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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas,
vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu, teikiu 2011 metų veiklos ataskaitą.
2011 metų balandţio 15 dieną Savivaldybės tarybos darbą pradėjo 25 Savivaldybės tarybos
nariai. Savivaldybės meru išrinktas Pranas Petrošius (Lietuvos socialdemokratų partija), mero
pavaduotoju Silverijus Statkus (partija „Tvarka ir teisingumas“). Nuo 2011 m. balandţio 15 d.
Savivaldybės taryboje dirba 10 Lietuvos socialdemokratų partijos narių, 4 Liberalų ir centro sąjungos
nariai, 3 partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai, 3 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos nariai, 2 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, 2 Liberalų sąjūdţio nariai, 1 Darbo
partijos narys.
Valdančiosios koalicijos sudėtis: 10 Lietuvos socialdemokratų partijos narių, 3 partijos „Tvarka
ir teisingumas“ nariai, 2 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, 1 Darbo partijos narys.
2011 metais įvyko 16 Savivaldybės tarybos posėdţių. Surašyta 16 posėdţių protokolų. Per
ataskaitinį 2011 metų laikotarpį Savivaldybės taryba priėmė 333 sprendimus. Vienas sprendimo
projektas atidėtas, iš posėdţių darbotvarkių išbraukti 3 klausimai. Savivaldybės tarybai buvo pateiktos
39 informacijos. Visi tarybos priimti sprendimai buvo skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje,
atskiri – rajono ţiniasklaidos priemonėse.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir jo pakeitimais, parengta
nauja Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcija. 2011 m. Savivaldybės
taryba, vadovaujama mero Prano Petrošiaus, svarstė aktualius ir strateginius miestui, jo gyventojams ir
vietos bendruomenėms klausimus. Priimti sprendimai turi vieną tikslą – pagerinti tauragiškių gyvenimo
kokybę.
2011 metais patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2011–2013
metams, atnaujintas Tauragės rajono strateginis plėtros planas 2008–2013 metams, priimti svarbūs
Tauragės rajonui ir jo gyventojams sprendimai:
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Dėl Tauragės miesto teritorijos ribų keitimo;
Dėl lėšų skyrimo projekto „VšĮ Tauragės ligoninės medicinos paskirties pastatų, esančių
Prezidento g. 7, rekonstravimas ir modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“
netinkamoms išlaidoms apmokėti;
Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone
(Papušynėje, Tauragėje)“ įgyvendinimo;
Dėl pritarimo rengti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant
Lauksargių globos namus“;
Dėl Tauragės rajono Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano
patvirtinimo;
Dėl projekto „Jūros upės pakrančių ir šlaitų kompleksinis sutvarkymas, I etapas“ finansavimo;
Dėl Tauragės miesto gatvių rekonstrukcijos.
2011 m. Savivaldybės taryba patvirtino nemaţai taisyklių, tvarkos aprašų, nuostatų, iš jų:
Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatus;
Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus;
Tauragės rajono Lomių pagrindinės mokyklos nuostatus;
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Tauragės rajono savivaldybei valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės biudţeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašą;
Prekybos ir paslaugų teikimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles;
Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą;
Tauragės rajono muzikos mokyklos nuostatus;
Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą;
Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo planą;
Tauragės rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Tauragės rajono
savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles;
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Tauragės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo
naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programą;
Susisiekimo komunikacijų ir jų inţinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio
remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašą;
Tauragės rajono aplinkos oro kokybės valdymo programos 2011–2015 m. ir jos įgyvendinimo
priemonių planą;
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams
teikimo aprašą.
1 lentelė
2011 m. tarybos posėdţių metu sudarytos komisijos

Eil.
Nr.
1.

Komisijos pavadinimas
Administracinės komisijos prie Tauragės rajono savivaldybės tarybos nuostatų, patvirtintų
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodţio 17 d. sprendimu Nr. 1-1345,
pakeitimas

2.

Tauragės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (įvyko 2 posėdţiai)

3.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija

4.

Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisija

5.

Administracinė komisija prie Tauragės rajono savivaldybės tarybos (įvyko 31 posėdis,
2010 m. – 22 posėdţiai)

6.

Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų,
savivaldybės centralizuotos vidaus tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės
centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir vidaus auditorių, valstybės tarnautojų
vertinimo komisijos narių vertinimo komisija

7.

Tauragės rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija

Kalbant apie Savivaldybės tarybos darbą galima konstatuoti, kad tarybos nariai pavyzdingai lankė
tarybos posėdţius.
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2 lentelė
Nuo 2011 m. balandţio 15 d. Savivaldybės tarybos posėdţiuose dalyvavusiųjų, kalbėjusiųjų ir
dalyvavusiųjų diskusijose duomenys
Eil.
Nr.

Tarybos narių vardai ir
pavardės

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eduardas Anulis
Sigitas Baciuška
Juozapas Bauţa
Arūnas Beišys
Vidas Bičkus
Darius Bredelis
Palmyra Gylienė
Vaidotas Globys
Arūnas Jancevičius
Birutė Jokšienė
Rasa Kancevyčienė
Stasys Lapė
Nerijus Lukošius
Gediminas Maškauskas
Raimondas Matemaitis

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Darius Petrošius
Pranas Petrošius
Robertas Piečia
Irena Ričkuvienė
Regina Rimkienė
Iveta Skurvydienė
Antanas Stankus
Darius Stankus
Linas Stankus
Silverijus Statkus
Sigitas Mičiulis

Tarybos narių kalbėjusių
tarybos posėdţiuose ir
dalyvavusių diskusijose
duomenys (kartai)
4
8
10
11
13
9
2
3
5
1
15
8
43

7
90
19
16
2
11
10
25
24
8
3

Tarybos narių
nedalyvavusių tarybos
posėdţiuose duomenys
(kartai)

3
2

3
2
1 (12-28 tarybos posėdţio
pirmoje dalyje nedalyvavo,
iškilmingoje posėdţio dalyje
dalyvavo)
2
2
1 (04-06)
1
1
1

Komitetų veikla
Savivaldybės tarybos nariai savo veiklą daţniausiai vykdė komitetuose, atskirais atvejais –
komisijose, darbo grupėse. Komitetų veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos darbo
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reglamentu. Pagrindiniai komitetų darbo principai: operatyvus gilinimasis į rajono gyventojų
problemas, pageidavimus, teikiamų argumentuotų pasiūlymų ir rekomendacijų kolegialumas, viešumas
ir pan.
2011 metais dirbo septyni komitetai: Finansų (pirmininkas Sigitas Baciuška, nariai Arūnas
Jancevičius, Stasys Lapė, Robertas Piečia, Darius Stankus), Investicijų ir plėtros

(pirmininkas

Gediminas Maškauskas, nariai Vaidotas Globys, Darius Petrošius, Irena Ričkuvienė, Sigitas Mičiulis,
Antanas Stankus), Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas (pirmininkė Birutė Jokšienė,
nariai Rasa Kancevyčienė, Iveta Skurvydienė), Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkas
Arūnas Beišys, nariai Juozapas Bauţa, Darius Bredelis), Kaimo reikalų (pirmininkas Eduardas Anulis,
nariai Raimondas Matemaitis, Regina Rimkienė), Aplinkosaugos, turizmo ir ryšių su uţsieniu
(pirmininkas Silverijus Statkus, nariai Vidas Bičkus, Palmyra Gylienė, Nerijus Lukošius, Linas
Stankus) bei Kontrolės (pirmininkė Irena Ričkuvienė iki lapkričio 3 d.), nariai Eduardas Anulis,
Vaidotas Globys, Raimondas Matemaitis, Darius Petrošius, Darius Stankus, Silverijus Statkus).
Savivaldybės tarybos veikla labai priklauso nuo jos komitetų darbo. Daugiausiai kartų
posėdţiavo Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas, Finansų komitetas, Švietimo, kultūros
ir sporto komitetas. Per 2011 metus įvyko 25 Savivaldybės tarybos jungtinio tarybos komiteto
posėdţiai. Surašyti komitetų posėdţių protokolai.

Savivaldybės tarybos jungtinis tarybos komitetas

25

Kontrolės komitetas

3

Aplinkos, turizmo ir ryšių su uţsieniu komitetas

2

Investicijų ir plėtros komitetas

4

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2011 m.
6

Socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos komitetas

7

Kaimo reikalų komitetas

3

Finansų komitetas
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Komitetai sprendimus priima pagal kuruojamą sritį ir kompetenciją. 2011 m. pateiktų klausimų
daugiausiai svarstė Finansų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, nemaţai klausimų sprendė ir kiti
komitetai.
3 lentelė
Komitetų posėdţiuose svarstyti klausimai 2011 metais
Eil.
Nr.
1.

Komiteto
pavadinimas
Kontrolės
komitetas

2.
3.
4.
5.
6.

