autobusų stoties rekonstrukcija ir Gedimino g. šaligatvių sutvarkymas“ – 3,4 mln.
Lt;
„Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas“ – 1,5 mln. Lt;
,,Vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos
sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje“ – 757 tūkst. Lt.
„Elektroninės valdţios paslaugų teikimas Tauragės regiono savivaldybėse“ (pateikta
paraiška) – 27,5 tūkst. Lt;
„Draudenių eţero ekologinės būklės gerinimas“ – 4,4 mln. Lt.
„Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje vystant
Socialinių paslaugų centro infrastruktūrą“ – 1,4 mln. Lt;
„Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Tauragės apskrities
ligoninėje, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus modernizavimas ir gydymo traumų atvejais
kokybės gerinimas bei Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus restruktūrizacija ir modernizavimas“
– 2,4 mln. Lt;
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„Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės pastatų ir energetinių sistemų
rekonstravimas ir modernizavimas“ – 2,7 mln. Lt;
„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas“ – 1,4 mln. Lt;
„Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Tauragės rajono
savivaldybėje – 2,2 mln. Lt.
Pateiktos paraiškos dėl projektų „Turistinio maršruto sukūrimas ,,Nuo 1807 m. Tilţės
taikos sutarties iki 1812 m. Tauragės konvencijos“ sukūrimas“ ir ,,Vandens taršos maţinimo
Nemuno Ţemupio baseine ir Baltijos jūros rajone bendradarbiaujant abipus sienos Tauragės,
Sovetsko ir Pagėgių savivaldybėms“ finansavimo iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo
per sieną programai skirtų ES lėšų;
Pateikta paraiška projektui „Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Ţygaičių
miestelyje“ – 1,4 mln. Lt;
Priimtas sprendimas dėl projekto „Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija“.
3 prioritetas: Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir turizmui plėtoti, kūrimas
Vykdomi projektai:
„Kompleksinio pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir pritaikymas
viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms“ – 3,96 mln. Lt;
„Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms“ – 1 mln.
Lt;
„Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra“ – 1,5 mln. Lt;
„Praeityje uţterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas“ (pateikta paraiška) – 1,7
mln. Lt;
„Tauragės rajono Skaudvilės seniūnijos uţtvankos ant Ančios upės aukštutinio bjefo
rekonstrukcija“ – 1,1 mln. Lt.
4 prioritetas: Žemės ūkio vystymas ir kaimo plėtra
Vykdomi projektai:
„Tauragės seniūnijos Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas“ – 6,40 mln. Lt;
„Skaudvilės seniūnijos Skaudvilės miesto kultūros namų rekonstrukcija“ – 1,00 mln. Lt;
„Skaudvilės seniūnijos Skaudvilės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ (pateikta paraiška) –
1,00 mln. Lt;
„Tauragės rajono Dacijonų kaimo nuotekų tinklų įrengimas“ – 1,00 mln. Lt.
Priimtas sprendimas ir pateiktas projektinis pasiūlymas dėl projekto „Batakių miestelio,
Ţygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinis
sutvarkymas“ – 5,2 mln. Lt.
Bendruomenių projektų rengimas ir įgyvendinimas (pateiktos paraiškos):
„Aukštupių kaimo bendruomenės namų rekonstrukcija“ – 396,3 tūkst. Lt;
„Pastato rekonstrukcija, pritaikant jį Šakviečio apylinkės bendruomenės centro poreikiams“
– 265 tūkst. Lt;
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„Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ –
235,9 tūkst. Lt;
„Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas“ – 396,3 tūkst. Lt;
„Lauksargių kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija“ – 396,3 tūkst. Lt;
„Pastato remontas, pritaikant jį Maţonų kaimo bendruomenės poreikiams“ –198,2 tūkst. Lt.