Švietimo,
kultūros ir sporto
komitetas

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

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

Svarstyti klausimai
Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2010 m. biudţeto įvykdymo ataskaitų
atlikto audito rezultatų ir išvadų aptarimo
Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos
ataskaitos aptarimo
Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės komiteto 2011 m. antro
pusmečio darbo plano sudarymo
Dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko ir pavaduotojo
išrinkimo
Dėl Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 2011 m. veiklos programos
Dėl vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ ir Skaudvilės
specialiosios mokyklos
Dėl suaugusiųjų mokymo organizavimo
Dėl Maţonų ir Adakavo vaiko dienos centrų
Dėl Kultūros ir sporto skyriaus veiklos
Dėl gimnazijos ,,Versmė“ prašymo
Dėl studijų rėmimo programos
Dėl informavimo apie kultūros, švietimo ir sporto renginius
Dėl komiteto darbo plano papildymo
Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriaus prašymo
Dėl pritarimo Tauragės gimnazijos ,,Versmė“ organizacinei struktūrai
Dėl papildomo pedagoginio darbo
Dėl Suaugusiųjų mokymo centro tikslinės rėmimo programos
patvirtinimo
Dėl Švietimo įstatymo pasikeitimų
Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklų direktorių papildomo
pedagoginio darbo ir mokytojų darbo krūvių
Dėl komiteto pirmininko ir pavaduotojo išrinkimo
Dėl planuojamo gatvių tvarkymo eiliškumo
Dėl komiteto pirmininko išrinkimo
Dėl laikymosi vėjo jėgainių įstatymo reikalavimų
Dėl planuojamo investicijų projektų audito
Dėl 2011 m. antro pusmečio komiteto darbo plano
Dėl gatvių remonto eiliškumo nustatymo
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27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Dėl mokesčio dydţio, taikomo įsigyjant verslo liudijimus 2012 m.
vykdomai veiklai
Dėl fizinių ir juridinių asmenų prisidėjimo prie gatvių asfaltavimo ir
tvarkymo tvarkos aprašo projekto (komunikacijų tinklai, asfaltavimas,
šaligatviai)
Dėl naujų verslo subjektų atleidimo nuo ţemės, ţemės nuomos ir
nekilnojamojo turto mokesčių sprendimo projekto rengimo
Dėl 2011–2012 m. darbo plano
Finansų
Dėl pritarimo 2011 m. rajono savivaldybės biudţeto projektui
komitetas
Dėl komiteto pirmininko išrinkimo
Dėl komiteto pirmininko pavaduotojo išrinkimo
Dėl komiteto 2011 m. antro pusmečio darbo plano tvirtinimo
Dėl gimnazijos ,,Versmė“ ir viešosios bibliotekos prašymų
Einamieji komiteto klausimais
Dėl pasiūlymų miesto gatvių asfaltavimo eiliškumui nustatyti
Dėl VšĮ ,,Tauragės futbolas“ prašymo
Dėl Verslo informacinio centro direktoriaus prašymo
Dėl Visuomenės sveikatos centro prašymo
Dėl Ţygaičių gimnazijos prašymo
Dėl Pagramančio regioninio parko direkcijos prašymo
Dėl Suaugusiųjų mokymo centro prašymo
Dėl Tauragės miesto seniūnijos prašymo
Dėl Visuomenės sveikatos centro prašymo
Dėl sprendimo projekto ,,Dėl naujų verslo subjektų atleidimo nuo
ţemės, ţemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių“
Dėl lėšų skyrimo Vaiko dienos centrui
Dėl lėšų skyrimo Gaurės pagrindinei mokyklai
Dėl Tauragės aeroklubo prašymo
Dėl Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos profesinės sąjungos
kreipimosi
Dėl MKC prašymo atleisti Tauragės ,,Ugnies“ chorą nuo mokesčio
Dėl Finansų komiteto 2012 m. darbo plano
Socialinių reikalų Seminaras-diskusija tema ,,Specialiųjų poreikių asmenims nustatymo
ir sveikatos
naujovės, aktualijos ir problemos. Socialinių paslaugų teikimo plėtros
apsaugos
galimybės“
komitetas
Dėl Nacionalinės širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos
nepakankamumo vykdymo Tauragės rajono asmens sveikatos prieţiūros
įstaigose
Dėl Tauragės ligoninės vidaus struktūros schemos
Dėl Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto 2011 m. darbo
plano
Dėl komiteto pirmininko ir pavaduotojo išrinkimo
Dėl komiteto 2011 m. antro pusmečio darbo plano
Dėl pasiūlymų gatvių remonto eiliškumui nustatyti
Dėl Tauragės rajono Lauksargių globos namų didţiausio leistino
pareigybių skaičiaus patvirtinimo
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Kaimo reikalų
komitetas

Dėl vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ veiklos plano papildymo
Dėl Tauragės rajono Lauksargių globos namų renovacijos
Dėl 2011 m. komiteto darbo plano
Dėl komiteto pirmininko išrinkimo
Dėl ţemės ir ţemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo 2011 m.
Dėl ūkininkų pasėliuose kanopinių ţvėrių daromos ţalos
Dėl ţemdirbių šventės organizavimo seniūnijose

2011 metais Savivaldybės taryba priėmė nemaţai sprendimų, kuriais patvirtino

įvairių

taisyklių, tvarkų aprašų ir nuostatų, iš jų:
Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.
Dėl Tauragės rajono Lomių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Tauragės rajono savivaldybei valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudţeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
Dėl Atrankos viešiesiems darbams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašo ir jų kompensavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
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Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų tvarkymo plano
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir narkotikų kontrolės
komisijos nuostatų patvirtinimo.
Dėl Tauragės suaugusiųjų mokymo centro tikslinės rėmimo programos patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. 1-499 ,,Dėl mokinių
priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir švietimo įstaigas, vykdančias
neformaliojo ugdymo programas, tvarkų patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Tauragės rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Tauragės
rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių
patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo
naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės gyvenamųjų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-1642“ pakeitimo.
Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inţinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio
remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono aplinkos oro kokybės valdymo programos 2011-2015 m. ir jos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2012 metams patvirtinimo.
Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudţetinės įstaigos socialinių paslaugų centro nuostatų
patvirtinimo.
Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams
teikimo aprašo patvirtinimo.

MERO VEIKLA
Savivaldybės meras 2011 m. Savivaldybės veiklos klausimais išleido 140 potvarkių, personalo
klausimais – 32, atostogų klausimais – 15, komandiruočių klausimais – 15 potvarkių, teikimų
Savivaldybės veiklos klausimais – 1. Kiti potvarkiai – dėl padėkų suteikimo įvairių sričių atstovams
ir nusipelniusiems rajono gyventojams, prevencinės veiklos, muzikos aparatūros įsigijimo, mokslo,
sporto, tarptautinių, respublikinių konkursų nugalėtojų apdovanojimo, miesto ir kaimo kultūrinių
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renginių skatinimo, talentų rėmimo, daugiavaikių šeimų finansinės paramos, šventinių renginių
rėmimo bei kitais klausimais. 2011 m. Savivaldybės mero potvarkiais buvo sudarytos 6 komisijos ir 4
darbo grupės.
4 lentelė
Mero potvarkiai dėl darbo grupių sudarymo
Eil.
Nr.
1.

Darbo grupė
Parengti Savivaldybės mero teikimo dėl rinkimų apylinkių ribų projektą

2.

Parengti Tauragės rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 2012–2015 m.
projektą

3.

Teikti siūlymus dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento

4.

Teikti siūlymus 2012 metų biudţeto projektui rengti

5 lentelė
Mero potvarkiai dėl komisijų sudarymo
Eil.
Nr.
1.

Komisija
Spręsti klausimą dėl vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
įvedimo

2.

Įvertinti mokyklų pasirengimą 2011–2012 mokslo metams

3.

Šventiniam vitrinų ir aplinkos puošimo konkursui organizuoti

4.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino organizavimo ir vertinimo komisija

5.

Dėl Tauragės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų
specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, darbo reglamento ir komisijos narių
iškvietimo ne darbo laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos
kandidatūrų teikimo Savivaldybės tarybai

2011 m. plėtodamas ir tęsdamas tarptautinio

bendradarbiavimo tradicijas ir bendrai

įgyvendinamus projektus Savivaldybės meras Pranas Petrošius, atstovaudamas Savivaldybei, vyko į
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komandiruotes ir dalyvavo Karlovaco (Kroatija), Alcobaco (Portugalija), Zestafonio (Gruzija),
Belchatovo (Lenkija) renginiuose ir susitikimuose.
Per 2011 m. atstovauta Tauragės rajono savivaldybei įvairiose respublikinėse ir regioninėse
struktūrose bei organizacijose.

Sprendţiant aktualias Tauragės karšto problemas daţnai lankytasi

Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Finansų, Vidaus
reikalų, Ūkio, Teisingumo,

Energetikos, Uţsienio

reikalų, Aplinkos ministerijose ir kitose

Vyriausybei pavaldţiose institucijose.
Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius būdamas Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) nariu aktyviai dalyvavo asociacijos darbe.
Taip pat Tauragės rajono savivaldybės meras būdamas Tauragės apskrities regioninės plėtros
tarybos pirmininku, nuo 2011 m. birţelio 21 d. Tauragės apskrities regioninės plėtros tarybos narys,
aktyviai dalyvavo Regioninės plėtros tarybos darbe, siekiant pertvarkyti regiono ekonomiką ir uţtikrinti
darnų kultūrinį bei ekonominį vystymąsi, plėtoti regiono centrą ir vystyti socialines plėtros teritorijas.
2011 m. įvyko 10 Regioninės plėtros tarybos posėdţių, kuriuose priimti sprendimai, susiję su tolygios
ir tvarios regiono plėtros skatinimu.
Tauragės rajono savivaldybėje 2011 metais lankėsi ir su Savivaldybės meru susitiko Lietuvos
Respublikos teisingumo ministras Remigijus Šimašius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktorius, vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis, Lietuvos policijos
generalinis komisaras Saulius Skvernelis ir generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis,
Europos Parlamento narys Rolandas Paksas, Lietuvos Respublikos Seimo narių.
Siekdamas kuo išsamiau susipaţinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas
išspręsti, Savivaldybės meras priėmė rajono gyventojus – 2011 m. priimta 297 gyventojai
asmeniniais klausimais (aktualiausi gatvių ir kelių prieţiūros, socialiniai klausimai).
Per ataskaitinius metus meras ne kartą lankėsi visose seniūnijose, bendravo su seniūnais,
bendruomenių pirmininkais, lankėsi mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose, domėjosi gyventojų
kasdieniais rūpesčiais ir problemomis.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Kaip ir ankstesniais metais, 2011-aisiais plėtėsi ir stiprėjo Tauragės rajono savivaldybės ir
partnerių iš kitų šalių bendradarbiavimas. Tauragiškiai bendradarbiauja su partneriais iš Rydštato
(Vokietija), Belchatovo (Lenkija), Ostrodos (Lenkija), Zestafonio (Gruzija), Sovetsko (Rusija)
11

Tauragės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaita
savivaldybių, uţsimezgė draugiški santykiai su Alkobasos (Alcobaca, Portugalija),

Pardubicių

(Pardubice, Čekija), Karlovaco miestais (Kroatija), Povaţska Bystrica (Slovakija).
2011 m. birţelio 17–18 dienomis Tauragės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama
Savivaldybės mero Prano Petrošiaus, lankėsi Belchatovo (Lenkija) miesto savivaldybėje, kur dalyvavo
jau trisdešimt antrąjį kartą vykstančioje Belchatovo miesto šventėje. Šiais metais suėjo 10 metų, kai
tarp Tauragės, Belchatovo (Lenkija) ir Sovetsko (Rusijos Federacija) savivaldybių buvo pasirašytas
bendradarbiavimo susitarimas. Šia proga buvo nuspręsta susitarimą atnaujinti, tikintis, kad geri
bendradarbiavimo santykiai tarp Tauragės, Sovetsko ir Belchatovo savivaldybių ir toliau bus
puoselėjami ir plėtojami.
Rugpjūčio 14 dieną į Tauragę atvyko delegacija iš Rydštato savivaldybės (Vokietijos
Federacinė Respublika). Susitikimo metu pasidţiaugta draugišku ir nuoširdţiu tarpusavio
bendradarbiavimu, kuris tęsiasi jau beveik 20 metų, pasveikintas naujai išrinktas Rydštato burmistras
Verneris Amendas, svečiai pakviesti apţiūrėti rajone pastaruoju metu rekonstruotus objektus.
Burmistras Verneris Amendas išreiškė pasitikėjimą, kad šis bendradarbiavimas ir toliau tęsis bei
stiprės, pasidţiaugė pokyčiais, kurie matomi visame mieste.
Rugpjūčio

19–23

dienomis

Tauragės

rajono

savivaldybės

delegacija,

vadovaujama

Savivaldybės mero Prano Petrošiaus, lankėsi Alkobasos savivaldybėje, Portugalijoje. Vizito metu
delegacija susitiko su Alkobasos miesto savivaldybės meru Paulu Inacio, kitais vadovais, susipaţino su
savivaldybės vykdomais projektais, aptarė savivaldybių problemas, supaţino su Portugalijos
instituciniu suskirstymu, Alkobasos savivaldybės tarybos veikla ir plėtros strategija.
Rugsėjo 5–11 dienomis tauragiškių delegacija, vadovaujama Savivaldybės mero Prano
Petrošiaus, lankėsi Zestafonio mieste (Gruzija). Vizito metu su Zestafonio savivaldybe pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas – uţmegzti draugiškus ryšius ir plėtoti įvairiapusį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos Tauragės rajono savivaldybės ir Gruzijos Zestafonio savivaldybės.
Įgyvendindamos sutarties tikslus, abi

savivaldybės įsipareigojo remti betarpiškus ryšius tarp

savivaldybių, visuomeninių ir nevyriausybinių, verslo ir ekonominių organizacijų, kitų institucijų, taip
pat tarp piliečių keičiantis patirtimi administravimo, vietos savivaldos darbo organizavimo, šiuolaikinių
ţinių švietimo, verslo, kultūros ir pilietinės visuomenės kūrimo srityje.
Rugsėjo 15–20 d. tauragiškių delegacija lankėsi Brienne le Chateau (Prancūzija) regione.
Vizito metu delegacija dalyvavo Dienvillyje vykusioje konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo
delegacija iš Rydštato ir kurioje buvo apţvelgtos ryškiausios ir įsimintiniausios bendradarbiavimo
akimirkos, aptariamos tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvos. Tauragiškių delegacija taip pat
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dalyvavo Brienne le Chateau miesto savivaldybėje surengtame priėmime, kuriame su meru Nicolu
Dhuico aptarė bendradarbiavimo galimybes tarp Tauragės ir Brienne le Chateau savivaldybių kultūros,
sporto, meno srityse.
Rugsėjo 18 dieną Tauragėje viešėjo delegacija iš Portugalijos Alkobasos miesto, vadovaujama
mero Paulo Inacio. Vizito metu buvo aptariama šiandieninė padėtis Lietuvoje ir Portugalijoje, svečiai
susipaţino su rajono plėtra, įgyvendinamais projektais, ateityje numatomais atlikti darbais. Delegacija
taip pat dalyvavo iškilmingame Tauragės Vytauto stadiono atidaryme.
Lapkričio 8–12 dienomis Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius su Švietimo,
kultūros ir sporto komiteto pirmininku Arūnu Beišiu ir švietimo darbuotojų delegacija dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje Karlovaco mieste (Kroatija). Savivaldybės meras Pranas Petrošius ir
Karlovaco apskrities viršininkas Ivanas Vučicas (Ivan Vučic) pasirašė jungtinį bendradarbiavimo
memorandumą smurto prevencijai, delegacijų atstovai pristatė pranešimus, pasidalijo patirtimi smurto
prevencijos tema.
2011 metais Tauragės mieste vykusiuose tradiciniuose renginiuose dalyvavo delegacijos iš
Prancūzijos, Lenkijos, Gruzijos, Sovetsko, Portugalijos.

Bendradarbiavimas su rajono bendruomene
2011 m. 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. Taip pat lankytasi švietimo įstaigose,
Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Susitikimų metu buvo pristatyta Savivaldybės tarybos ir
Savivaldybės mero 2010 m. ataskaita. Susitikimai vyko 40 objektų. Mero iniciatyva surengta 30
susitikimų, kurių tikslas – informuoti apie Tauragės rajono biudţeto 2012 m. sudarymą, aptarti
Tauragės rajono savivaldybės biudţeto būklę, biudţeto principus ir problemas.
Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, tarybos nariai

aktyviai dalyvavo bendruomenių

susirinkimuose, šventėse, renginiuose. Pagal galimybes buvo dalyvauta parodų atidarymuose,
savivaldybės saviveiklininkų, meno kolektyvų koncertuose, švietimo įstaigų renginiuose.
Minėdami Tarptautinius miškų metus, Tauragės rajono savivaldybės meras, tarybos nariai
sodino medelius Balskų girininkijoje.
Vietos savivaldos dienos proga Tauragės rajono savivaldybėje organizuota atvirų durų diena
ugdymo įstaigų mokiniams, gyventojams. Apsilankiusiems gyventojams, mokiniams iš Tauragės
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,,Versmės“, Ţalgirių gimnazijų, ,,Aušros“, ,,Šaltinio“, Lauksargių pagrindinių mokyklų, Tauragės
profesinio rengimo centro buvo pristatytas Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, administracijos
skyrių, seniūnijų darbas, atsakyta į pateiktus klausimus. Ne tik Savivaldos dieną, bet ir visus metus
Savivaldybėje aktyviai lankėsi miesto mokyklų moksleiviai, kuriems buvo pravestos pamokos
savivaldos tema, kurių metu buvo pristatyta Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, administracijos
veikla, funkcijos, Savivaldybės valdymo organizavimas, gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus.
Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės meras taip pat vedė pamokas rajono ugdymo įstaigose.
Buvo siekiama kuo plačiau apţvelgti svarbiausius Tauragės rajono savivaldybės įvykius
bei

renginius. Aktyviai bendradarbiaujama su

vietinės bei respublikinės ţiniasklaidos atstovais.