SAVIVALDYBĖS ŪKIS
ŠILUMOS TIEKIMAS
UAB Tauragės šilumos tinklų pagrindinė veikla – šilumos gamyba ir tiekimas. Be to,
bendrovė tiekia šilumos punktų bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūros paslaugas,
uţsiima buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t. y. montavimu, prieţiūra,
metrologine patikra, rodmenų kontrole.
Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš keturių bendrovei priklausančių katilinių:
Berţės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK) ir Tauragės dvaro
katilinės (TDK). UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens
vartotojai – Tauragės miesto, Eičių kaimo ir Tauragės dvaro daugiabučių namų gyventojai, privačių
namų gyventojai, gyvenamųjų namų bendrijos, individualios įmonės, biudţetinės įstaigos.
Bendrovės ilgalaikis turtas siekia 12,3 mln. Lt. UAB Tauragės šilumos tinklai per metus
vidutiniškai pagamina daugiau kaip 80 000 MWh šilumos, realizuoja apie 64 000 MWh.
Bendrovėje dirba 73 darbuotojai.
Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: mazutas, skalūnų alyva, biokuras
ir durpės. Pagrindinis katilinėse naudojamas kuras – biokuras, kuris sudaro 85 proc. katilinėse
sunaudojamo kuro.
UAB Tauragės šilumos tinkluose per keletą pastarųjų metų buvo įdiegtos šiuolaikinės
modernios technologijos, leidţiančios gaminti šilumą maţesniais kaštais, maţiau teršti aplinką.
2008 m. bendrovė apdovanota garbingu apdovanojimu „Krištoliniu kaminu“, įteikiamu įmonei,
labiausiai respublikoje sumaţinusiai aplinkos taršos rodiklius.
Šiuo metu UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiama šiluma yra pati pigiausia
visoje Lietuvoje. Ţemą gaminamos šilumos kainą lėmė įmonės administracijos sprendimas pakeisti
iki tol naudotą brangų kurą mazutą, pigesniu – biokuru. Tuo tikslu buvo įdiegti du 20 MW biokuro
katilai. Be to, iki 20 proc. šilumos padeda sutaupyti įdiegtas naujas įrenginys – kondensacinis
ekonomaizeris. Šilumos tinklai taip pat naudoja kogeneracines technologijas – gamindama šilumą,
įmonė savo reikmėms pasigamina elektrą.
Įmonės ateities planuose – rekonstruoti Aerodromo katilinę, atsisakant šiuo metu
naudojamo brangaus kuro – skalūnų alyvos, pakeičiant jį pigiu ir atsinaujinančiu energijos šaltiniu –
biokuru.
Siekiant sumaţinti šilumos nuostolius trasose, įmonė savo ir Europos Sąjungos fondų
lėšomis vykdo senų šilumos trasų atnaujinimą – senos trasos, paklotos gelţbetoniniuose kanaluose
1965–1975 m., keičiamos į naujus bekanalius vamzdţius su poliuretano izoliacija ir polietileno
apvalkalu. 2010 m. pakeista apie 1,2 km įvairaus diametro šilumos tinklų uţ 2,3 mln. Lt. Iš viso
numatyta atlikti darbų uţ 5 mln. Lt.
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2010 m. Berţės rajoninėje katilinėje atlikti 2-jų katilų kapitaliniai remontai, stogų remontai,
darbų vertė – apie 0,7 mln. Lt.
2010 m. pradėtas rengti ir jau gautas preliminarus Lietuvos verslo paramos agentūros
(LVPA) pritarimas šilumos tinklų renovacijos II etapui, kurio darbų vertė sudarys apie 2,4 mln Lt.
Be to, atlikta nemaţai nepaminėtų smulkesnių darbų, be kurių neapsieinama normalios
eksploatacijos metu – tai turbinos, šilumos tinklų vamzdynų, kitų įrengimų profilaktika, apţiūra,
gedimų likvidavimas ir pan.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS
Uţdarosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ paskirtis – kokybiškas vandens
tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas vartotojams, uţtikrinant jų prieinamumą visiems rajono
gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant maţiausias išlaidas ir padarant minimalią ţalą
aplinkai, tuo gerinant rajono ekologinę būklę.
2010 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 269,1 km vandentiekio tinklų ir 245,2
km buitinių nuotekų tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 37 vandenvietės, kuriose
veikia 51 gręţinys, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Per 2010 metus išgręţti 2 nauji
gręţiniai Gaurės gyvenvietėje. Gręţinių gylis 22–201 m. UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2
vandens rezervuarus, 15 vandens bokštų, 32 nuotekų perpumpavimo stotis ir 12 nuotekų valymo
įrenginių.
2010 m. gruodţio 31 d. bendrovėje dirbo 107 darbuotojai.
Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas tik poţeminis vanduo iš giluminių gręţinių.
2010 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė 1 184,9 tūkst. m³/metus, vandens kiekis vidutiniškai
per parą siekė 3,246 tūkst. m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 898,4 tūkst. m³,
Skaudvilės – 35,8 tūkst. m³ vandens. 2010 m. bendrovėje planuojama 866 tūkst. m3 šalto vandens
realizacija, 2009 m. buvo patiekta 849,9 tūkst. m³ šalto vandens. Centralizuotomis šalto vandens
tiekimo sistemomis bei nuotekų surinkimo sistemomis naudojasi 30 331 vartotojas, iš jų Tauragėje
– 23 838.
2010 m. sutartis su UAB „Tauragės vandenys“ jau buvo sudarę 10 678 abonentai. Abonentų
skaičius per metus padidėjo 1 212 vnt., t. y. 52,4% maţiau negu 2009 m., iš jų su daugiabučių namų
gyventojais – 883 vnt., bei 242 sutartys su privačių namų savininkais ir organizacijomis, pagal
Nemuno Ţemupio baseino investicinį projektą prie naujai paklotų tinklų prisijungė 87 vartotojai.
Per 2010 metus dėl įsiskolinimo uţ paslaugas išsiųsta 370 pranešimų privatiems vartotojams uţ
165 838,97 Lt (156 027,66 Lt uţ paslaugas ir 9811,31 Lt. delspinigių), 30 pranešimų kitiems
vartotojams uţ 126 112,50 Lt (114 750,93 Lt uţ paslaugas ir 11 361,57 Lt delspinigių), priteista iš
skolininkų 17 542,17 Lt, apmokėta 776,77 Lt, surašyti 2 aktai dėl savavališko vandentiekio tinklų
prisijungimo. Pagal šiuos aktus priskaičiuota baudų uţ 4 806,88 Lt.
Tauragėje, kaip ir visoje Lietuvoje, daug dėmesio skiriama įvairių aplinkosauginių, su
vandentvarka susijusių projektų įgyvendinimui. Jais siekiama sumaţinti paviršinio vandens taršą
komunalinėmis, pramoninėmis ir ţemės ūkio nuotekomis, maţinti upių taršą, sumaţinti gruntinio
vandens taršą bei pagerinti geriamojo vandens kokybę. Projektas „Nemuno ţemupio baseino I
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paketas“, kuris jau yra įgyvendintas, bei šiuo metu įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone“ taip pat yra aplinkosauginiai projektai.
2009 m. gruodţio 18 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Tauragės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projekte numatoma vykdyti šiuos
darbus:
1. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (3 dalis), statybos darbų vertė
– 4 554 255,76 Lt. Sutartis pasirašyta 2010 rugpjūčio 23 d. Įgyvendinant projektą, numatyta
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Laisvės, Pušų, Palydovo, Ţvejų, Vilties, Algirdo, Ţalgirio,
Onutės ir Vinco Stonių, Versmės, Vymerio, Pūtvės, Kauno, Sporto, Taikos, Jurbarko, Darbininkų,
Inkaro, Tremtinių kelio ir M. K. Čiurlionio gatvėse. Iš viso numatyta nutiesti apie 8,148 km naujų
vandentiekio tinklų (iš jų 2,116 km jau nutiesta) ir apie 9,565 km nuotekų tinklų (iš jų 2,550 km jau
nutiesta). Jau per 2010 metus dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų paklota šiose gatvėse: Pūtvės,
Kauno, Sporto, Taikos, Jurbarko, Darbininkų, Inkaro, Tremtinių kelio ir M. K. Čiurlionio.
2. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (II etapo 1 ir 2 dalys),
statybos darbų vertė – 1 395 002,75 Lt. Sutartis pasirašyta 2010 m. birţelio 10 d. Įgyvendinant
projektą, numatyta nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Liepų, Pajūrio, Prezidento, Geleţinkelio,
Kosmonautų, Rasos, Kaštonų, Taurų, Pavasario, Šilo, Spaustuvės, P. Joniko, Tėviškės, Bočių,
Santakos gatvėse. Iš viso numatyta nutiesti apie 3,804 km naujų vandentiekio tinklų (iš jų 1,432 km
jau nutiesta) ir apie 3,403 km nuotekų tinklų (iš jų 1,163 km jau nutiesta). Nuo sutarties pasirašymo
vandentiekio ir nuotekų tinklai jau nutiesti Šilo, Spaustuvės, P. Joniko, Tėviškės, Bočių, Santakos
gatvėse.
3. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis), statybos darbų vertė – 7
982 779,53 Lt. Sutartis pasirašyta 2010 m. lapkričio 4 d. Įgyvendinant projektą, numatyta nutiesti
vandentiekio ir nuotekų tinklus Mechanizatorių, Kelmės, Darbininkų, Maironio, Taikos, Malūno,
Ančios, Ančios-Taikos-Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Kęstučio skg., Kranto, Upynos, Liaudies a. –
Vilniaus, Kęstučio, Tauragės, Berţų, Ţemaitės, J. Janonio, D. Poškos, Pušyno gatvėse. Iš viso
numatyta nutiesti apie 4,744 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 16,045 km nuotekų tinklų.
4. Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Sutartis pasirašyta 2010 m. liepos 8
d., rojekto vertė – 3 384 706,38 Lt. Šiuo projektu numatoma rekonstruoti esamus biologinio
nuotekų valymo įrenginius.
5. Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. 2010 m. geguţės 26 d. pasirašyta projekto
finansavimo administravimo sutartis uţ 20 700 000,00 Lt. Šiuo metu rengiamas dumblo apdorojimo
įrenginių techninis projektas. Pastačius nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius Tauragės miesto
nuotekų valykloje, būtų priimamas perdirbti dumblas ir iš kitų regiono nuotekų valyklų – Šilalės,
Jurbarko, Pagėgių, Skaudvilės. Įgyvendinus projektą, sumaţėtų neigiamas dumblo taršos poveikis
šių regionų paviršiniams bei poţeminiams vandenims, gruntui, dirvoţemiui ir gyventojams.
Svarbiausioji nuotekų dumblo panaudojimo sritis – energijos išgavimas. Pastačius dumblo
apdorojimo įrenginius, būtų perdirbamas nuotekų valymo procese susidarantis dumblas. Pūdant
dumblą, būtų išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šiluminė energija.
Š. m. gruodţio 9 dieną atiduota naudoti Tauragės nuotekų valykla, kurios statybos darbai
pradėti 2009 metų pradţioje. Tauragės nuotekų valyklos statybos darbų kaina – 18 619 900,68 Lt.
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Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginiai pastatyti nuotekų valyklos teritorijoje vietoj nugriautų
nenaudojamų susidėvėjusių statinių. Sumontuota nuotekų priėmimo, nuotekų pirminio, biologinio,
antrinio, valymo bei dumblo sausinimo įranga. Naujos valyklos apkrova teršalais – 38000
ekvivalentiniam gyventojų skaičiui, didţiausias hidraulinis našumas – 700 m3/h.
Nuotekų valyklos biologiniuose valymo įrenginiuose naudojama geru išvalymu pasiţyminti Danijos
firmos ,,Degremont A/S“ sukurta OCO technologija. Tai – aktyviojo dumblo procesas, dėl kurio
sukuriama optimali biologinio organinių medţiagų (biologinis deguonies suvartojimas ir cheminis
deguonies suvartojimas) bei azoto ir fosforo pašalinimo galimybė.
Naudojant naująją nuotekų valyklą išvalytas vanduo atitiks Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos keliamus reikalavimus nuotekoms, išleidţiamoms į atvirus vandens telkinius, sumaţės
Jūros upės teršimas nuotekomis, gyventojų sergamumas uţkrečiamomis ligomis, padidės vandens ir
pakrančių faunos bei floros įvairovė ir kiekis.
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Uţdarosios akcinės bendrovės ,,Dunokai“ veikla – komunalinių paslaugų teikimas, miesto
objektų tvarkymas ir prieţiūra, gatvių, kelių ir jų elementų tiesimas, remontas, eksploatacija, lietaus
kanalizacijos tinklų įrengimas, remontas ir prieţiūra, transporto paslaugos.
Per 2010 metus bendrovė gavo 4 994 818,24 Lt pajamų, t. y. 320 499,00 Lt daugiau negu
2009 metais. Pajamų paskirstymas 2010 metais pagal uţsakovus buvo toks: paslaugos miesto
seniūnijai – 35 proc., Kelių fondo lėšos – 16 proc., atliekų išveţimas iš įmonių, įstaigų – 34 proc.,
atliekų išveţimas iš individualių namų – 5 proc., kitos paslaugos – 10 proc. Vidutinis darbuotojų
skaičius 2010 metais buvo 82 darbuotojai.
Iš Kelių fondo lėšų 2010 metais atlikta darbų uţ 707 026,00 Lt. Įsigyta ilgalaikio turto uţ
504 750,00 Lt.
Ruošdamasi rinkliavos uţ buitinių atliekų surinkimą įvedimui, UAB „Dunokai“ 2010 metais
įsigijo 3 000 šiukšlių ir buitinių atliekų surinkimo plastikinių konteinerių uţ 125 700,00 Lt.
Tauragės mieste yra įrengta 50 konteinerių stovėjimo aikštelių, iš kurių pagal reikalavimus įrengta
13. Likusios 37 yra tik konteinerių stovėjimo vietos, kurias taip pat reikalinga įrengti pagal
reikalavimus. Per 2010 metus įrengtos dar dvi naujos aikštelės: prie Gedimino g. 37 namo ir
Dariaus ir Girėno g. 36 namo.
Prie Jovarų pagrindinės mokyklos įrengta mašinų stovėjimo aikštelė su įvaţiavimu, kurios
sąmatinė vertė – 151 379,00 Lt.
2010 m. surinkta ir perduota tolesniam perdirbimui 124 tonos stiklinės pakuotės, 51 tona
plastikinės pakuotės ir 102,5 tonos popieriaus ir kartono pakuotės.
Tauragės mieste 2010 metais sudaryta 2 915 sutarčių su individualių valdų savininkais.
Pagal seniūnijas sudaryta sutarčių su gyventojais taip: Tauragės seniūnija – 683, Skaudvilės
seniūnija – 883, Lauksargių seniūnija – 177, Maţonų seniūnija – 569, Batakių seniūnija – 213,
Gaurės seniūnija – 330, Ţygaičių seniūnija – 452, iš viso 6 222 sutartys.
Į Leikiškių sąvartyną per 2010 metus nuveţta 11 521 tona šiukšlių ir buitinių atliekų.
2010 metais bendrovė dirbo pelningai.
KELEIVIŲ VEŢIMAS
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Pagrindinė uţdarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko veikla – keleivių
veţimas autobusais. Siekiant gerinti keleivių aptarnavimą, atsiţvelgiant į keleivių, mokyklų ir
mokinių tėvų pageidavimus, buvo atliekami vietinio (priemiestinio ir miesto) bei tolimojo
reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų eismo pakeitimai, koregavimai, autobusai sustoja visose
pagal maršrutą pravaţiuojamose miesto stotelėse, keleiviai pasirenka, kur patogiau įlipti ar išlipti,
kai kurių švenčių dienomis organizuojami papildomi keleivių veţimai į Papušynės kapines bei į
Jovarus.
2010 m. turistinės klasės autobusai buvo nuomojami kelionėms po Lietuvą ir į uţsienį.
Bendrovės pajamos uţ autobusų nuomąsudarė 134,9 tūkst. Lt.
Keleivių patogumui Tauragės autobusų parkas planuoja teikti bilietų pardavimo internetu paslaugą.
2010 m. atnaujintas UAB Tauragės autobusų parko remonto dirbtuvių pastatas, pradėta
autobusų stoties rekonstrukcija.
2010-ieji metai Lietuvos keleiviniam transportui buvo nepalankūs: didėjo mokesčiai –
pridėtinės vertės mokestis (PVM) transportui buvo padidintas iki 21 proc., besitęsiantis finansinis
sunkmetis maţino keleivių srautą, senėjo technika, trūko lėšų riedmenų atnaujinimui. Bendrovės
darbui labai trukdo nelegalūs keleivių veţėjai, kurie neturi licencijų veţti keleivius. Su jais taip pat
bandoma kovoti, pasitelkiant į pagalbą Mokesčių inspekciją, privačias saugos firmas, policiją.
Nemaţai rūpesčių kelia dirbtuvių techninė įranga: trūksta specializuotų įrengimų, įvairių
agregatų, mazgų detalių nuėmimui/uţdėjimui bei remontui.
Darbuotojų skaičius
Vadovai
Administracijos
Aptarnaujantis
Remonto
Pagalbiniai Vairuotojai
darbuotojai
personalas
darbuotojai darbininkai
3
7
9
11
5
30
Darbo sutartys
Sudaryta
Nutraukta
6
11, iš jų 3 darbo sutartys – su darbuotojais, dirbusiais pagal terminuotas darbo
sutartis (Darbo birţa)
Darbuotojų vidutinis darbo uţmokestis
Iš
viso Vidutinis metinis
darbuotojų
darbo uţmokestis
67
1710 Lt
Pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos autobusai pasiskirstę:
iki 5 metų - 0
nuo 5 iki 10 metų - 0
nuo 10 iki 15 nuo 15 iki 20 metų virš 20 metų metų - 4
- 22
12
Autobusų skaičius ir vidutinis amţius
Iš
viso
38 Vidutinis
autobusų
autobusai
amţius – 20 metų
Autobusų skaičius, aptarnaujantis vietinio (miesto ir priemiestinius), tolimojo susisiekimo
maršrutus:
priemiestinius – 30
miesto – 3
tolimojo – 9
Autobusų reisų faktinis įvykdymas – 99,6 proc.
Vidutiniškai per parą į autobusų stotį įvaţiuoja 60 autobusų
Darbo dienomis 1-nu reisu nuvaţiuota kilometrų:
priemiestiniais maršrutais
1170,2
miesto maršrutais
21,6
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tolimaisiais maršrutais
1402
Pajamos (2010 m. ir 2009 m. palyginimas)
Turinys
2010 m.
2009 m.
Skirtumas
Keleivių veţimas
3165,7 tūkst. Lt
3427,4 tūkst. Lt
-261,7
Uţsakymai
134,9 tūkst. Lt
159,4 tūkst. Lt
-24,5
Kitos pajamos (patalpų, 133,1 tūkst. Lt
97,4 tūkst. Lt
automobilių, kuro talpos
nuoma, autobusų stoties,
bagaţo, sanitarinio mazgo,
reklamos paslaugos, siuntų
gabenimas,
tarpininkavimas (keleivių
bilietavimas į kitų parkų
autobusus)
35,7
Iš viso:
3433,7 tūkst. Lt (iš 3684,2 tūkst. Lt
jų
pajamos
surinktos iš keleivių
– 1615,3 tūkst. Lt;
iš keleivių, turinčių
vaţiavimo
lengvatas – 1550,4
tūkst. Lt)
-250,5
Keleivių veţimas (2010 m. ir 2009 m. palyginimas)
Tolimojo susisiekimo maršrutais:
Rodikliai
2010 m.
2009 m.
Palyginimas (+;-)
Autobusų rida (tūkst. km) 953,8
959,8
-6,0
Nuveţta keleivių (tūkst. 241,3
259,5
kel.)
-18,2
Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais:
Autobusų rida (tūkst. km) 395,3
433,4
-38,1
Nuveţta keleivių (tūkst. 405,9
395,1
kel.)
10,8
Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais:
Autobusų rida (tūkst. km) 75,3
75,8
-0,5
Nuveţta keleivių (tūkst. 205,9
217,4
kel.)
-11,5

Procentai
-8,3
-18,2

26,8

-7,3

Procentai
-0,6
-7,5
-9,6
2,7
-0,7
-5,6

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS
Uţdaroji akcinė bendrovė Tauragės butų ūkis vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir
kitų patalpų savininkų bendros nuosavybės objektų prieţiūros administratoriaus funkcijas: vykdo
administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų pagrindinių konstrukcijų, vidaus inţinerinių tinklų
prieţiūrą, renka mokesčius uţ komunalines paslaugas ir atsiskaito su paslaugų tiekėjais,
eksploatuoja miesto pirtį.
Kolegialus bendrovės valdymo organas yra bendrovės valdyba: pirmininkė – Nijolė
Navickienė, nariai Jonas Samoška, Stasys Šimašius, Edita Gaiţauskienė, Edita Vaitkutė-Zinkė.
Vidutinis darbuotojų skaičius bendrovėje per metus – 61.
Bendrovė pagal sutartis administruoja privačių butų fondą, Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį butų fondą, negyvenamųjų patalpų fondą ir kitas patalpas.
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Privatizuotų butų fonde yra 4 028 butai, t. y. 189 737,91 kv. m.
Savivaldybės socialinio būsto fonde yra 431 butas, t. y 16 478,41 kv. m.
Negyvenamųjų patalpų – 168 vnt., t. y. 11 830,67 kv. m.
Per 2010 metus sudarytos 247 pastato administravimo, prieţiūros, paslaugų teikimo ir
apmokėjimo sutartys, atlaisvinti 22 socialiniai būstai, iš jų 2010-12-31 devyni socialiniai būstai
buvo neapgyvendinti. Dėl 1 socialinio būsto vyksta teisminiai ginčai. Per 2010 metus surašyti 94
aktai įvairiais socialinio ir privataus būsto klausimais.
Gyventojų skolų analizė per laikotarpį nuo 2005 iki 2010 m.
GYVEN
TOJŲ
ĮSIKOLI
NI-MAS
(Lt)
be
delspinig
ių
2010-1201

GYVENT
OJŲ
ĮSIKOLIN
IMAS
(Lt)
su
delspinigia
is
2010-1201

TEN
KA
SKO
-LOS
(Lt)
1 kv.
m
Su
delsp
inigia
is
2010
m.