Vietinės spaudos atstovai, kabelinės televizijos ir radijo laidų rengėjai nuolat buvo informuojami apie
Savivaldybėje vykstančius svarbiausius renginius, įvykius. Visuomenei nuolat buvo pateikiama
informacija apie Tauragės rajono savivaldybės mero veiklą. Siekiama, kad pateikta informacija būtų
tiksli, operatyvi, išsami.
Savivaldybės interneto svetainėje nuolat skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimai,
spausdinamos Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų santraukos, Savivaldybės tarybos 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 informacija
medicinos, socialinių pašalpų klausimais, informacija ţemdirbiams. Gyventojai taip pat informuojami
apie Savivaldybės mero veiklą, svarbius susitikimus, aplankytus renginius, išvykas į komandiruotes.
Svetainėje pateikiami ir mero sveikinimai gyventojams profesinių, valstybės švenčių proga.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
2011 m. sėkmingai dirbo

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. geguţės 25 d.

sprendimu sudaryta Savivaldybės antikorupcijos komisija. Pagal patvirtintus komisijos nuostatus ją
sudaro visų Savivaldybės taryboje esamų politinių partijų frakcijų atstovai ir Savivaldybės specialistai.
Komisijoje – devyni nariai.
Savivaldybės tarybos 2011 m. geguţės 25 d. sprendimu Nr. 1-14 buvo patvirtinta Tauragės
rajono savivaldybės 2011–2012 m. korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos
priemonių planas. Šiuo metu iš korupcijos prevencijos priemonių plane numatytų 23 priemonių, jau
įgyvendinta 21 priemonė.
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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. Šiam mokymui organizuoti buvo
pasikviestas Lietuvos Respublikos STT Klaipėdos valdybos Prevencijos poskyrio vadovas Leonas
Barišauskas. Šių metų spalio 27 d. per vietinę kabelinę televiziją vyko tiesioginė laida, kurios metu
rajono gyventojai galėjo tiesiogiai uţduoti klausimus laidos svečiui iš Klaipėdos, Savivaldybės merui,
administracijos direktoriui. 2011 m. gruodţio 9 d. per Tauragės radiją buvo transliuojama laida apie
pasitaikančias korupcijos problemas savivaldybėse, kurioje taip pat dalyvavo Klaipėdos STT
Prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas. Radijo laidos metu klausytojai galėjo uţduoti
klausimus laidos pašnekovui ir gauti atsakymus į juos dominančius klausimus.
Vykdydama korupcijos prevenciją, Antikorupcijos komisija rajono gyventojams parengė
informaciją, kurioje nurodyta, kaip elgtis ir kur kreiptis ţinant apie Savivaldybėje vykdomas ar
planuojamas vykdyti korupcines veikas. Per 2011 m. Antikorupcijos komisija iš rajono gyventojų
negavo skundų apie Savivaldybės tarnautojų įvykdytas korupcines veikas.
Vykdant Savivaldybės tarnautojų antikorupcinį švietimą buvo organizuojamas seminaras
temomis „Korupcijos prevencijos vykdymas savivaldybėse“ ir „Lietuvos korupcijos ţemėlapio
analizė“. Savivaldybės specialistai taip pat dalyvavo LR Seimo Antikorupcijos komisijos ir
iniciatyvinės grupės organizuojamuose seminaruose Vilniuje ir Klaipėdoje.
Siekdama sustiprinti antikorupcinę veiklą Savivaldybėje, komisija atlieka Tauragės rajono
savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą. Ši korupcijos prevencinė priemonė
2011 metais buvo vykdoma ţymiai geriau negu 2010 metais.
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2011 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. Siekdama įtraukti rajono gyventojus aktyviau dalyvauti kovoje su korupcija,
balandţio mėnesį Savivaldybės administracija kreipėsi į rajono gyventojus, prašydama teikti savo
pasiūlymus kuriant korupcijos prevencijos priemonių planą. Gyventojai pasiūlymų nepateikė.
Siekiant sumaţinti korupcijos rizikos tikimybę Savivaldybės veikloje, 2011 metais buvo
įgyvendinamas „Vieno langelio“ principas. Ši korupcijos prevencijos priemonė turėtų palengvinti ir
suteiktų daugiau skaidrumo sprendţiant gyventojų klausimus.
Vykdydama korupcijos prevenciją, 2011 m. III ketv. Antikorupcijos komisija atliko Tauragės
rajono savivaldybės administracijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę. Analizei pasirinkta
piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
paslaugos vykdymas. Analizės medţiaga buvo pateikta Lietuvos Respublikos STT, kad įvertintų
vykdymo tvarką. Lietuvos Respublikos STT išanalizavo pateiktą medţiagą ir priėmė sprendimą
neatlikti korupcijos rizikos analizės. Tai reiškia, kad ši veikla Savivaldybėje vykdoma tinkamai.
Minint Tarptautinę korupcijos dieną, komisija kartu su Pagalbos mokytojui ir mokiniui centru
organizavo piešinių konkursą „Korupcija vaiko akimis“. Piešinių konkurse dalyvavo daugumos rajono
mokyklų 7–10 klasių mokiniai.
Ţalgirių gimnazijos mokytojų prašymu balandţio–lapkričio mėnesiais Antikorupcijos komisija
organizavo paskaitas mokiniams temomis „Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje“ ir „Korupcijos
prevencija“, buvo aptarti gyventojų apklausos korupcijos pasireiškimo lygio rezultatai.

SAVIVALDYBĖS BIUDŢETO SUDARYMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Per 2011 metus į Tauragės rajono savivaldybės biudţetą surinkta 98 718,5 tūkst. Lt ir pajamų
planas įvykdytas 102 proc. Pagrindinė dalis gaunamų lėšų yra iš valstybės iţdo. Per 2011 metus jų
gauta 71 364,00 tūkst. Lt, pajamų planas įvykdytas 99,6 proc. Iš valstybės gaunamos lėšos sudaro net
72,3 proc. visų pajamų. 2011 m. Savivaldybė daugiau gavo 1 942 tūkst. Lt pajamų. Iš valstybės
biudţeto negauta išlaidų struktūros skirtumams išlyginti –155,0 tūkst. Lt, o iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos bei tiesiogiai gaunamų pajamų į savivaldybės biudţetą gauta daugiau 2 041,5 tūkst. Lt. Iš jų
pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti – 1 163,81 tūkst. Lt.
Daugiau surinkta ţemės mokesčio – 41,8 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto mokesčio – 190,9 tūkst. Lt,
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mokesčio uţ aplinkos teršimą – 14,6 tūkst. Lt, vietinių rinkliavų – 17,0 tūkst. Lt, pajamų iš baudų ir
konfiskacijos – 473,9 tūkst. Lt, kitų neišvardytų pajamų – 5,4 tūkst. Lt, pajamų iš ţemės – 331,2 tūkst.
Lt. Maţiau surinkta pajamų iš mokesčių uţ valstybinius gamtos išteklius – 40,9 tūkst. Lt.
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3924,1; 4,0 %

Rinkliavos
202,1; 0,2 %
Spec.program
os ir gamtos
fondas
2640,6; 2,7 %

Valstybės
iţdas 71364;
72,3 %

3 pav. 2011 m. pajamos, tūkst. Lt, %
111954,1
104677,7

120000
100000
73310,1
80000

98784,5 94007,0

88204,4

83687,6

62719,9
53939,2 57186,7

60000
40000
20000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4 pav. Tauragės rajono savivaldybės biudţeto pajamų palyginimas 2003–2011 metais (tūkst. Lt)
Lyginant 2011 metus su 2010 metais, savivaldybės biudţetas sumaţėjo 5032,8 tūkst. Lt. Nors
savivaldybės biudţeto pajamos ir sumaţėjo, tačiau pašalpos ir atlyginimai buvo mokami laiku.
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Per 2011 metus Tauragės rajono savivaldybės biudţeto išlaidos buvo 102 144,7 tūkst. Lt arba
biudţeto išlaidų planas įvykdytas 97,1 %.

2011 m. išlaidos tūkst.lt
Gynyba ir visuomenės ap.
1288,90

Socialinei apsaugai
22208,50

ES projektų kofinansavimui
6730,00

Valdymas 8810,70

Kaimo ir verslo plėtrai
894,60

Urbanistikos ir viešosios
infrastruktūrai 2947,50
Būsto ir turto valdymui
2139,00
Sveikatos ir aplinkos
apsaugai 2659,80

Švietimui 49058,40

Sportui ir kultūrai 5407,30

5 pav. Tauragės rajono savivaldybės 2011 m. biudţeto išlaidos, tūkst. Lt.
Daugiausiai savivaldybės lėšų išleidţiama švietimui. 2011 metų savivaldybės biudţete šios
išlaidos sudarė apie 48 %, II vieta teko socialinei apsaugai – 21,7 %, III vieta – valdymui, išleidţiama
apie 8,6 % lėšų, IV – ES projektų bendrajam finansavimui, išleista 6,6 %, V – sportui ir kultūrai remti,
išleista 5,3 % (ţr. 6 pav.).
Į Tauragės rajono savivaldybės privatizavimo fondą per 2011 metus uţ privatizuotus objektus
gauta 562,6 tūkst. Lt. Iš Savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. buvo išleista 417,2 tūkst. Lt.
2011 metais 700 tūkst. Lt skirta įstaigų remontams bei turtui įsigyti, iš jų:
28 tūkst. Lt Tauragės „Šaltinio“ pagrindinei mokyklai baldams įsigyti (mokyklinės spintos,
stalai, lentos);
10,7 tūkst. Lt Tauragės rajono muzikos mokyklai (salės scenos remontui);
17,3 tūkst. Lt Tauragės rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklai (vandentiekio ir kanalizacijos
sistemų remontui bei karatė salės remontui);
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56,6 tūkst. Lt Tauragės ,,Versmės“ gimnazijai (technologijų kabineto įrengimui bei
lietvamzdţių apšiltinimui);
8,5 tūkst. Lt Tauragės rajono Sartininkų pagindinei mokyklai (nuotekų sistemos įrengimui);
30 tūkst. Lt Tauragės rajono Gaurės pagrindinei mokyklai (langų keitimui);
24,6 tūkst. Lt Tauragės rajono Adakavo pagrindinei mokyklai (langų ir durų keitimui);
57,7 tūkst. Lt Tauragės „Aušros“ pagrindinei mokyklai (langų keitimui);
36,1 tūkst. Lt Tauragės rajono Baltrušaičių pagrindinei mokyklai (kiemo aikštelės ir takų
sutvarkymui);
32 tūkst. Lt Tauragės rajono Batakių vidurinei mokyklai (langų keitimui, mikroautobuso
įsigijimui bei mokyklos remontui);
8,7 tūkst. Lt Tauragės rajono Pagramančio pagrindinei mokyklai;
20 tūkst. Lt Skaudvilės seniūnijai (gatvių apšvietimo projektavimui);
28 tūkst. Lt Ţygaičių seniūnijai (administracinio pastato apšiltinimui);
41,6 tūkst. Lt Batakių seniūnijai (Eidintų bibliotekos remontui bei kuro katilui pirkti);
15 tūkst. Lt Lauksargių seniūnijai (administracinio pastato lauko durų keitimui, šaligatvio
remontui);
6,1 tūkst. Lt Tauragės miesto seniūnijai (sporto aikštelių remontui);
2011 metais buvo patenkinti visi švietimo įstaigų prašymai mokyklų einamajam remontui
(sutinkant rugsėjo 1-ąją).
Religinėms bendruomenėms finansuoti 2011 metais buvo skirta 147 tūkst. Lt. Paskolų likutis
2012-01-01 –

13,5 mln. Lt. Praėjusiais metais buvo paimta 3 mln. litų paskola ES projektams

finansuoti bei miesto infrastruktūrai gerinti.

Investicijos
Tauragės rajono savivaldybė 2011 metais nuosekliai tęsė verslo ir investicinės aplinkos
skatinimo strategiją. Šiuo metu Savivaldybė įgyvendina ir rengia dokumentus finansavimui gauti
apie 56 įvairiiems infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros bei susisiekimo gerinimo, aplinkos
apsaugos, turizmo, paslaugų kokybės gerinimo projektams tiek mieste, tiek rajone. Projektai
įgyvendinami vadovaujantis pagrindinėmis rajono prioritetinės plėtros kryptimis: socialinės ir
ekonominės ūkio infrastruktūros plėtros; gyvenamosios aplinkos gerinimo ir socialinio saugumo
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stiprinimo; aplinkos, palankios pramonei, verslui ir turizmui plėtoti, kūrimo; ţemės ūkio vystymo ir
kaimo plėtros.
Tauragės rajono savivaldybės projektai įgyvendinami pagal Tauragės rajono 2008–2013 metų
strateginį plėtros planą.
Baigti įgyvendinti projektai:
Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turizmo reikmėms: bendra
projekto vertė – 918 188 Lt, paramos suma –502 272 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 415 916 Lt;
Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra: bendra projekto
vertė – 1 530 376 Lt, paramos suma – 1 099 596 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 430 780 Lt;
Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių,
urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano parengimas: bendra projekto vertė –
387 200 Lt, paramos suma – 329 120 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 58 080 Lt;
Tauragės rajono įvaizdţio formavimo ir investicijų pritraukimo galimybių studijos parengimas:
bendra projekto vertė – 96 000 Lt, paramos suma – 81 600 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 14 400 Lt;
Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis
priemonėmis: – 74 000 Lt parama (projekto vykdytojas Jurbarko rajono savivaldybės administracija);
Skaudvilės seniūnijos Skaudvilės miestelio kultūros namų rekonstrukcija: bendra projekto vertė
– 1 343 774 Lt, paramos suma – 798 116 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 545 658 Lt;
Tauragės autobusų stoties rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas: bendra projekto vertė – 3 683
706 Lt, paramos suma – 2 470 216 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 1 213 490 Lt;
Tauragės miesto Vytauto stadiono rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas: bendra projekto vertė
– 4 575 876 Lt, paramos suma – 2 890 488 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 1 685 388 Lt;
Tauragės lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ ir Tauragės lopšelio-darţelio „Kodėlčius“ pastato
vidaus patalpų einamasis remontas ir įrangos atnaujinimas: bendra projekto vertė –1 500 983 Lt,
paramos suma – 1 122 835 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 378 148 Lt;
Tauragės r. sav. Galmenų k. Jūros g. 1 pastato sutvarkymas: bendra projekto vertė – 396 333 Lt,
paramos suma – 396 333 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 0 Lt;
Lauksargių kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija: bendra projekto vertė – 396 333 Lt,
paramos suma – 396 333 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 0 Lt;
Pastato remontas pritaikant jį Maţonų kaimo bendruomenės poreikiams: bendra projekto vertė
– 198 167 Lt, paramos suma – 198 167 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 0 Lt;
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Jūros ir Oranţerijos gatvių rekonstrukcija. Viso projekto vertė – 2 112,7 tūkst. Lt. Per 2011 m.
atlikta darbų uţ 1 824,4 tūkst. Lt, iš savivaldybės biudţeto – 96 897,89 Lt.
Įgyvendintų projektų bendra vertė –34,6mln. Lt; ES ir VB paramos suma – 28 mln. Lt, SB
lėšos – 6,6 mln. Lt.
Įgyvendinami projektai:
Tauragės seniūnijos Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas: bendra vertė – 6 402 580 Lt, iš jų
parama – 5 922 387 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 480 193 Lt;
Skaudvilės seniūnijos Skaudvilės miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas: bendra vertė – 1 002
694 Lt, iš jų parama – 802 101 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 200 593 Lt;
Tauragės miesto centrinės dalies viešųjų pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas, I etapas:
bendra vertė – 16 000 000 Lt, iš jų parama – 15 262 823 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 1 237 526 Lt;
Vytauto g. nuo J. Tumo-Vaiţganto iki Aerodromo g. aplinkos, viešųjų pastatų fasadų ir erdvių
sutvarkymas: bendra vertė – 16 000 000 Lt, iš jų parama –14 800 000 Lt, iš savivaldybės biudţeto –
1 200 000 Lt;
Praeityje uţterštos teritorijos, esančios Pramonės g., sutvarkymas: bendra vertė – 1 731 138 Lt,
iš jų parama – 1 644 581 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 86 557 Lt;
Draudenių eţero ekologinės būklės gerinimas: bendra vertė – 4 444 444 Lt, iš jų parama – 4 000
000 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 444 444 Lt;
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 21, energetinių
charakteristikų gerinimas: bendra vertė – 3 209 000 Lt, iš jų parama – 3 000 000 Lt, iš savivaldybės
biudţeto – 209 000 Lt;
Aukštupių kaimo bendruomenės namų rekonstrukcija: bendra vertė – 396 000 Lt, iš jų parama –
396 000 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 0 Lt;
Pastato rekonstrukcija pritaikant jį Šakviečio apylinkės bendruomenės centro poreikiams:
bendra vertė – 270 000 Lt, iš jų parama – 250 000 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 20 000 Lt;
Kunigiškių kultūros namų pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams: bendra
vertė – 240 000 Lt, iš jų parama – 220 000 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 20 000 Lt;
Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas: bendra vertė – 1
491 831 Lt, iš jų parama – 1 268 056 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 223 775 Lt;
„Vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemos
sukūrimas Tauragės rajono savivaldybėje: bendra vertė – 757 063 Lt, iš jų parama – 643 504 Lt, iš
savivaldybės biudţeto – 113 559 Lt;
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Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas:
bendra vertė – 502 500 Lt, iš jų parama – 427 125 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 75 375 Lt;
Kompleksinis pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės pilimi, sutvarkymas ir pritaikymas
viešosioms kultūros bei turizmo reikmėms: bendra vertė – 3 985 000 Lt, iš jų parama – 3 885 000 Lt, iš
savivaldybės biudţeto – 100 000 Lt;
Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje vystant
Socialinių paslaugų centro infrastruktūrą: bendra vertė – 1 400 000 Lt, iš jų parama – 1 163 542 Lt, iš
savivaldybės biudţeto – 236 458 Lt;
Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija: bendra vertė – 1 200 000 Lt, iš jų parama – 988 519
Lt, iš savivaldybės biudţeto – 211 481 Lt;
Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo nuotekų tinklų įrengimas: bendra vertė – 1 002 694 Lt, iš
jų parama – 802 101 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 200 593 Lt;
Apleistos buvusios karinio miestelio teritorijos (Vytauto g.) sutvarkymas: bendra vertė – 2 900
000 Lt, iš jų parama – 2 682 500 Lt, iš savivaldybės biudţeto – 217500 Lt.
Bendra projektų vertė – 62 mln. 925 tūkst. Lt, iš jų ES ir VB parama – 56 mln. 862 tūkst. Lt,
savivaldybės biudţeto lėšos – 6 mln. 63 tūkst. Lt.
Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšomis atlikta darbų uţ 2 417,645 tūkst. Lt (asfalto
dangos taisymas, gatvių su ţvyro danga greideriavimas, ţvyravimas, gatvių ţenklinimas, kelio ţenklų
statymas, dangos paviršiaus apdorojimas emulsija ir skaldele, gatvių su asfalto danga paprastasis
remontas, pralaidų įrengimas, kelio sankasų tvarkymas, dviračių tako nuo Bernotiškės g. iki Tauragės
m. ribos remontas, Liepų tako nuo Melioratorių g. iki namo Nr. 5 ir Šlaito g. nuo Melioratorių g. iki
Tarailių g. ir kt.).
Pateiktos paraiškos:
Tauragės regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas – 502
500,00 Lt;
Tauragės rajono teritorijų planavimo dokumentų parengimas – 370049,00 Lt;
Paraiška Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl Ţalgirių gimnazijos sporto aikštyno
modernizavimo – 500 000 Lt;
Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams rengimas, projekto
vertė – 102 798 Lt;
Pastato, esančio