TENKA
SKOLO
S (Lt) 1
kv. m
Su
delspini
giais
2005 m.

TENKA
SKOLO
S (Lt) 1
kv. m
Su
delspini
giais
2006 m.

189
737,91

510
245,77

557
246,35

2,93
7

4,98

4,36

16
478,41

859
193,73

1
002 60,8
423,71
3

60,62

59,51

PATALPŲ
PAVADINIMA
S

PLOTAS
kv. m
2010-1231

Privatizuoti
gyvenamieji
butai
Neprivatizuoti
gyvenamieji
butai

TENKA
SKOLOS
(Lt)
1 kv.
Su
delspini
giais
2007m.

3,41

68.89

TENKA
SKOLO
S (Lt)
1 kv. Su
delspini
giais
2008 m.

TENKA
SKOLO
S (Lt)
1 kv. Su
delspini
giais
2009 m.

2,90
Lt

3,13

62,77
Lt

61,78

Skolos uţ negyvenamųjų patalpų nuomą 2010-12-01 sudarė 21 902,54 Lt.
Ieškiniai 2004–2009 m.:
Ieškininiai
pareiškimai

2004
metai
(vnt.)
Pateikta teismui
50
ieškininių
pareiškimų :
iš
jų
savivaldybės
nuomininkams:
Priteista skola
(Lt)
iš
jų
savivaldybės
nuomininkams
Pagal
vykdomuosius
raštus
gyventojai
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2005
metai
(vnt.)
148

61

2006
metai
(vnt.)
144

53

2007 metai
(vnt.)
153

91

2008 metai 2009
(vnt.)
metai
(vnt.)
120
91

65

2010
metai (vnt.)

149

32

76

109 264

312 443

247 438 226 256,93

150 411,78

125
908,68

202856,02

48 328

131 999

88 117

132 038,63

90 928,71

55 663,40

117103,14

125 457

148 997

223 341

211 522

142 052,58

111
995,40

141501,34

24
sumokėjo

Per 2010 m. išsikėlė 9 socialinio būsto nuomininkai, bendras įsiskolinimas – 28 040,33 Lt.
Per metus antstolių kontoros nepardavė iš varţytinių nė vieno buto.
Pagal vykdomuosius raštus per 2010 m. išieškota 71 413,37 Lt, per 2009 m. – 79 458,91 Lt,
per 2008 m. – 220 407,09 Lt.
Dėl skolos mokėjimo dalimis sudaryta susitarimų su butų savininkais arba nuomininkais:
2010 m. – 47, 2009 m. – 37, 2008 m. – 21.
2010-12-31 duomenimis, bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė – 928 721,38 Lt:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Turto grupės pavadinimas

Likutinė vertė (Lt)

Pastatai ir statiniai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai,įrankiai ir įrenginiai
Nematerialusis turtas (programinė įranga)

641 378,40
103 617,40
170 656,78
13 068,80

2010-12-31 bendrovės įstatinis kapitalas, rezervai sudarė 128 1194 Lt:
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.

Straipsnio pavadinimas

Suma (Lt)

Įstatinis kapitalas
Rezervai:
Privalomasis rezervas
Nepaskirstytinasis rezervas

1 105 140
110 514
65 540

Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2010 m. gruodţio 31 d.:
Eil.
Nr.
1.

Per vienerius metus mokėtinos sumos

Mokėtina suma
(Lt)

Prekybos skolos (skolos tiekėjams)

46 334

Pardavimo pajamos per 2010 metus, palyginti su 2009 metais, sumaţėjo 275 933,11 Lt arba
12,65 proc. Pardavimų pajamas sudaro:
Eil.
Nr
I.

Pardavimai

1.

2.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų
nuolatinės prieţiūros administravimo,
privalomųjų remonto darbų pajamos
iš jų:
Administravimo išlaidos ir nuolatinės
prieţiūros darbai (gyv. butų)
Administravimo išlaidos ir nuolatinės
prieţiūros darbai (negyv. patalpos)
Privalomieji remonto darbai

Suma (Lt)
2008-12-31

Suma (Lt)
2009-12-31

Suma (Lt)
2010-12-31

1 662 600,80

2 145 139,00

1
860
533,10

988 828,15

1 120 002,00

53 399,14

62 468,00

1
114
136,72
63 074,84

294 628,37

439 170,00

118 858,41

128 933,00

3.
Kasos paslaugos
4.

266904,83
(be 12 mėn)
121 342,42

25
Neišpirktų butų remonto darbai

64 390,40

110 790,00

201 019,10

231 155,00

53343,52
(be 12 mėn)
41 706,36

5.
6.
7.
II.

Remonto darbai
prašymus
Kiti pardavimai

pagal

Pirties paslaugos
Iš viso pardavimo pajamos

gyventojų 111 739,22
30 757,11

52 621,00

53 760,78
1 716 361,58

35 244,00
2 180 383

+ 8,1 proc.

+ 21,2 proc

42 922,10
1
904
449,89
-12,65 proc

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendros nuosavybės objektų
prieţiūros administratoriaus funkcijoms atlikti, taip pat administruojamų namų šildymo ir karšto
vandens tiekimo sistemų prieţiūrai ir profilaktiniam remontui vykdyti bendrovėje veikia mechaninė
tarnyba ir gamybinės dirbtuvės. Mechaninėje tarnyboje per 2010 m. uţregistruota 2 214 gedimų, iš
jų 740 dėl santechnikos, 770 dėl šilumos ir karšto vandens, 704 dėl elektros. Per 2010 metus dėl
įvairių remonto darbų, mokesčių skaičiavimo ir pan. gauti 847 gyventojų prašymai.
UAB Tauragės butų ūkis nuo 2010 m. balandţio mėn. iki 2010 m. pabaigos suorganizavo 33
daugiabučių namų bendrasavininkių susirinkimus, kuriuose buvo pristatoma naujoji būsto
atnaujinimo (modernizavimo) programa ir sprendţiami kiti būsto modernizavimo klausimai. Yra
parengti Tauragės miesto aštuonių daugiabučių namų – Ateities takas 16, Vytauto g. 88, Dariaus ir
Girėno g. 18, Baţnyčių g. 9, Dainavos g. 5, Vytauto g. 60, Vytauto g. 75, Gedimino g. 24 –
investiciniai planai ir išduoti energinio naudingumo sertifikatai modernizavimui.
Įvyko namų Ateities takas 16, Vytauto g. 88, Dariaus ir Girėno g. 18, Baţnyčių g. 9,
Dainavos g. 5, Vytauto g. 60 techninių projektų paslaugos pirkimo procedūros, planuojama iki 2011
m. vasario atlikti šių namų techninius projektus.
Daugiabučio namo Vytauto g. 75 techninio projekto paslaugos pirkimas paskelbtas 2011 m.
sausio 6 d. Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros tinklalapyje. Techninio projekto paslaugos
pirkimo procedūrų pabaiga planuojama 2011 m. sausio 26 d.
Daugiabučio namo Gedimino g. 24 investicinio plano viešas aptarimas su gyventojais įvyks
artimiausiu metu.
Naujoji daugiabučių namų atnaujinimo programa Tauragėje, palyginti su kitais Lietuvos
miestais, sparčiai įsibėgėja. Planuojama, kad iki 2011 metų šildymo sezono UAB Tauragės butų
ūkio iniciatyva bus modernizuoti septyni namai.

APRŪPINIMAS KNYGOMIS, SUVENYRAIS, RAŠTINĖS PREKĖMIS
Uţdaroji akcinė bendrovė Tauragės knygynas yra pelno siekianti organizacija, kurios veiklos
pobūdis – paslaugų tiekimas, maţmeninė prekyba knygomis, suvenyrais, raštinės prekėmis.
Bendrovės įstatinis kapitalas 46 100 Lt yra padalintas į 4 610 paprastųjų vaidinių akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė – 10 Lt. Tauragės knygynas 2010 m. bendradarbiavo su akcinėmis
bendrovėmis, firmomis, uţdaromis akcinėmis bendrovėmis, įmonėmis, iš viso su beveik
penkiasdešimčia tiekėjų. Pagrindą sudaro konsignacinė prekyba.
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Didţiausią pelną knygynui duoda knygos. 2010 m. skaitomiausios knygos buvo apie
mediciną, psichologinės, meilės romanai, vaikų literatūra. Miesto svečiai ypač domisi ir perka
suvenyrus su Tauragės miesto atributika, gintaro dirbinius.