Dacijonų k., Mokyklos g. 6, rekonstrukcija ir pritaikymas kaimo

bendruomenės poreikiams, projekto vertė – 330 609 Lt;
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Tradicinių amatų ir etnokultūros centro įkūrimas Tauragės r. sav., Maţonų sen., Norkaičių k.,
Jūros g. 1“, projekto vertė – 902 454 Lt;
Batakių, Ţygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto
kompleksinis sutvarkymas – 5 225 629,42 Lt;
Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Ţygaičių miestelyje –1 360 175,00 Lt;
Pastato-mokyklos remontas ir jo pritaikymas Kęsčių kaimo bendruomenės poreikiams – 300
000 Lt;
Dauglaukio kultūros namų pastato remontas ir jo pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams
– 250 000 Lt;
Pastato, esančio Tauragės r. sav., Batakių mstl., Ateities g. 18, remontas ir pritaikymas
gyventojų poreikiams – 300 000 Lt;
Viešosios erdvės Sartininkų kultūros namų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams, projekto vertė – 111 111 Lt;
Baltrušaičių kultūros namų pastato remontas bei aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų
poreikiams – 250 000Lt;
Viešosios erdvės prie 1812 m. Tauragės konvencijos paminklo Tauragės r. Staiginės kaime
sutvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams, projekto vertė – 266 789 Lt;
Turistinio maršruto nuo 1807 m. Tilţės sutarties iki 1812 m. Tauragės konvencijos sukūrimas –
6 621 668 Lt;
Vandens

taršos

maţinimo

Nemuno

ţemupio

baseine

ir

Baltijos

jūros

rajone

bendradarbiaujant abipus sienos Tauragės, Sovetsko ir Pagėgių savivaldybėms (projekto partneriai
Sovetsko miesto, Pagėgių savivaldybė; Tauragės rajono savivaldybės skiriamos lėšos – 433 955 Lt.
Bendra pateiktų paraiškų vertė – 17 mln. 527,7 tūkst. Lt.
Parengti techniniai projektai:
Tauragės miesto Saulės ir Jovarų (nuo Laisvės iki Saulės g.) gatvių rekonstrukcija;
Tauragės miesto Jovarų individualių gyvenamųjų namų kvartalo paviršinių nuotekų tinklų ir
nuotekų valymo įrenginių statyba;
Tauragės miesto Birutės gatvės atkarpos (nuo Dariaus ir Girėno g. iki V. Kudirkos g.)
rekonstrukcija;
Tauragės miesto Ramovės gatvės rekonstrukcija;
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Tauragės miesto Nemuno gatvės atkarpos (tarp Purienų ir Ganyklų g.) rekonstravimas ir
Purienų g., Signalo g., T. Ivanausko g. (dalies nuo Veterinarijos g. iki Signalo g.) paviršinių nuotekų
valykla;
Moksleivių alėjos Tauragėje rekonstrukcija.

SAVIVALDYBĖS ŪKIS
Šilumos tiekimas
Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklų veikla – šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip
pat tiekia šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūros paslaugas, uţsiima
buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t. y. montavimu, prieţiūra, metrologine
patikra, rodmenų kontrole. 2011 m. vidutinis bendrovėje dirbančiųjų skaičius – 86 darbuotojai.
Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių katilinių (ţr. 7
pav.): Berţės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK), Tauragės
dvaro katilinės (TDK) ir Tarailių katilinės. Bendra katilinių galia – 85,8 MW.

1,4%

Berţės rajoninė
katilinė

1,7%

2,6%

Aerodromo
katilinė

3,9%

Eičių katilinė

90,4%

Tauragės dvaro
katilinė
Tarailių katilinė

6 pav. Šilumos gamyba pagal katilines
UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotojai –
Tauragės miesto, Eičių kaimo, Tauragės dvaro ir Tarailių daugiabučių namų gyventojai, privačių namų
gyventojai, gyvenamųjų namų bendrijos, verslo įmonės, biudţetinės įstaigos. Centralizuotai tiekiama
šilumos energija apšildomas apie 450 tūkst. kv. m plotas.
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Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva ir
durpės. Pagrindinis katilinėse naudojamas kuras – biokuras. 2011 m. jis sudarė 86 % katilinėse
sunaudojamo kuro.

Skalūnų
alyva
5%

Durpės
3%

Mazutas
6%

Biokuras
86%
7 pav. Kuro balansas
UAB Tauragės šilumos tinklai per 2011 metus pagamino 78.818 MWh, realizavo 62.664 MWh
šilumos, technologiniai nuostoliai sudarė 13.397 MWh arba 17,0 %.
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.
2011 m. UAB Tauragės šilumos tinklų pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma buvo trejetuke
ţemiausių šilumos kainų šalyje, o nuo 2012 m. sausio mėnesio – ţemiausia Lietuvoje! Ţemą
gaminamos šilumos kainą lėmė laiku priimtas įmonės sprendimas pakeisti iki tol naudotą brangų kurą
mazutą pigesniu – biokuru. Tuo tikslu buvo įdiegti du – 8 ir 12 MW galios biokuro katilai. Be to, iki 20
% šilumos padeda sutaupyti įdiegtas naujas įrenginys – kondensacinis ekonomaizeris. Šilumos tinklai
taip pat naudoja kogeneracines technologijas: gamindama šilumą, įmonė pasigamina visą savo
reikmėms reikalingą elektros energiją. Per 2011 m. buvo pagaminta 861 tūkst. kWh elektros energijos.
Siekiant sumaţinti šilumos nuostolius trasose, bendrovė savo ir Europos Sąjungos fondų
lėšomis vykdo senų šilumos trasų atnaujinimą. Senos trasos, 1965–1975 m. paklotos gelţbetoniniuose
kanaluose, keičiamos į šiuolaikiškus bekanalinius vamzdţius su poliuretano izoliacija ir polietileno
apvalkalu. 2010–2011 m. įgyvendinant projekto „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas
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Tauragės mieste“ I ir II etapus, buvo pakeista 3,1 km įvairaus diametro šilumos tinklų uţ 5,0 mln. Lt.
Be to, dar apie 0,5 km šiluminių trasų bendrovė pakeitė savo jėgomis ir lėšomis.
2011 m. pradėta ir 2012 m. sausio mėn. uţbaigta Aerodromo katilinės rekonstrukcija. Katilinėje
naudojamas brangus, neekologiškas skalūnų alyvos kuras bus pakeistas pigiu ir atsinaujinančiu
energijos šaltiniu – biokuru. Atlikus šią rekonstrukciją tikimasi, kad UAB Tauragės šilumos tinklų
biokuru pagaminamos šilumos kiekis sieks 95 %.
2011 metais siekiant uţtikrinti stabilesnį elektros ūkio darbą, sumaţinti avarijų tikimybę,
pradėta „Berţės“ rajoninės katilinės elektros ūkio rekonstrukcija.
Sėkmingai

įdiegdama

naujus

optimalius

inţinerinius

ir

ekonominius

sprendimus,

modernizuodama šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, UAB Tauragės šilumos tinklai šiuo metu yra
viena moderniausių šilumos gamybos įmonių Lietuvoje.

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas
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 miesto ekologinę būklę.
2011 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 273,3 km vandentiekio tinklų ir 248,8
km buitinių nuotekų tinklų. Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 37 vandenvietės, kuriose veikia
51 gręţinys, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Per 2011 metus išgręţti 2 nauji gręţiniai
Adakavo gyvenvietėje ir Skaudvilės mieste. UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens
rezervuarus, 13 vandens bokštų, 32 nuotekų perpumpavimo stotis ir 12 nuotekų valymo įrenginių.
2011 m. gruodţio 31 d. bendrovėje dirbo 108 darbuotojai.
Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas tik poţeminis vanduo iš giluminių gręţinių.
2011 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė 1.144,6 tūkst. m³/metus vandens, vandens kiekis
vidutiniškai per parą siekė 3,136 tūkst. m³. Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 869,9 tūkst.
m³, Skaudvilės – 38,1 tūkst. m³ vandens. Vandens netektys vandentiekio sistemoje Tauragės rajone
sudarė 23,01 %, o lyginant su 2010 metais, vandens netektys sumaţėjo 1,7 % per metus.
Per ataskaitinius 2011 m. bendrovė realizavo 881,2 tūkst. m³ šalto vandens, 2010 m buvo
realizuota 849,9 tūkst. m³, tai sudaro 3,5 % daugiau realizuoto vandens nei 2010 metais. Nuotekų
realizacija 2011 m sudarė 719,24 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekų realizacija padidėjo 2,58 %.
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Centralizuotomis šalto vandens tiekimo sistemomis bei nuotekų surinkimo sistemomis
naudojasi 27 080 vartotojų, iš jų Tauragėje – 21 338 gyventojai.
Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro tiesiogines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.
2011 metais su UAB „Tauragės vandenys“ jau turėjo sudarę sutartis 10 678 vartotojais. Per
2011 metus prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė 137 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 125
vartotojai. Sudarytos 262 naujos sutartys su individualių namų savininkais ir 50 sutarčių su butų
savininkais.
Bendrovės „Tauragės vandenys“ klientai jau nuo gruodţio mėnesio gali gauti elektronines
sąskaitas. Šia patogia galimybe gali naudotis gyventojai ir juridiniai asmenys.
Sąskaitų savitarnos svetainė integruota į bendrovės interneto svetainę www.tauragėsvandenys.lt
(prie nuorodų).
Per 2011 metus dėl įsiskolinimo uţ paslaugas išsiųsta 90 pranešimų privatiems vartotojams uţ
58 514,71 Lt (52 442,38 Lt uţ paslaugas ir 6 072,33 Lt delspinigių), 19 pranešimų kitiems vartotojams
uţ 178 752,09 Lt (141 597,56 Lt uţ paslaugas ir 37 154,53 Lt delspinigių), teismui paruošta 21 byla uţ
27 664,63 Lt (26 080,91 Lt uţ paslaugas ir 1 583,72 Lt delspinigių), priteista iš skolininkų 27 664,63
Lt, apmokėta 4 132,23 Lt, išieškota skolų per antstolį – 7 061,61 Lt, surašyta 11 aktų dėl savavališko
prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų bei vandens skaitiklių eksploatavimo
paţeidimų. Pagal šiuos aktus priskaičiuota baudų uţ 28 741,25 Lt, sumokėta 27 740,81 Lt.
Tauragėje, kaip ir visose Europos Sąjungos valstybėse, daug dėmesio skiriama įvairių
aplinkosauginių, su vandentvarka susijusių projektų įgyvendinimui. Jais siekiama sumaţinti paviršinio
vandens taršą komunalinėmis, pramoninėmis ir ţemės ūkio nuotekomis, maţinti Nemuno baseino,
Kuršių marių ir Baltijos jūros taršą, sumaţinti gruntinio vandens taršą bei pagerinti geriamo vandens
kokybę. Projektas „Nemuno ţemupio baseino I paketas“, kuris jau yra įgyvendintas, bei šiuo metu
įgyvendinimas 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, bendra