APLINKOS APSAUGA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo, Tauragės rajono atliekų tvarkymo
planu ir taisyklėmis, 2009 m. sausio 29 d. Savivaldybės tarybai buvo teikiamas sprendimo projektas
dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
įvedimo. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo principu „teršėjas moka“, visi atliekų
gamintojai privalo padengti atliekų tvarkymo ir gamtai padarytos ţalos likvidavimo išlaidas.
Vietinės rinkliavos uţ atliekų tvarkymą įvedimas uţtikrintų tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo
sistemų organizavimą bei efektyvų jų funkcionavimą, uţkirstų dabar nelegaliai veikiančių bei
teršimu ţalą aplinkai darančių atliekų tvarkytojų veiklai, rinkliavos įvedimas garantuotų efektyvesnį
lėšų, skirtų atliekų tvarkymui, surinkimą iš gyventojų. Šiuo metu viešosios komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos Tauragės rajono savivaldybėje teikiamos 68 proc. rajono gyventojų.
Savivaldybės tarybos sprendimo projekte rinkliavos įvedimo data buvo nustatyta nuo 2009 m.
liepos 1 d. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, prieš įvedant vietinę rinkliavą uţ komunalinių
atliekų tvarkymą reikalinga skelbti konkursą naujam komunalinių atliekų veţėjui parinkti, tačiau dėl
uţsitęsusių konkurso terminų rinkliavos įvedimo data 2010 m. birţelio 23 d. sprendimu atidėta iki
2011 m. liepos 1 d. Savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. sprendimu nustatyta, kad vietinė
rinkliava būtų skaičiuojama fiziniams asmenims pagal nekilnojamojo turto bendrąjį plotą. Vietinės
rinkliavos uţ atliekų tvarkymą, rinkimą organizuoja UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centras (UAB TRATC).
2010 m. gruodţio 31 d. baigtas įgyvendinti pirmasis projekto ,,Tauragės regiono atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas“ etapas. 2001 m. gruodţio 13 d. Europos Komisijai pritarus projektui
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, buvo pasirašytas Europos Komisijos
sprendimas, kuriame nustatyta bendra projekto vertė – 22,9 mln. Lt. Sanglaudos fondo paramos
dalis – 70 proc., LR biudţeto – 20 proc. ir 10 proc. UAB TRATC paskolos lėšos. Projekto
įgyvendinimo pradţia – 2002 m. gruodţio 13 d., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2010 m.
gruodţio 31 d.
Įgyvendinus projektą „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, 2009 m.
vasario mėn. pradėtas eksploatuoti naujas Tauragės regioninis buitinių atliekų tvarkymo sąvartynas
Leikiškių kaime. Per 2009 metus regioniniame sąvartyne buvo priimta ir sutvarkyta 21,9 tūkst. tonų
atliekų. Per 2010 metus iš Tauragės rajono į Leikiškių sąvartyną atveţta ~15 tūkst. tonų atliekų.
2010 metais buvo nupirkta ir pristatyta į regioninį sąvartyną jam eksploatuoti reikalinga
technika – atliekų tankintuvas (kompaktorius) ir ratinis frontalinis krautuvas. Uţ ją sumokėta ~1,5
mln. Lt. Atliekų tankintuvas, sveriantis 32 t, pagamintas Suomijoje, jis reikalingas suspausti
sąvartyne kaupiamas atliekas, sumaţinti jų tūrį, pailginti sąvartyno eksploatacijos laiką. Ratinis
frontalinis krautuvas skirtas tvarkyti į ţaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles atveţamas atliekas –
šakas, lapus, šiaudus ir pan.
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Atliekų surinkimo viešąją paslaugą Tauragės rajono savivaldybėje teikia UAB „Dunokai“.
Tauragės rajono savivaldybės taryba 2008 m. gruodţio 18 d. patvirtino šiai įmonei 47,17 Lt (be
PVM) tarifą uţ vieno m3 kietųjų buitinių atliekų išveţimą iš savivaldybės atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą. Šis tarifas įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d. Vieno kubinio metro komunalinių atliekų
surinkimo, išveţimo ir sutvarkymo sąvartyne tarifas padidėjo 2,1 karto.
Komunalines atliekas galima pristatyti pagal sutartis arba sumokant uţ vienkartinį atliekų
pristatymą, vadinamąjį „vartų mokestį“. „Vartų mokesčio“ suma – 75,22 Lt su PVM uţ toną
atliekų. 2010 m. įvyko atliekų veţėjų konkursai trijose savivaldybėse – Tauragėje, Jurbarke ir
Šilalėje. Laimėtoju dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo Tauragės rajone ir transportavimo
į Leikiškių regioninį sąvartyną paskelbta maţiausią kainą uţ paslaugą pateikusi įmonė UAB
,,Dunokai“. Įvedus rinkliavą, atliekų surinkimo ir transportavimo į Leikiškių sąvartyną kaina bus
84,70 Lt (su PVM).
2010 m. UAB TRATC paskelbė konkursą dėl biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo
Tauragės regione galimybių studijos ir paraiškos parengimo projektui ,,Tauragės regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Projektas finansuojamas ES fondų (85 proc.) ir
savivaldybių biudţeto (15 proc.) lėšomis. Galimybių studija buvo parengta ir pateikta Aplinkos
projektų valdymo agentūrai 2010 m. rugsėjo 15 d. 2010 m. gruodţio 27 d. buvo pasirašyta sutartis
dėl projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansavimo ir
administravimo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15,3 mln. Lt, iš jų ES fondų lėšos
~13,0 mln. Lt, projekto vykdytojo (savivaldybių biudţetų) ~2,3 mln. Lt. Projektas turi būti
įgyvendintas iki 2013 m.
UAB TRATC taip pat organizuoja senų sąvartynų ir atliekomis uţterštų teritorijų uţdarymą,
rekultivavimą ir prieţiūrą po uţdarymo. 2009 m. buvo baigtas Tauragės regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimo II etapo projekto ,,Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uţdarymas“
techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas. 2010 m. pateikta paraiška, paskelbtas
konkursas ir pasirašyta rangos darbų sutartis dėl senų sąvartynų ir šiukšlynų uţdarymo Tauragės
regione. Tauragės rajone bus uţdarytas Šidagių sąvartynas, esantis Skaudvilės sen., Ivangėnų k.,
sutvarkyta ir uţdaryta 11 šiukšlynų visame rajone. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2010 m. rugsėjo
27 d., darbai turi būti baigti 2012 m. vasario mėn. Darbų vertė ~13,4 mln. Lt. Darbai finansuojami
ES Sanglaudos fondo (85 proc.) ir bendrojo finansavimo (15 proc.) lėšomis.
Tauragės miestas nuo 1968 m. komunalines atliekas šalino Liţių sąvartyne, įrengtame visai
šalia Jūros ir Šešuvies upių santakos. Šis sąvartynas buvo labai jautrioje aplinkosauginiu poţiūriu
vietoje (ichtiologinių draustinių – upių aplinkosauginėje zonoje) ir pastebimai teršė gruntinius
vandenis. Šalinimas sąvartyne buvo pagrindinis ir vienintelis Tauragės apskrityje susidarančių
buitinių nerūšiuotų ir verslo nerūšiuotų atliekų tvarkymo būdas – į sąvartyną patekdavo visas
susidarantis šios rūšies atliekų kiekis, taip pat maišytos statybinės ir griovimo atliekos, gatvių
valymo liekanos bei kitos nekompostuojamos atliekos, nedidelė dalis medienos apdorojimo atliekų
(tos, kurios nesudeginamos katilinėse), pelenai, asfalto liekanos ir kt. atliekos, kurios leidţiamos
šalinti komunalinių atliekų sąvartynuose.
UAB TRATC organizavo Tauragės miesto Liţių sąvartyno uţdarymo darbus, kurie buvo
pradėti 2009 m. liepos mėn. ir uţbaigti 2010 m. spalio mėn. Darbus vykdė viešąjį konkursą
laimėjusi įmonė UAB ,,Kauno keliai“. Sąvartyno uţdarymui skirta 2,8 mln. Lt (be PVM), iš kurių
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70 proc. – Europos Sąjungos, 20 proc. – Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir 10 proc. –
UAB TRATC paskolos lėšos. Uţdaromo sąvartyno šiukšlių kaupas buvo įrengtas ant esamų atliekų
pagrindo. Buvo suformuotas 18 m aukščio piramidės formos kaupas, kuris apţeldintas
daugiametėmis ţolėmis. Įgyvendinus projektą, iš sąvartyno į aplinką buvo sumaţintas taršos, kuri
ypač kenkė Jūros ir Šešuvies upių ichtiologiniams draustiniams, sklidimas, taip pat gyventojams
uţtikrinta švaresnė ir sveikesnė aplinka.
2010 m. vasario 24 d. kartu su Tauragės rajono savivaldybės biudţetu buvo patvirtintas
219 000 Lt aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidų planas 2010 metams.
Įsisavinant 2010 m. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, buvo
vykdomi šie darbai: organizuotas nelegalių šiukšlynų sutvarkymas Ţygaičių, Skaudvilės, Maţonų,
Tauragės seniūnijose. Nelegalių šiukšlynų sutvarkymui buvo skirta apie 15 000 Lt. Šios programos
lėšomis Tauragėje buvo įrengtos dvi buitinių atliekų konteinerių aikštelės (30 400 Lt).
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis taip pat buvo remontuojamas
Pagramančio regioninio parko direkcijos Plynosios telmologinio draustinio pėsčiųjų takas.
Remontui buvo skirta 12 800 Lt. Kasmet skiriamos lėšos pasiutligės prevencijos programai
Tauragės rajone vykdyti. 2010 m. Tauragės apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
pasiutligės prevencijos programai vykdyti buvo skirta 5000 Lt. Viena iš pasiutligės prevencijos
priemonių – laukinių plėšrūnų medţioklė. Keletą metų iš eilės vykdant kryptingą laukinių plėšrūnų
populiacijos maţinimą, o 2006 m. pradėjus laukinės faunos oralinės vakcinacijos kampaniją,
pasiutligės plitimo tempai ţenkliai sumaţėjo (2003 m. – 34 atvejai, 2004 m. – 14 atvejų, 2005 m. –
20 atvejų, 2006 m. – 25 atvejai, 2007 m. – 3 atvejai, o 2008–2009 m. pasiutligės atvejų Tauragės
rajone neuţregistruota).
Kasmet pagal pateiktas paraiškas finansuojami mokyklų aplinkosauginiai projektai. Gautos
lėšos panaudojamos mokyklų aplinkosauginiams projektams vykdyti. Šiais projektais mokiniai
skatinami stebėti aplinką, kelti problemas, ugdyti mokslinio tyrimo įgūdţius, projektų metu
atliekami ekologiniai, botaniniai, hidrologiniai, klimato ir kt. tyrimai. Projektų tikslas –
supaţindinti moksleivius su saugomomis teritorijomis, jų sistema, jose saugomomis vertybėmis.
Moksleivių ekologiniam sąmoningumui ugdyti mokykloms kasmet uţsakomi aplinkosauginiai
laikraščiai, ţurnalai.
Kiekvienais metais skiriamos lėšos Pavojingų atliekų tvarkymo programai įgyvendinti,
stambiagabaritėms atliekoms tvarkyti. 2010 m. iš mokymo ir kitų įstaigų išveţta utilizuoti 5 516
vnt. liuminescencinių lempų. Kasmet skiriama po 2 000 Lt Tauragės rajono priešgaisrinei tarnybai
ekstremalių situacijų valdymui Tauragės rajone (ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo
priemonėms įsigyti).
Kiekvienais metais pagal pateiktas paraiškas kompensuojamos išlaidos medţiojamųjų
gyvūnų daromos ţalos prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Šioms priemonėms įgyvendinti 2010
m. skirta 22 121,51 Lt.

ŠVIETIMO SISTEMA
Tauragės rajono ugdymo įstaigose dirba 821 pedagogas. Pedagoginio išilavinimo neturi tik
9 pedagogai, tačiau visi jie mokosi ir siekia pedagogo kvalifikacijos. Pagal kvalifikacines
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kategorijas mokytojai pasiskirstę taip: mokytojų – 74 arba 9,00 proc., vyr. mokytojų – 390 arba 47,
50 proc., mokytojų metodininkų – 284 arba 34,59 proc., mokytojų ekspertų – 7 arba 0,97 proc.,
neatestuotų – 65 arba 7,9 proc.
Vidutinis mokytojų darbo krūvis – 23 val. per savaitę, vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis
– 2 150 Lt.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba 103 pedagogai, iš jų 12 auklėtojų, 77 vyr. auklėtojos,
5 auklėtojos metodininkės. Neatestuotų auklėtojų yra 10.
Priešmokyklinio ugdymo grupes bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose
lanko 363 vaikai, tai sudaro apie 80 procentų visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių šio amţiaus
vaikų. Trijuose rajone veikiančiuose lopšeliuose-darţeliuose ir mokyklose veikiančiose bendrosios
ir specialiosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdoma 810 vaikų. Vieno vaiko
išlaikymas ikimokyklinėjee įstaigoje 2010 m. kainavo 6 737 Lt.
Švietimui 2010 m. biudţete buvo skirta 49 232,7 tūkst. Lt, t. y. 48,9 proc. viso Tauragės
rajono savivaldybės biudţeto.
Mokinio krepšelio tikslinė dotacija 2010 m. – 32 083,5 tūkst. Lt, 1 sutartiniam mokiniui
skirta 3 310 Lt. Pagal mokinio krepšelio metodiką 2010 m. trūko lėšų Martyno Maţvydo, Adakavo,
Baltrušaičių, Lomių, Sartininkų, Pagramančio, Tarailių pagrindinėms mokykloms, tačiau
perskirstytų savivaldybės 5 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų pakako ne
tik minėtų mokyklų darbo uţmokesčiui išmokėti, bet ir visoms švietimo įstaigoms 650 tūkst. Lt
skirta mokymo priemonėms įsigyti.
Vieno bendrojo lavinimo mokyklų mokinio išlaikymas 2010 m. vidutiniškai kainavo 5 789
Lt. Maţiausiai 1 mokinio išlaikymas kainavo didelėse, gerai sukomplektuotose miesto mokyklose:
,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje – 4 159 Lt, Martyno Maţvydo pagrindinėje mokykloje – 4 856
Lt, Skaudvilės gimnazijoje – 4 991 Lt, ,,Versmės“ gimnazijoje – 5 306 Lt, Jovarų pagrindinėje
mokykloje – 5 319 Lt. Didţiausia 1 mokinio išlaikymo kaina buvo šiose maţai mokinių turinčiose
mokyklose: Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje – 10 529 Lt, Adakavo pagrindinėje mokykloje –
9 794 Lt, Sartininkų pagrindinėje mokykloje – 9 580 Lt, Pagramančio pagrindinėje mokykloje –
9 233 Lt.
2010 metais 20 rajono bendrojo lavinimo mokyklų – 4 gimnazijose, 1 vidurinėje
mokykloje, 12 pagrindinių mokyklų, 1 mokykloje-darţelyje, 1 suaugusiųjų mokymo centre ir 1
specialiojoje mokykloje – mokėsi 6 602 mokiniai. Mokinių skaičius, palyginti su praėjusiais
mokslo metais, sumaţėjo 309 arba 4,5 procento. Sumaţėjo 4 klasių komplektai – nuo 331
2009–2010 mokslo metais iki 327 šiais mokslo metais. Visi mokiniai mokosi vienoje pamainoje.
Pailgintos dienos grupes lanko 257 mokiniai.
Mokinių skaičius Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose:
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2010 metais brandos egzaminus laikė 804 kandidatai (be PRC – 567). Gausiausiai
kandidatai rinkosi istorijos (444 kandidatai) ir matematikos (380 kandidatai) valstybinius brandos
egzaminus, kiek maţiau rinkosi lietuvių k. (328 kandidatai) ir anglų (uţsienio) k. (317 kandidatų)
valstybinius brandos egzaminus. Vokiečių (uţsienio) kalbos valstybinį brandos egzaminą rinkosi tik
du kandidatai.
Chemijos, rusų (uţsienio) k., anglų (uţsienio) k. ir vokiečių (uţsienio) k. valstybinius
brandos egzaminus išlaikė visi, juos pasirinkę kandidatai. Sunkiausiai kandidatams sekėsi laikyti
biologijos egzaminą, net 12,16 proc. laikiusiųjų šio egzamino neįveikė.
2010 m. visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas yra didesnis nei respublikos
išlaikymo procentas, išskyrus istorijos valstybinį brandos egzaminą, kurio išlaikymo procentas yra
trimis nuošimčiais maţesnis nei respublikos procentas, bei biologijos valstybinį brandos egzaminą,
kurio išlaikymo procentas net keturiais nuošimčiais maţesnis nei respublikos procentas.
Palyginti su 2009 metų rezultatais, 2010 metai sėkmingesni buvo pasirinkusiems laikyti
matematikos, anglų (uţsienio) k. ir lietuvių k. valstybinius brandos egzaminus, stabilūs rezultatai
liko laikiusių vokiečių (uţsienio) k., rusų (uţsienio) k. bei chemijos valstybinius brandos
egzaminus. 2010 metais prastesnis išlaikymo procentas nei 2009 metais buvo pasirinkusių laikyti
biologijos, istorijos, fizikos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus.
Galime pasidţiaugti, kad 2010 m. penki kandidatai, laikę valstybinius brandos egzaminus,
buvo įvertinti 100 balų, 2009 metais tokių kandidatų buvo tik trys.
Rajone veikia 3 neformaliojo ugdymo įstaigos – muzikos mokykla, vaikų ir jaunių sporto
mokykla ir Moksleivių kūrybos centras. Šias neformaliojo ugdymo įstaigas lanko 1 792 mokiniai,
t. y. 27,1 proc. visų bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių 1–12 klasių mokinių. Lankančių
neformaliojo ugdymo įstaigas mokinių skaičiaus pokytis: 2008 m. m. – 1 771 mokiniai, 2009 m. m.
– 1 881 mokinys, 2010 m .m. – 1 792 mokiniai.
Neformalusis ugdymas, kuriame dalyvauja 5 042 bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai,
vykdomas ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose. Tai sudaro 80,8% nuo bendro mokinių skaičiaus.
Kaimo mokyklose mokiniai lanko po 2-3 būrelius, tačiau miesto mokyklų mokiniai maţiau renkasi
mokyklose veikiančius būrelius, daugiau jų naudojasi neformaliojo ugdymo įstaigų teikiamomis
paslaugomis. Rajono bendrojo lavinimo mokyklose neformaliajam ugdymui skiriama valandų,
atsiţvelgiant į BUP reikalavimus, neviršijant juose nurodytų valandų skaičiaus.
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Vidutiniškai vieno mokinio išlaikymas neformaliojo švietimo įstaigose kainuoja 1 840 Lt
per metus, iš jų: muzikos mokykloje – 5 090 Lt, vaikų ir jaunių sporto mokykloje – 1 383 Lt ir
Moksleivių kūrybos centre – 1 033 Lt.
Neformaliojo švietimo įstaigose dirba 75 pedagogai: 13 mokytojų, 35 vyr. mokytojai, 27
mokytojai metodininkai.
Visose bendrojo lavinimo mokyklose veikia specialiojo ugdymo komisijos. Beveik visose
mokyklose jau darbuojasi pagalbos mokiniui specialistai, gaila, kad dėl lėšų stygiaus spec.
pedagogų ir logopedų neturi Baltrušaičių ir Sartininkų pagrindinės mokyklos. Specialiųjų poreikių
turinčių mokinių dalis (%) lyginant su bendru mokinių skaičiumi didėja: 2009–2010 m. m. – 10,8
proc., tuo tarpu 2008–2009 m. m. – 9,7 proc.
Vienam pagalbos mokiniui specialistui 2009–2010 m. m. teko 122,82 mok, tuo tarpu 2008 –
2009 m. m. vienam specialistui teko 183,3 mok.
Bendrojo lavinimo mokyklose specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdomi integruotai,
jiems teikiama specialioji pagalba. Specialiosios grupės ir lavinamosios klasės veikia VRCM
,,Pušelė“, šiais metais iš likviduotos Tauragės apskrities viršininko administracijos savivaldybės
ţinion perimta ir Skaudvilės specialioji mokykla.
2010 m. vaikų vasaros poilsiui skirta 20 000 Lt. Buvo organizuotos 22 dieninės stovyklos,
uţimta 800 vaikų. Prioritetas buvo teikiamas vaikų iš socialiai remtinų šeimų uţimtumui.
Švietimas suaugusiesiems teikiamas Tauragės suaugusiųjų mokymo centre (141 mokinys),
Ţygaičių gimnazijoje (85 mokiniai) ir Skaudvilės gimnazijoje (36 mokiniai). 2010 m. įsteigtas
Suaugusiųjų mokymo centro skyrius Adakavo pagrindinėje mokykloje.
Tauragės profesinio rengimo centras – didţiausia ir moderniausia profesinio mokymo įstaiga
regione. Šiuo metu centre (be Pajūrio skyriaus) pagal pirminio profesinio mokymo programas
mokosi 660 mokinių. Atsiţvelgiant į regiono verslo poreikius, mokoma šių specialybių:
apdailininkas (statybininkas), automobilių elektros įrengimų remontininkas, automobilių
remontininkas, baldţius, kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius, pardavėjas, prekybos
įmonių prekybos konsultantas, sekretorius, technikos prieţiūros verslo darbuotojas, virėjas ir
barmenas, kosmetikas, 2011 m. ruošiamasi pradėti mokyti kirpėjus.
2010 m. Profesinio rengimo centrą baigė 177 įvairių specialybių absolventai, o pagal tęstinio
profesinio mokymo programas apmokyta 250 suaugusiųjų.
Centre veikia ECDL (Europos kompiuterių naudotojų) testavimo centras, ţemdirbių
mokymo centras, vairavimo mokykla. Tauragės rajono savivaldybės pageidavimu, centre 2010 m.
pradėjo veikti 10-ta jaunimo klasė, kurioje mokosi 11 mokinių.
Profesinio rengimo centre
dirba 135 darbuotojai, iš jų Tauragėje – 92 (16 bendrojo
lavinimo dalykų, 25 profesijos etatiniai mokytojai ir 16 mokytojų antraeilininkų).
Centras, dalyvaudamas įvairiuose projektuose, nuolat gerina ir modernizuoja mokymo bazę
ir aplinką.
2010 m. atnaujintas Profesinio rengimo centro bendrabutis, kuriame šiuo metu gyvena 130
moksleivių.
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Tauragėje dirba aštuntus metus. Išleistos penkios
diplomantų laidos – netoli 500 verslo vadybos ir buhalterinės apskaitos profesinių bakalaurų. Šiuo
metu skyriuje mokosi 300 studentų, studijuojančių ištęstinėse ir nuolatinėse studijose verslo
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vadybos, buhalterinės apskaitos ir įstaigų ir įmonių administravimo studijų programas. 92%
studentų – iš Tauragės miesto ir rajono, kiti – iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės.
Skyrius įsikūręs Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos atskirame korpuse. Mokymo
aplinka šiuolaikiškai suremontuota, skyrius tam skyrė 600 tūkst. Lt savo lėšų. 2010 m. Savivaldybė
skyrė 50 tūkst. Lt laiptinės remontui. Būtina nauja mašinų stovėjimo aikštelė, nes pastatyti
automobilį Aerodromo gatvėje yra sudėtinga.
Kaip ir visoje Lietuvoje, aukštojo mokslo reforma pakoregavo stojančiųjų skaičių.
Norinčiųjų stoti į Kauno kolegijos Tauragės skyrių 2010 metais buvo pakankamai daug, tačiau,
sumaţinus valstybės finansuojamų vietų į socialinių mokslų krypties studijas, daug norinčiųjų
neįstengė mokėti visą studijų kainą – 1 680 Lt per semestrą. Tauragės rajono savivaldybei būtų
tikslinga įsteigti tikslines vietas Kauno kolegijos Tauragės skyriuje (optimalu 10 vietų – apie 30
tūkst. Lt per metus), taip sudarant sąlygas geriems Tauragės miesto ir rajono moksleiviams siekti
aukštojo mokslo gimtajame mieste, turtinant Tauragės rajoną ţmogiškaisiais ištekliais.

SOCIALINĖ PARAMA
Per 2010 m., palyginti su praėjusiais metais, socialinės pašalpos gavėjų skaičius Tauragės
rajone padidėjo tris kartus – net 3 087 Tauragės rajono šeimoms paskirtos socialinės pašalpos, joms
išmokėta 9,5 mln. Lt. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui bei kieto kuro
kompensacijų per praėjusius kalendorinius metus Tauragės rajono gyventojams išmokėta uţ 1,3
mln. Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, parama
mokinio reikmenims įsigyti skirta 2 789 Tauragės rajono mokiniams, jiems pasiruošti mokyklai,
mokinio reikmenims įsigyti išmokėta 435 tūkst. Lt, 3 349 Tauragės rajono moksleiviams skirtas
nemokamas maitinimas mokyklose.
Per 2010 m. išmokėtos 436 vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos vaikams iki 18 m.
paskirtos ir mokamos 5 253 Tauragės rajono šeimoms. Iš viso išmokų, skiriamų vadovaujantis LR
išmokų vaikams įstatymu, per 2010 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 uţ 4
mln. Lt. Per 2010 metus Socialinės paramos skyriuje gautas 121 prašymas pateikti informaciją ir
uţpildyti formas E 401 ir E 411 dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo uţsienio valstybėje.
Tauragės rajono šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, išmokėta 1,65 mln. Lt. 698
neįgaliems asmenims mokėtos šalpos pensijos, išmokėta 3,634 mln. Lt, šalpos našlaičių pensijos
buvo mokamos 212 asmenų, jiems išmokėta 350 tūkst. Lt. Šalpos kompensacijos buvo mokamos
86 daugiavaikėms motinoms, joms išmokėta 416 tūkst. Lt. 1 546 Tauragės šeimoms Tauragės
rajone mokamos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, slaugomiems asmenims išmokėta išmokų
uţ 10,172 mln. Lt, o prieţiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų paskirta 2 002 asmenims,
pagalbos prieţiūros poreikiui tenkinti jiems išmokėta 3,33 mln. Lt. Iš viso per 2010 metus pagal
LR valstybinių šalpos išmokų įstatymą (šalpos išmokų, pensijų, kompensacijų) Tauragės rajono
gyventojams paskirta ir išmokėta išmokų uţ 20,5 mln. Lt.
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Per 2010 metus transporto išlaidų kompensacijų buvo paskirta ir mokama 137 asmenims,
jiems išmokėta 43,2 tūkst. Lt, o specialiųjų automobilių įsigijimo/techninio pritaikymo išlaidų
kompensacija paskirta 6 asmenims.
Per 2010 m. išmokėta 661 laidojimo pašalpa uţ 687,4 tūkst. Lt, 6 šeimoms skirta parama
uţsienyje mirusiųjų (ţuvusiųjų) palaikams parveţti, paramos jiems skirta uţ 24 960 Lt.
Dėl specialiųjų poreikių rajono gyventojams nustatymo ir Neįgaliojo paţymėjimo išdavimo
į Socialinės paramos skyrių praėjusiais metais kreipėsi 846 neįgalūs pensinio amţiaus asmenys ar
jų artimi giminaičiai, socialiniai darbuotojai.
Vienkartinė piniginė parama 2010 m. skirta 257 Tauragės miesto šeimoms, jiems išmokėta
pašalpų uţ 90 000 Lt.
Socialinėje srityje 2010 m. Savivaldybė įgyvendino šias programas:
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa –
paramą maisto produktais gavo 10 000 Tauragės rajono savivaldybės gyventojų. Maisto produktų
paketai (miltai, cukrus, kruopos ir kt. maisto produktai) buvo dalijami 5 kartus. Paramą maistu
Tauragės rajono savivaldybės kaimuose gyvenantiems asmenims teikė seniūnijų darbuotojai,
Tauragės miesto gyventojams – Tauragės dekanato Carito darbuotojos.
Tauragės rajono gausių šeimų rėmimo programa – iš Tauragės rajono savivaldybės biudţeto
skirta parama 9 gausioms rajono šeimoms, auginančios keturis ir daugiau vaikų, paramos skirta uţ
20 000 Lt, apmokant uţ įsigytą buitinę techniką, statybines medţiagas būsto remontui ar baldus.
Neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę programa – šiai programai vykdyti iš
savivaldybės biudţeto skirta 35 tūkst. Lt. Šios programos lėšomis buvo iš dalies finansuojamas
būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo buityje
funkcijos sutrikimu. Pritaikyti 3 būstai Tauragės rajono savivaldybės neįgaliesiems labai ryškiais
judėjimo funkcijos ir apsitarnavimo buityje sutrikimais: nupirktas mobilus vikšrinis laiptų kopiklis
ir keltuvas-kėdė voniai; pritaikyta gyvenamoji aplinka (kieme įrengta nuovaţa, pritaikyta
gyvenamoji aplinka namo viduje, įrengti ranktūriai bei kėdė-keltuvas voniai); būste atlikti san.
mazgo pritaikymo pagal neįgaliojo poreikius darbai.
Tauragės rajono neįgaliųjų integracijai į visuomenę panaudota 35 000 Lt. 2010 metais
Neįgaliųjų socialinės integracijos programa buvo įgyvendinama bendradarbiaujant su
nevyriausybinėmis ir savivaldybės organizacijomis:
Tauragės rajono Neįgaliųjų draugijos vykdytiems projektams skirta 4 000 Lt;
Lietuvos kurčiųjų draugijos Klaipėdos teritorinės valdybos Tauragės pirminės organizacijos
vykdytiems projektams skirta 2 000Lt;
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės filialo vykdytiems projektams finansuoti
skirta 3 000 Lt;
Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė“ vykdytiems projektams skirta 3 500
Lt;
Maţonų seniūnijos vykdytam projektui ,,Neuţdaryk savyje savęs“ skirta 1 400 Lt;
Tauragės diabeto bendrijos ,,Insula“ vykdytiems projektams skirta 2300 Lt;
Tauragės sergančiųjų sąnarių ligomis bendrijos ,,Ţingsnis“ vykdytiems projektams skirta
2 300 Lt;

35
Lietuvos sutrikusios psichikos ţmonių globos bendrijos Tauragės filialo vykdytam projektui
skirta 800 Lt.
2010 m. socialines paslaugas teikė Savivaldybės biudţetinės įstaigos: Lauksargių globos
namai, Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“, Socialinių paslaugų centras, seniūnijos.
SVEIKATOS APSAUGA
Demografinė situacija
2006–2010 m. visoje Lietuvoje gyventojų skaičius maţėja. Tokios pačios tendencijos išlieka
ir Tauragės rajone. 2010 m. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
išankstiniais duomenimis, Tauragės rajone uţregistruoti 49 934 gyventojai. 2006 m. Tauragės
rajone gyveno 1 291 gyventoju daugiau nei 2010 m. pradţioje.

Iš viso Lietuvoje
Tauragės rajone

2006
3394081
51225

2007
3375618
50869

2008
3366357
50690

2009
3339441
50130

2010
3329006
49934

1 lentelė. Gyventojų skaičius
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

2006–2010 m. gyventojų skaičius amţiaus grupėje iki 14 metų Tauragės rajone sumaţėjo
daugiau kaip 1 tūkstančiu. 2006 m. šios amţiaus grupės gyventojų buvo 9 022, o 2010 m. pradţioje
– 7 620. Tauragės rajone 2010 m. pradţioje didţiąją gyventojų dalį sudarė jauni ţmonės (15–44
metų amţiaus). Šios amţiaus grupės gyventojai sudarė 44 proc. viso Tauragės rajono gyventojų
skaičiaus (1 pav.). Pastebima, kad kas metai šios amţiaus grupės gyventojų maţėja. Jei 2006 m.
buvo 22 485 gyventojai, tai 2010 m. pradţioje skaičius sumaţėjo iki 21 835 gyventojų. Tauragės
rajone gyventojai nuo 45 m. iki 64 m. amţiaus sudaro 25 proc. viso gyventojų skaičiaus. Šios
amţiaus grupės gyventojų skaičius Tauragės rajone didėja: 2006 m. buvo uţregistruoti 11 875
gyventojai, o 2010 m. – 12 357 gyventojai. Tauragės rajonas, kaip ir Lietuva, – „demografiškai
sensta“. Nuo 2006 m. iki 2010 m. pradţios 75 metų ir vyresnio amţiaus ţmonių skaičius padidėjo.
2006 m. šio amţiaus ţmonių buvo 3 258, o 2010 m. pradţioje jų padaugėjo iki 3 723 gyventojų.
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Tauragės rajono gyventojų pasiskirstymas pagal amţiaus grupes 2010 m. pradţioje
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR

Tauragės rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, vyrų maţiau nei moterų. 2010 m. pradţioje
Tauragės rajone moterų buvo 3 327 daugiau nei vyrų. 2010 m. pradţioje Tauragės rajone moterys
sudarė 53,3 proc. viso gyventojų skaičiaus, o vyrai – 46,6 proc.
Pirminė ir antrinė asmens sveikatos prieţiūra
Tauragės rajone 2010 m. pirminę asmens sveikatos prieţiūros paslaugą teikė šios įstaigos:
VšĮ Tauragės pirminės sveikatos prieţiūros centras, 6 privačios pirminės asmens sveikatos
prieţiūros įstaigos, sudariusios sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. 2010 metais prie
pirminių sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašę 50 861 asmuo, tarp jų 20 124 (39,5 proc.)
kaimo gyventojai. Daugiausiai gyventojų 2010 m. buvo prisirašę prie viešosios įstaigos Tauragės
rajono pirminės sveikatos prieţiūros centro (PSPC) – 28 023 asmenys.
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras
VšĮ Tauragės rajono PSPC priklauso Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyrius
(dirba 2 gydytojai, 21 bendruomenės slaugytojas), 2 ambulatorijos ir 17 medicinos punktų.
Iš viso įstaigoje dirba 37 gydytojai (iš jų 13 bendrosios praktikos gydytojų), 80
bendruomenės slaugytojų, 9 specialistai su aukštuoju med. išsilavinimu, 5 specialistai.
VšĮ Tauragės rajono PSPC padalinyje Gaurės ambulatorijoje dirba 1 šeimos gydytojas, 1
gydytojas odontologas, 2 bendruomenės slaugytojos, 1 gydytojo odontologo padėjėja. Ţygaičių
ambulatorijoje dirba 1 bendrosios praktikos gydytojas, 1 gydytojas odontologas, 1 gydytojo.
odontologo padėjėja, 3 bendruomenės slaugytojos.
PSPC medicinos punktuose – Visbarų, Pagramančio, Maţonų, Dapkiškių, Galmenų,
Sartininkų, Kęsčių, Taurų, Kunigiškių, Baltrušaičių, Dacijonų, Dauglaukio, Eičių, Šakių, Lomių,
Lauksargių, Šakviečio – dirba 15 bendruomenės slaugytojų, 1 gydytojas odontologas.
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Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšų 2010 m. buvo finansuotos 3,9
Greitosios medicinos pagalbos skyriaus brigados.
Iškvietimų struktūra 2009–2010 m.

Metai

Iškvietimai

Perveţimai
Nelaimingų
atsitikimų

2009
2010

8367
8472

910
899

Ūmių susirgimų Nėštumo
ir Gimdyvių
ir būklių
pogimdyminio
laikotarpio
patologija
6928
65
464
6856
78
610

2010 m. buvo 435 melagingi iškvietimai.
Antrines (stacionaro) sveikatos prieţiūros paslaugas teikė viešoji įstaiga Tauragės ligoninė,
specialistų konsultacijas teikė VšĮ Tauragės ligoninės konsultacinė poliklinika ir 10 privačių asmens
sveikatos prieţiūros įstaigų ir specialistų, kurie turi sudarę sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių
kasa.
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
2010 m. Tauragės ligoninėje dirbo 441 darbuotojas, iš jų 88 gydytojai, 191 slaugytoja (140
bendrosios praktikos), 13 specialistų su aukštuoju medicinos išsilavinimu, 149 kiti darbuotojai.
Nuo 2007 m. pirmojo ketvirčio VšĮ Tauragės ligoninėje pradėta teikti pacientų stebėjimo
paslauga. Pacientų stebėjimui pritaikytos 6 lovos.
2010 m. statistiniai rodikliai:
Statistiniai rodikliai
Lovadienių skaičius

2008 m.
53 608

2009 m.
54 524

2010 m.
53 791

Hospitalizacija
(pacientai)
Stacionaro
lovų
funkcionavimas
(dienomis)
Vidutinė
pacientų
gulėjimo
trukmė
(dienomis)
Aptarnauta
ambulatorinių
pacientų Priėmimo
skyriuje
Konsultacijų skaičius
KP
Atlikta
rentgenologinių

7 190

7 789

7 851

274,91

279,61

275,85

7,46

7,0

6,85

4 647

7 548

8 250

78 307

76 014

73 015

27 637

27 901

18 273

38
tyrimų

Tauragės rajone slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikė Skaudvilės palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninė, kurioje yra 50 lovų, finansuojamų iš Teritorinių ligonių kasų, ir 15
lovų, finansuojamų iš savivaldybės biudţeto. VšĮ Tauragės ligoninėje įsteigta 15 slaugos ir 3
paliatyvios pagalbos lovos, veikė 50 vietų Lauksargių globos namai.
VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pagrindiniai veiklos rodikliai:
Statistiniai rodikliai
Lovų skaičius

2008 m.
50/15

Vidutinė
gulėjimo 49
trukmė
Lovos
337
funkcionavimas
Lovos apyvarta
6,82

2009 m.
50/15

2010 m.
50/15

51

46

327

330

6,46

7,18

2010 m. VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei iš Tauragės rajono
savivaldybės biudţeto buvo skirta 152 051 Lt, iš Privalomojo draudimo fondo – 1 324 588 Lt.
Tauragės rajone 2010 m. dirbo 12 privačių odontologų kabinetų.
Visuomenės sveikata
2010 m. Tauragės rajono pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigose buvo vykdomos
prevencinės programos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto:
1) atrankinės mamografinės krūties vėţio patikros programa,
2) gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa,
3) prostatos piktybinių navikų profilaktikos programa,
4) širdies ir kraujagyslių prevencinė programa,
5) vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis programa,
6) dantų protezavimo programa (finansuojama iš dalies).
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio programos vykdymas
Eil.
Nr.

Asmens sveikatos prieţiūros įstaiga

Ištirtų
50-69
metų Ištirtų
50-69
metų
amţiaus moterų skaičius amţiaus moterų skaičius
2009 m.
2010 m.

1.
2.

VšĮ Tauragės PSPC
UAB „Tauragės šeimos medicinos
klinika“
UAB „Šeimos pulsas“
K. Gedminienės šeimos gydytojo
kabinetas
V. Paulauskienės šeimos klinika
D. Maţonienės individuali įmonė

957
424

903
258

130
15

74
12

98
79

31
25

3.
4.
5.
6.

39
7.

A. Briedţio medicinos kabinetas
Iš viso Tauragės rajone

44
1747

40
1343

Nuo 2010 m. balandţio mėn. VšĮ Tauragės ligoninė atliko 606 mamografinius tyrimus, 2
985 pacientes mamografu ištyrė UAB „Medea klinika“ (2009 m. UAB „Medea klinika“ atliko 4
212 tyrimus).
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programos vykdymas
Eil. Asmens sveikatos Gimdos kaklelio piktybinių Gimdos kalelio
Nr. prieţiūros įstaiga
navikų prevencijos programos prevencijos
vykdymas 2009 m.
Asmens sveikatos Informavimas Įvertinimas
Informavimas
prieţiūros įstaiga

Piktybinių navikų
programos įvykdymas
2010 m.
Įvertinimas

1

2

3

4

5

6

1.

VšĮ
Tauragės
PSPC
UAB „Tauragės
šeimos medicinos
klinika“
UAB
„Šeimos
pulsas“
K. Gedminienės
šeimos gydytojo
kabinetas
V. Paulauskienės
šeimos klinika
D.
Maţonienės
ind. įmonė
A. Briedţio med.
kab.
Iš viso Tauragės
rajone

1486

803

1615

894

330

341

365

356

153

153

173

173

25

19

29

23

57

27

61

32

142

56

160

62

115

42

125

48

2 308

1 441

2 528

1 588

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Vykdant gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programą, 2010 m. informuota ir
įvertinta daugiau pacienčių nei 2009 m.
Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas
Eil. Asmens sveikatos prieţiūros Ištirtų 50-75 metų Ištirtų
50-75
metų
Nr. įstaiga
amţiaus
vyrų amţiaus vyrų skaičius
skaičius 2009 m.
2010 m.
1

1.
2.
3.
4.

2

3

4

VšĮ Tauragės PSPC
694
šeimos 355

UAB
„Tauragės
medicinos klinika“
UAB „Šeimos pulsas“
117
K.Gedminienės
šeimos 42

749
192
62
6

40

5.
6.
7.
8

gydytojo kabinetas
V. Paulauskienės šeimos
klinika
D. Maţonienės individuali
įmonė
A.
Briedţio
medicinos
kabinetas
Tauragės
UAB
„Medea
klinika“
Iš viso Tauragės rajone

131

44

167

28

80

48
16

1586

1129

Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programą geriausiai vykdė VšĮ Pirminės
sveikatos prieţiūros centras.
Širdies ir kraujagyslių prevencinės programos vykdymas
Eil. Asmens sveikatos prieţiūros Ištirtų moterų 50- Ištirtų moterų 50-65 m. ir
Nr. įstaiga
65 m. ir vyrų 40- vyrų 40-55 m. skaičius
55 m. skaičius 2010 m.
2009 m.
1

2

3

1.
2.

VšĮ Tauragės PSPC
UAB
„Tauragės
šeimos
medicinos klinika“
UAB „Šeimos pulsas“
K.Gedminienės
šeimos
gydytojo kabinetas
V. Paulauskienės šeimos
klinika
D. Maţonienės individuali
įmonė
A.
Briedţio
medicinos
kabinetas
Iš viso Tauragės rajone

0
146

27
89

0
7

0
1

0

0

22

13

0

0

175

130

3.
4.
5.
6.
7.

4

UAB „Tauragės šeimos medicinos klinika“ 2010 m. ištyrė daugiausiai pacientų.
Vaikų dengimo silantinėmis medţiagomis programos vykdymas
Eil. Asmens
Nr. įstaiga

sveikatos

1

2

1.
2.

VšĮ Tauragės PSPC
UAB
„Tauragės
medicinos klinika“
UAB „Šeimos pulsas“
K.
Gedminienės
gydytojo kabinetas

3.
4.

prieţiūros Aptarnaujamų Aptarnaujamų
vaikų skaičius vaikų skaičius
2009 m.
2010 m.
3

Aptarnautų
vaikų
skaičius
2009 m.

Aptarnautų
vaikų
skaičius
2010 m.

4

5

6

3236
šeimos 764

3023
758

288
47

306
183

296
šeimos 81

276
70

67
45

67
3

41
5.
6.
7.

V. Paulauskienės šeimos klinika
D. Maţonienės individuali
įmonė
A. Briedţio medicinos kabinetas
Iš viso Tauragės rajone

85
314

88
287

27
65

21
46

134
4 910

114
4 616

18
555

13
639

2010 m. aptarnautų vaikų skaičius didesnis nei 2009 m. Vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medţiagomis programos lėšomis buvo apmokamos silantinių medţiagų įsigijimo ir
darbo uţmokesčio paprastosios išlaidos. Darbą atliko pirminės sveikatos prieţiūros įstaigose
dirbantys bendrosios praktikos odontologai.
Dantų protezavimo programos vykdymas
2010 m. Tauragės rajono savivaldybė socialiai remtinų asmenų dantų protezavimui iš
savivaldybės biudţeto skyrė 25 000 Lt. Pagaminti dantų protezai 22 asmenims. Iš Klaipėdos
teritorinės ligonių kasos gauta 479 337 Lt. Pagaminti 377 dantų protezai socialiai remtiniems
asmenims. Dantų protezavimo paslaugas Tauragės rajono socialiai remtiniems asmenims teikė
privatūs J. Mineikio, B. Gėdrimienės, V. Petrauskienės odontologų kasbinetai, UAB „Tauragės
šeimos medicinos klinikos“.
Tauragės rajono savivaldybėje 2010 metais vykdyta Visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa. Konkurso būdu parinktos ir finansuotos programos, kurios skatino stiprinti
motinos ir vaiko sveikatos apsaugą, vykdė uţkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, neinfekcinių
ligų profilaktiką ir kontrolę, priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos prevenciją, psichikos
sveikatos ir saviţudybių prevenciją ir pan. Buvo rengiami, koordinuojami ir 2010 metais
įgyvendinti 36 sveikatos projektai, kuriems buvo skirta 59 400 Lt, iš jų 29 800 Lt iš aplinkos
apsaugos rėmimo specialiųjų programų, 29 600Lt iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.
Tauragės rajono savivaldybė 2010 metais skyrė 4 000 Lt maudyklų vandens kokybės
monitoringui. Atlikta 40 Jūros upės ir Keramikos tvenkinio maudyklų laboratorinių vandens
tyrimų uţ 936 Lt.

KULTŪRA,
SPORTAS,
ORGANIZACIJOS

BENDRUOMENĖS,

NEVYRIAUSYBINĖS

Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinama valstybinė bei Savivaldybės kultūros politika,
veikia šios kultūros įstaigos: Kultūros centras su filialais, Krašto muziejus ir viešoji biblioteka su
filialais.
2010 metais įgyvendintos penkios Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintos
programas, kurių finansavimui 2010 m. biudţete buvo numatyta skirti 305 tūkst. Lt: Kultūros
rėmimo programa – 150 000 Lt, Bendruomenių rėmimo programa – 70 000 Lt, Visuomeninių
organizacijų rėmimo – 25 000 Lt, jaunimo uţimtumo rėmimo programa – 20 000 Lt bei Viešųjų
renginių organizavimo programa – 40 000 Lt. Miesto visuomenei bei svečiams surengta tradicinė
vasaros miesto šventė bei Kalėdų eglutės įţiebimo šventė.
2010 m. Kultūros renginių rėmimo programai projektiniam finansavimui gauti buvo pateikti
82 projektai, finansuotas 51. Jų įgyvendinimui vietoj numatytų 150 tūkst. Lt paskirta 80 tūkst. litų.
Kultūros centrui ir jo filialams su laisvalaikio salėmis, parengusiam ir įgyvendinusiam 22 projektus,
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skirta 43 100 Lt. 29 projektus parengė visuomeninės organizacijos, asociacijos, įvairūs klubai,
bendruomenės, kurios vystė savo veiklą bei įgyvendino kultūrinę programą. Joms skirta 36 900 Lt.
Bendruomenių rėmimo programai 2010 m. skirta 70 000 Lt.
2010 m. įsiregistravo 4 naujos bendruomenės: Tauragės „Ramovės“ bendruomenė,
Naujakurių bendruomenė, Skaudvilės bendruomenė „Skaudvilės kraštas“, Šakviečio apylinkės
bendruomenės centras.
Tauragės rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą ,,Dalyvavimas respublikiniame
sąskrydyje“. Vietos veiklos grupės internetinio puslapio atnaujinimui iš Bendruomenės rėmimo
programos skirta 5 324 Lt.
Tauragės miesto bendruomenė ,,Tauragės Jovarai“ įgyvendino projektą ,,Bendruomenės
susitikimas su Pakruojo rajono bendruomene“. Skirta lėšų Tauragės rajone įregistruotoms 29
bendruomenėms įgyvendinti kalėdinių vakaronių projektus. Iš viso iš Bendruomenių rėmimo
programos per 2010 m. skirta 24 275 Lt.
Visuomeninių organizacijų rėmimo programai įgyvendinti 2010 m. skirta 25 000 Lt. Iš šios
programos finansuoti 8 visuomeninių organizacijų parengti projektai uţ 25 000 Lt.
Tauragės miesto bendruomenė „Tarailių ratas“ įgyvendino projektą „Sporto aikštelių
Tarailių mikrorajone atnaujinimas“. Projekto tikslas – skatinti aktyvią Tarailių mikrorajono
gyventojų laisvalaikio sportinę veiklą, moksleivių popamokinį uţimtumą, sveiką gyvenseną,
atnaujinti sporto aikšteles Tarailių gyvenamajame mikrorajone.
Tauragės Afganistano karo veterinarų sąjunga įgyvendino projektą „Tarptautinis
Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių sąskrydis“, kurį įgyvendinant
afganistaniečių organizacijai pavyko uţmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius su kitomis
panašaus pobūdţio tarptautinėmis organizacijomis, spręsti įvairias problemas.
Tauragės moters uţimtumo ir informacijos centro projektui „Būkime ir veikime kartu – 2“
iš Visuomeninių organizacijų rėminimo programos skirta 15 000 Lt.
Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ įgyvendino projektą „Laimės vartai“, Lietuvos
Raudonojo Kryţiaus draugijos Tauragės rajono komitetas – projektą „STOP prekybai ţmonėmis“,
Tauragės vyresnio amţiaus ţmonių klubas „Subuvimas“ – projektą „Būkime veiklūs ir naudingi
tiems, kam reikia mūsų pagalbos“, Tauragės rajono neįgaliųjų draugija parengė ir įgyvendino
projektą „Neįgaliųjų ţmonių dviejų dienų išvyka-seminaras prie jūros“, Tauragės ţemaičių draugija
„Tauragės ţemyna“ – projektą „Ten, kur šokis ir daina, amţiui ten ribų nėra“.
Jaunimo uţimtumo ir verslo skatinimo programai įgyvendinti 2010 m. skirta 30 000 Lt. Iš
šios programos lėšų finansuoti 17-os jaunimo organizacijų parengti projektai uţ 19 910 Lt.
Įregistruotos trys naujos jaunimo organizacijos: Tauragės motociklininkų klubas „TMK RATAS“,
Skaudvilės jaunimo klubas „Skaudvilspektras“ ir Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga
„Tauragės apskritasis stalas“.
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ įgyvendino
projektą „Muzika ir filmai po atviru dangumi“, kurį įgyvendinant skirtas dėmesys jauniems
ţmonėms atostogų metu, suteikta galimybė centrinėje miesto aikštėje paklausyti muzikos, paţiūrėti
filmų, pabūti visiems drauge. Taip pat įgyvendinti projektai „Tarptautinė jaunimo diena’ 10“ ir
projektas „Pavasario griausmas – 2010“, skirtas sezono atidarymo šventei.
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Kauno kolegijos Tauragės skyrius įgyvendino projektą „Regioninė kolegija – kultūros ir
meninės saviraiškos ţidinys“. Projektu siekta paremti studentų meninę ir kūrybinę saviraišką bei
kultūrinį uţimtumą, kartu reprezentuojant vienintelę aukštojo mokslo įstaigą regione – Kauno
kolegijos Tauragės skyrių ir jos teikiamas visokeriopas galimybes.
Tauragės rajono moksleivių draugija „Asorti“ įgyvendino projektus „Ieškom ryšio-2“ ir
projektą „Pavyzdţio jėga“. Projekto „Ieškom ryšio – 2“ tikslas buvo susipaţinti su Jelgavos
jaunimo visuomenės organizacijos „Kovarnis“ ir Jelgavos mokytojų senjorų klubo veikla, jaunimo
ir vyresniosios kartos visuomeninio-kultūrinio gyvenimo ypatumais, uţmegzti tarptautinius
bendradarbiavimo ryšius tolimesnei veiklai. Vykdant projektą draugijos „Asorti“ ir Tauragės
mokytojų senjorų klubo nariai daugiau suţinojo apie kitų šalių visuomeninių organizacijų veiklos
pobūdį, skirtingo amţiaus ţmonių visuomeninio-kultūrinio gyvenimo bei laisvalaikio organizavimo
formas. Projekto „Pavyzdţio jėga“ tikslas buvo skatinti Tauragės jaunimą aktyviai stebėti
Tauragės rajono bendruomenės gyvenimą ir ieškoti jame tikrojo pilietiškumo apraiškų. Projektu
buvo siekiama atkreipti politikų ir visuomenes veikėjų dėmesį į tai, kad jų poelgiai yra pastebimi,
vertinami, kad jie jaunimui gali tapti arba pavyzdţiu, arba „antipavyzdţiu“. Baigiamasis projekto
renginys „Pavyzdţio jėga – 2010 m.“ įvyko gruodţio mėnesį, buvo surengtas Tauragės rajono
bendruomenės pilietiškiausių poelgių ir asmenybių nominacijų vakaras, specialių prizų teatralizuota
įteikimo ceremonija. Tauragės Don Bosko moksleivių ateitininkų kuopa prie Tauragės Švč.
Trejybės parapijos įgyvendino projektą „Ateitininkų federacijos 100-etį švenčiant“. Projektu buvo
plėtojamos vaikų ir jaunimo socializacijos galimybės, sudarytos sąlygos turiningai veiklai,
dalyvaujant krikščioniško jaunimo renginiuose.
Sporto klubas „Klasik“ įgyvendino projektą „Sporto klubo inventoriaus įsigijimas“. Projektu
siekta populiarinti imtynių sportą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, organizuoti vaikų uţimtumą,
įsigyti reikiamą inventorių, į sportinę veiklą įtraukti daugiau jaunimo.
Klubas „Dainos teatras“ įgyvendino projektą „Intervizija Kreivų veidrodţių karalystėje“.
Projektu siekta skatinti aktyvią Tauragės rajono vaikų ir jaunimo laisvalaikio veiklą, popamokinį
uţimtumą, populiarinti dainuojamąjį, vaidybos bei šokio meną.
Martyno Maţvydo pagrindinė mokykla įgyvendino projektą „Fanai – muzikos kelyje“, kurio
tikslas – puoselėti gyvo garso muziką savo mieste. Gaurės pagrindinė mokykla įgyvendino projektą
„II Gaurės olimpinės ţaidynės“.
Tauragės MKC fotostudija „Kadras“ įgyvendino projektą „Jaunimo edukacinis tobulėjimas
ir parodos pristatymas“, kurio metu jaunimui suteikta galimybė susipaţinti su krašto fotografijos ir
meno raida bei tendencijomis.
Kauno kolegijos Tauragės skyrius parengė ir įgyvendino projektą „Jaunimo verslumas –
pagrindinis uţimtumo, integracijos ir socialinės paţangos veiksnys“. Projekto tikslas – suteikti
jaunimui ţinių apie smulkiojo ir vidutinio verslo aplinką, supaţindinti su verslios asmenybės
bruoţais.
Tauragės Ţalgirių gimnazija įgyvendino projektą „Nebijok kalbėti“ saviţudybių prevencijos
tema. Vyko susitikimas su Andriumi Mamontovu ir „Jaunimo linijos“ savanoriais. Projektu siekta
parodyti, kad kiekvienas iš mūsų galime padėti ţmonėms, ketinantiems nusiţudyti. Šiam projektui
iš savivaldybės jaunimo uţimtumo ir verslo skatinimo programos lėšų buvo skirta 700 Lt.
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2010 metais Sporto centrui iš savivaldybės biudţeto buvo skirta 7 187000 Lt, iš jų 340 000
Lt skirta sporto klubų programoms finansuoti, 56 000 Lt – sporto renginių programoms finansuoti.
Specialiųjų programų lėšų surinkta 360 000 Lt, viešųjų darbų programai skirta 5 600 Lt. Iš
specialiųjų programų lėšų įsigyta ilgalaikio materialiojo turto uţ 15 800 Lt, iš Administracijos
direktoriaus rezervo skirta 2 000 Lt (,,Bastilijos“ parke pastatyti suolai).
Sporto centras 2010 m. koordinavo 20 sporto klubų ir 2 sporto (lengvosios atletikos, stalo
teniso) sekcijas. Iš viso rajone organizuotai sportuoja 1 240 sportininkų, dirba 27 sporto specialistai.
Iš rajono biudţete skirtų 340 000 Lt sporto klubų programoms finansuoti, daugiausia lėšų
teko ţaidimų atstovams: futbolo klubui ,,Tauras“ – 210 000 Lt, krepšinio klubui ,,Bremena“ –
35 000 Lt, rankinio klubui ,,Šiltaura“ – 18000 Lt. Kitų sporto šakų klubams skirta nuo 2 000 Lt iki
8000 Lt.

KAIMO REIKALAI
Ţemės ūkio sektorius, palyginti su kitais verslais, turi privalumų – visuomet bus reikalingas,
nes ţmonės nenustos vartoję maistą. Šie metai mūsų rajono ţemdirbiams, kurie verčiasi grūdinių
kultūrų auginimu, nebuvo lengvi. Grūdinės kultūros uţima apie 23 proc. pasėlių ploto, tai sudaro
apie 10 tūkst. ha. Prarasto derliaus dėl prasidėjusių karščių nekompensavo padidėjusios supirkimo
kainos, grūdų sektoriuje jaučiamas nuosmukis.
Padėtis pieno sektoriuje 2010 m. nebuvo bloga. Rajone laikoma apie 10 tūkst. karvių,
pagaminama apie 55 tūkst. tonų pieno, parduodama 43 tūks. tonų, pieno kainos padidėjo apie 12
proc., vidutinis produktyvumas – 6,2 tonos pieno iš karvės. Sustambėjo pieno ūkiai – 55 ūkininkai
laiko daugiau kaip po 30 karvių, jų pieno fermos atitinka ES reikalavimus. 57 ūkininkai pieno
produktais prekiauja turguose arba parduoda tiesiogiai vartotojui. Tenka apgailestauti, kad rajone
nėra ūkininkų, kurie savo pagamintą produkciją – pieną ar mėsą – perdirbtų ir realizuotų jų
gaminius.
Rajone auginama apie 21 tūkst. galvijų, iš jų apie 3 tūkst. mėsinių galvijų, laikoma apie 800
avių, apie 500 triušių, apie 2 tūkst. bičių šeimų.
Ţemės ūkio produkcijos pagaminama visuose rajono ūkiuose uţ 113 mln. litų, iš jų
augalininkystės – uţ 50, gyvulininkystės – uţ 63 milijonus litų.
Tiesioginių išmokų uţ 49 tūkst. ha deklaruotų pasėlių priskaičiuota apie 22 milijonus, uţ
gyvulininkystę – apie 7 milijonus litų.
Pasinaudojus ES parama ir savivaldybės lėšomis, atlikta Skaudvilės seniūnijos, Ančios upės
aukštutinio bjefo rekonstrukcija uţ 1 147 tūkst. litų. Rekonstruotas tiltas per Ančios upę Batakių
seniūnijoje, atlikta melioracijos griovio ir pralaidų rekonstrukcija Maţonų seniūnijoje.
Rajoninės ţemdirbių šventės metu pagerbti geriausi rajono ūkininkai, graţiausių sodybų
šeimininkai.
SITUACIJA DARBO RINKOJE
Per 2010 metus darbo birţoje uţsiregistravo 5 071 Tauragės rajono gyventojas, iš jų 4 691
bedarbis, moterų uţsiregistravo 2 022 (43 proc.), vyrų – 2 669 (57 proc.), jaunimo iki 25 metų
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uţregistruota – 1 312 arba 28,0 proc., niekur nedirbusių – 779 arba 16,6 proc., absolventų – 369
arba 7,9 proc., nedirbusių dvejus ir daugiau metų – 1 297 arba 27,6 proc.
Per 2010 m. darbo birţoje uţsiregistravo šių seniūnijų gyventojai:
Tauragės miesto – 2 568;
Tauragės – 598;
Batakių – 163;
Skaudvilės – 427;
Maţonų – 289;
Gaurės – 253;
Lauksargių – 133;
Ţygaičių – 260.
2011 m. sausio 1 d. darbo birţoje buvo registruoti 4 922 bedarbiai, iš jų 2 308 – moterys,
2 614 – vyrų, 2 099 – gyvenantys kaimo vietovėse, 749 – asmenys iki 25 metų, 1 255 – vyresni nei
50 metų. Palyginti su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius išaugo 885 asmenimis arba
21,9 proc. punkto, uţfiksuoti šie bedarbių struktūros pokyčiai:
•28,3 proc. punkto padidėjo ilgalaikių bedarbių dalis,
•22,0 proc. punkto išaugo darbo rinkoje papildomai remiamų bedarbių dalis,
•1,3 proc. punkto išaugo bedarbių, pradedančių darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar
profesiją, dalis ir jaunų (iki 25 metų) bedarbių dalis.
2011 m. sausio 1 d. bedarbių procentas, skaičiuojant nuo darbingo amţiaus gyventojų,
Tauragės r. savivaldybėje sudarė 15,3 proc., per metus nedarbas išaugo 2,7 proc. punkto. Nuo liepos
mėnesio iki lapkričio nedarbas Tauragės savivaldybėje maţėjo nuo 15,5 proc. iki 14,8 proc., per
gruodţio mėnesį, sumaţėjus laisvų darbo vietų skaičiui ir padaugėjus besiregistruojančių bedarbių
skaičiui, išaugo puse procento.
Per 2010 metus darbo birţos tarpininkavimu įsidarbino 2 365, veiklą su verslo liudijimu
pradėjo 446 ieškantys darbo asmenys. Didinant bedarbių įsidarbinimo galimybes, į aktyvias darbo
rinkos politikos priemones nukreipti 866 darbo birţos klientai.
Įgyvendindama Viešųjų darbų programą, Savivaldybė kartu su Tauragės teritorine darbo
birţa skyrė 538 458 Lt (Savivaldybė – 238 900 Lt, darbo birţa – 299 558 Lt) darbo neturintiems
ţmonėms įdarbinti. 252 darbo ieškantys gyventojai seniūnijose, Savivaldybės įmonėse dirbo gatvių,
kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apţeldinimo ir ţeldinių prieţiūros darbus, socialinės bei
visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto pagalbinius darbus, istorijos ir
kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų,
knygų fondų ir archyvų tvarkymo pagalbinius darbus, upių, vandens telkinių, paplūdimių valymo ir
prieţiūros darbus, pagalbinius patalpų bei aplinkos tvarkymo darbus socialinės bei visuomeninės
paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir kt. darbus.
VERSLO PADĖTIS
2010 m. gruodţio 31 d. Tauragėje veikė 1 680 ūkio subjektų, iš jų: valstybės įmonės – 2,
valstybės įmonės filialai – 2, specifinės paskirties valstybinė įmonė – l, tikrosios ūkinės bendrijos –
9, gyvenamųjų namų statybos bendrijos – 2, sodininkų bendrijos – 9, bendrijos – 36, uţdarosios
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akcinės bendrovės – 585, uţdarųjų akcinių bendrovių filialai – 12, uţdarosios akcinės bendrovės
atstovybė – 1, akcinės bendrovės – 5, akcinių bendroiųs filialai – 2, ţemės ūkio bendrovės – 2,
uţsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybė – 1, viešosios įstaigos – 23, viešosios
įstaigos filialas – 1, asociacijų – 170, asociacijų filialai – 4, labdaros ir paramos fondai – 2,
politinių partijų filialai – 3, religinės bendruomenės ar bendrijos – 4, tradicinės religinės
bendruomenės ar bendrijos – 19, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) – 6, kooperatinės
bendrovės filialas – 1, šeimynos – 3, profesinės sąjungos ar susivienijimai – 12, profesinės sąjungos
filialas – l, individualios įmonės – 674, individualių įmonių filialai – 4, biudţetinės įstaigos – 52,
biudţetinių įstaigų filialai – 12.
Per 2010 m. buvo įregistruoti 78 nauji ūkio subjektai: sodininkų bendrija – 1, bendrijos – 2,
uţdarosios akcinės bendrovės – 49, viešosios įstaigos – 2, asociacijos – 16, šeimynos – 3,
individualios įmonės – 4, biudţetinė įstaiga – 1.
2010 m. Tauragėje lankėsi Ukrainos, Kaliningrado srities, Norvegijos, Vokietijos
verslininkų delegacijos. Tauragės rajono verslininkai lankėsi Ukrainoje, Kaliningrade ir
Norvegijoje. Sukurta Taurages (Lietuva) ir Songdalo (Norvegijos) bendradarbiavimo strategija.
2010 m. 16 Tauragės rajono savivaldybės įmonių pasinaudojo ES finansine parama.
VšĮ Tauragės verslo informacinis centras verslininkams suorganizavo 35 mokymus.
Dalyvavo 736 asmenų. Suorganizavo 26 seminarus, kuriuose dalyvavo 519 asmenys.
2010 m. balandţio 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą ,,Dėl ţemės ir ţemės
nuomos mokesčių tarifų nustatymo 2010 metams“. Dėl šiame sprendime numatytų taikyti mokesčio
maţinimo koeficientų ir neapmokestinamų dydţių taikymo į Savivaldybės biudţetą negauta
613 365 Lt.
Nekilnojamo turto mokesčio į savivaldybės biudţetą negauta 128 Lt. Dėl Savivaldybės
tarybos priimtų sprendimų mokesčių lengvatoms į Tauragės rajono savivaldybė biudţetą 2010
metais negauta 671 919 Lt.