projekto

finansavimo vertė – 17 052 306,04 Lt. Projektas finansuojamas: Europos Sąjungos lėšos – 14 421
821,28 Lt; Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšos – 1 696 684,86 Lt; Tauragės rajono savivaldybės
lėšos – 933 799,90 Lt. Projekte numatoma vykdyti šiuos darbus:
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1. Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (3 dalis). Sutartis pasirašyta 2010
m. rugpjūčio 23 d. Statybos darbų vertė – 4 554 255,76 Lt. Per ataskaitinius 2011 metus nuo sutarties
pasirašymo didţioji dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų paklota šiose gatvėse: Pūtvės, Kauno, Sporto,
Taikos, Jurbarko, Darbininkų, Inkaro, Tremtinių kelio, M. K. Čiurlionio, Laisvės, Pušų, Ţvejų, Vilties,
Algirdo, Ţalgirio, Onutės ir Vinco Stonių, Versmės, Vymerio ir Palydovo gatvėse. Pagal sutartį
numatyta pakloti iš viso naujų vandentiekio tinklų apie 8,148 km, nuotekų tinklų – apie 9,565 km, iš to
skaičiaus jau paklota vandentiekio tinklų – 7,993 km, naujų nuotekų tinklų – 9,415 km.
2. Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Tauragės mieste (II etapo 1 ir 2 dalys). Sutartis
pasirašyta 2010 m. birţelio 10 d. Statybos darbų vertė – 1 395 002,75 Lt. Įgyvendinant šį projektą,
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Liepų, Pajūrio, Prezidento, Geleţinkelio, Kosmonautų, Rasos,
Kaštonų, Taurų, Pavasario gatvėse, iš viso naujų vandentiekio tinklų nutiesta 3,934 km, nuotekų
tinklų – 3,558 km. Darbų uţbaigimo aktas pasirašytas 2011 m. rugpjūčio 5 d. Per ataskaitinius 2011
metus po darbų uţbaigimo sudarytos 34 sutartys su vartotojais.
3. Geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra Skaudvilėje (5 dalis). Sutartis pasirašyta 2010 m.
lapkričio 4 d. Statybos darbų vertė – 7 982 779,53 Lt. Numatoma tiesti 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, Lauko, Ramybės, Statybininkų, Laisvės, Kundroto, Pievų,
Ţalgirio, Kalnų, Draugystės, Trumpojoje gatvėse, iš viso naujų vandentiekio tinklų apie 7,253 km,
nuotekų tinklų – apie 22,7 km.
4. Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 51S-296 pasirašyta 2010 m.
liepos 8 d. Projekto vertė – 3 384 706,38,15 Lt su PVM. Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti
esamus biologinio nuotekų valymo įrenginius.
2010 m. gruodţio 14 d. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros

plėtra

Tauragės

rajone

(Tauragėje,

Gaurėje,

Norkaičiuose,

Pagramantyje,

Dapkiškiuose)“ viešinimo, administravimo ir statybos techninės prieţiūros sutartis, bendra projekto
finansavimo suma – 17 052 306,04 Lt. Projekte numatoma vykdyti šiuos darbus:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Gaurėje ir
Dapkiškiuose). Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 30 d. Statybos darbų vertė – 6 661 661,18 Lt.
Numatoma nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Gaurėje šiose gatvėse: Šešuvies, Šermukšnių, Vėjų,
Gėlių, Stadiono, Gaurės, Sodo, Miško, Liepų alėjoje. Iš viso numatoma nutiesti naujų vandentiekio
tinklų apie 1,897 km, nuotekų tinklų – apie 4,819 km, numatoma pastatyti 3 naujas nuotekų siurblines
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bei nuotekų valymo įrenginius. Statomi nuotekų tinklai Dapkiškių gyvenvietėje šiose gatvėse: Pilaitės,
Lakštingalų, Šviesos, Kalno, Rimties, Parko, Vingio, Piliakalnio. Iš viso naujų nuotekų tinklų – apie
2,935 km, numatoma pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines bei nuotekų valymo įrenginius.
2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Norkaičiuose ir
Pagramantyje). Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 26 d. Statybos darbų vertė – 9 440 323,25 Lt.
Numatoma nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Norkaičių gyvenvietėje šiose gatvėse: Vytauto,
Jūros, Tvenkinio, Ryto, Aušros, Kranto. Iš viso naujų vandentiekio tinklų – apie 3,059 km., nuotekų
tinklų – apie 4,751 km, numatoma pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines. Statomi vandentiekio ir
nuotekų tinklai Pagramančio gyvenvietėje šiose gatvėse: Akmenos, Pakrantės, Šlaito, Vakaro, Liepų,
Trakalnio, Piliakalnio, Gramančios, Ţaliojoje, Tuopų, Alyvų, Ringės, Sodų, J. Maţeikos, Baţnyčios. Iš
viso naujų vandentiekio tinklų – apie 4,647 km, nuotekų tinklų – apie 6,323 km, numatoma pastatyti 4
naujas nuotekų siurblines bei nuotekų valymo įrenginius.
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste. Sutartis
pasirašyta 2011 m. spalio 19 d. Statybos darbų vertė – 9 147 600,00 Lt. Numatoma nutiesti
vandentiekio ir nuotekų tinklus Tauragės mieste šiose gatvėse: Margirio, Gaurės, Medţiotojų, Skalvių,
A. Klenickio, M. Mačernio, Ramiojoje, S. Daukanto, J. Aviţonio, Berţės, J. Navasaičio, Knygnešio,
Sandėlių, Antano Kundroto, Gėlių, Lakštingalų, Ţolynų, Alėjos, Eţeruonos, Paplentės, Dariaus ir
Girėno, P. Šemetos, Gimtinės, Rydštato, J. Semionovo, J. Maţeikos, Ţaliojoje, Laisvės, Tilto, Aguonų,
Didvyrių, Šilalės, Birutės, Automobilininkų, V. Grybo gatvėse. Iš viso naujų vandentiekio tinklų – apie
12,071 km, nuotekų tinklų – apie 16,365 km, numatoma pastatyti 6 naujas nuotekų siurblines.

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. Vidutinis darbuotojų
skaičius 2011 metais buvo 83 darbuotojai.
6 lentelė
Pardavimo pajamų pagal veiklos sritis struktūra ir dinamika

Atlikti darbai ir suteiktos
paslaugos

Pajamos 2011 m.
(tūkst. Lt)
29

Pajamos 2010 m.
(tūkst. Lt)

Pokytis
proc.
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Tauragės miesto seniūnija
Atlikti darbai Kelių fondo lėšomis
Atliekų išveţimas iš įmonių,
organizacijų
Atliekų išveţimas iš
individualių namų gyventojų
Antrinių ţaliavų pardavimo
perdirbimui pajamos
Kitos pajamos
Iš viso:

1706,5
574,3

1749,5
806,2

98 %
71 %

1711,3

1699,6

101 %

206,1

256,5

80 %

120,1
390,2
4708,5

117,1
365,9
4994,8

103 %
107 %
94 %

Pardavimo pajamos 2011 metais, palyginti su 2010 metais, sumaţėjo 286,3 tūkst. Lt arba 6 proc.
2011 metais, palyginti su 2010 metais, darbų iš Kelių fondo lėšų buvo atlikta 231,9 tūkst. Lt
maţiau.
2011 metais sumaţėjo atliekų išveţimo iš individualių namų gyventojų paslaugos, nes,
paskelbus apie vietinės rinkliavos įvedimą, gyventojai maţiau uţsisakydavo atliekų išveţimo paslaugų.
Ruošdamasi rinkliavos įvedimui, bendrovė dar 2010 metais įsigijo 3 tūkst. šiukšlių ir buitinių atliekų
surinkimo plastikinių konteinerių uţ 155 tūkst. Lt. Nors rinkliava įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 d.,
gyventojai nemokamais konteineriais buvo aprūpinami nuo 2011 m. spalio mėn., kai Tauragės rajono
savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl rinkliavos įvedimo. Tauragės mieste per 2011 metus naujai
įrengtos trys konteinerių aikštelės: prie profesinio rengimo centro Aerodromo g., J. Tumo-Vaiţganto g
125 ir Vytauto g. 14 namų. Iš viso Tauragės mieste yra 50 konteinerių stovėjimo aikštelių.
Per 2011 metus bendrovė surinko ir perdavė tolesniam perdirbimui 118 tonų stiklinės pakuotės,
37 tonas plastikinės pakuotės ir 128 tonas popieriaus ir kartono pakuotės. Į Leikiškių sąvartyną per
2011 metus nuveţėme 11 415 tonų šiukšlių ir buitinių atliekų.
7 lentelė
Atliktų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina, veiklos sąnaudos
Veiklos šaka
Atliktų darbų ir suteiktų
paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos

2011 m. (tūkst. Lt)

2010 m. (tūkst. Lt)

Pokytis %

3854,8

3754,9

103 %

620,2

705,3

88 %
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Keleivių veţimas
Pagrindinė uţdarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko veikla – nustatytais
maršrutais veţti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais
bei uţsakomaisiais reisais.
2011 m. bendrovėje dirbo 70 darbuotojų, iš jų 10 administracijos darbuotojų, 10 remonto
darbininkų, 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų, 6 pagalbiniai darbininkai, 34 autobuso vairuotojai.
UAB Tauragės autobusų parkas šiuo metu aptarnauja 48 maršrutus: 36 priemiestinio, 3 miesto
ir 9 tolimojo susisiekimo maršrutus. Daugiausia keleivių nuveţama priemiestiniais maršrutais. 2011
metais priemiestiniais maršrutais buvo nuveţta 365,8 tūkst. keleivių, o tolimojo – 244,9 tūkst. keleivių.
Vidutiniškai per parą į autobusų stotį įvaţiuoja 60 autobusų.
Kiekvieną rytą darbo dienomis mokinių mokymosi metu vietinio (miesto ir priemiestinio)
reguliaraus susisiekimo maršrutais iš autobusų stoties išvaţiuoja 10 autobusų, 8 autobusai darbą
pradeda iš rajono gyvenviečių, iš jų 3 kasdien atvyksta į Tauragę. Tolimojo susisiekimo maršrutais kas
rytą išvaţiuoja 8 autobusai. Visi maršrutų pakeitimai, papildomi vaţiavimai vykdomi atsiţvelgiant į
gyventojų pageidavimus bei patvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Švenčių
dienomis bei gyventojų pageidavimu, autobusų eismas buvo koreguojamas.
2011 m. rugpjūčio 24 d. atidaryta nauja rekonstruota autobusų stotis. Atidarius naują autobusų
stotį suaktyvėjo keleivių srautas, pagerėjo aptarnavimo kokybė, paspartėjo informacijos sklaida.
Ilgalaikė bendrovės skola bankui uţ 2011 metais įgytus 6 autobusus yra 1 319 984 Lt.
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 451 387 Lt. Tai
skola tiekėjams – 139 990 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 293 651 Lt, kitos mokėtinos
sumos – 17 746 Lt.
Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei 2011 m. gruodţio 31 d. duomenimis – 566 251 Lt, iš jų:
Tauragės rajono savivaldybės administracijos skola uţ keleivių veţimo paslaugas bendrovei
komerciškai nenaudingomis sąlygomis – 397 004 Lt, uţ keleivių, turinčių vaţiavimo lengvatų, veţimą
– 105 320 Lt ir uţ nuostolingus maršrutus – 291 684 Lt. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie
Susisiekimo ministerijos skolinga bendrovei uţ keleivių, turinčių vaţiavimo lengvatų, veţimą – 78 359
Lt.
2011 m. paimta 1 600 ūkst. Lt ilgalaikė paskola iš AB DNB banko 6-ių autobusų pirkimui.
Renovuotos dirbtuvės uţ 334,2 tūkst. Lt.
Bendrovė 2011 metais patyrė nuostolį, kuris sudarė 42 997 Lt.
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Pagrindinės veiklos – keleivių veţimo pajamos per 2011 m. sudarė 3 246,4 tūkst. Lt (91 %).
Keleivių veţimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo

maršrutais

pajamos sudarė 1 718,2 tūkst. Lt. Uţ lengvatinį keleivių veţimą – 1 528,2 tūkst. Lt.
Pajamos iš uţsakomųjų maršrutų – 144,6 tūkst. Lt (4 %). Siuntų veţimas autobusais – 85,3
tūkst. Lt (3 %). Kitos paslaugos – 80,4 tūkst. Lt (2 %). Lyginant su 2010 m., pajamos padidėjo 122,6
tūkst. Lt.
8 lentelė
2011 metų pajamos
Pajamos
Keleivių veţimas
Uţsakomieji reisai
Kitos paslaugos
Siuntų veţimas
Iš viso

2011 m.
Suma, tūkst. Lt
3246,4
144,6
80,4
85,3
3556,7

%
91
4
2
2
100

2010 m.
Suma, tūkst. Lt
3165,7
134,9
59,0
74,5
3434,1

Padidėjo (+),
% Sumaţėjo (-)
92 +80,7
4
+9,7
2
+21,4
2
+10,8
100 +122,6

Bendrovės veiklos sąnaudos per 2011 metus sudarė 3 599,6 tūkst. Lt. Pagrindinės veiklos –
keleivių veţimo vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose – 3
300,3 tūkst. Lt (92 %). Uţsakomųjų maršrutų sąnaudos – 140,8 tūkst. Lt (4 %). Siuntų veţimas
autobusais – 30,8 tūkst. Lt (1 %). Kitos paslaugos – 87,9 tūkst. Lt (2 %). Finansinės – 39,8 tūkst. Lt (1
%)
Kitos
paslaugos
2%

Siuntų
veţimas
1%

Finansinės
sąnaudos
1%

Uţsakymai
4%

Keleivių
veţimas
92%

8 pav. Sąnaudos 2011 metais pagal paslaugų rūšis
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Per 2011 m. bendrovė, teikdama būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas visuomenei,
vykdydama viešųjų paslaugų sutartį, sudarytą su Tauragės rajono savivaldybe, patyrė 1 234,1 tūkst. Lt
nuostolio.
Per 2011 m. nuvaţiuota 1 499,4 tūkst. km ir nuveţta 841,7 tūkst. keleivių, iš jų:
tolimojo susisiekimo maršrutais – 958,2 tūkst. km ir 244,9 tūkst. keleivių (lyginant su 2010 m.,
padidėjo 4,42 tūkst. km ir 3,6 tūkst. keleivių);
priemiestiniais maršrutais – 398,7 tūkst. km ir 365,8 tūkst. keleivių (lyginant su 2010 m.,
padidėjo 3,43 tūkst. km ir sumaţėjo 40,1 tūkst. keleivių);
miesto maršrutais – 72,2 tūkst. km ir 201,1 tūkst. keleivių (lyginant su 2010 m., sumaţėjo 3,09
tūkst. km ir 4,8 tūkst. keleivių);
uţsakomaisiais maršrutais – 70,3 tūkst. km ir 29,9 tūkst. keleivių (lyginant su 2010 metais,
padidėjo 21,61 tūkst. km ir 1,6 tūkst. keleivių).

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS
Uţdaroji akcinė bendrovė Tauragės butų ūkis vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios 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.
Vidutinis darbuotojų skaičius – 62 darbuotojai.
Bendrovė pagal sutartis administruoja privačių butų fondą, Savivaldybės tarybai nuosavybės
teise priklausantį butų fondą, negyvenamųjų patalpų fondą, kitas patalpas.
Privatizuotų butų fonde yra 4 161 butas, t. y. 195 101,44 kv. m.
Savivaldybės butų fonde yra 435 butai, t. y. 16 864,07 kv. m (iš jų bendrabučio tipo
gyvenamuosiuose namuose – 37 butai, t. y. 919,20 kv. m).
Negyvenamosios patalpos – 172 vnt., t. y. 11 984,87 kv. m.
9 lentelė
Gyventojų skolos

Plotas kv. m 2011-12-31
Gyventojų įsiskolinimas Lt be delspinigių 2011-12-31
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PATALPŲ PAVADINIMAS
Privatizuoti
Neprivatizuoti
gyvenamieji butai
gyvenamieji butai
195 101,44
168 64,07
533326,01
856737,77
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Gyventojų įsiskolinimas Lt su delspinigiais 2011-12-31
Tenka skolos Lt 1 kv. m su delspinigiais 2011 m.
Tenka skolos Lt 1 kv. m 2010 m.

574 825,24
2,946
2,84

986 961,02
58,52
60,26

Įsiskolinimas uţ negyvenamąsias patalpas – 20 236,96 Lt.
10 lentelė
Ieškiniai
Ieškininiai pareiškimai vnt.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

Pateikta teismui ieškininių
pareiškimų vnt.

119

149

91

120

153

Savivaldybės
nuomininkams, vnt.
Priteista skola, Lt

70

76

32

65

91

134 361,42

202 856,02

125 908,68

150 411,78

226 256,93

81 667,13

117 103,14

55 663,40

90 928,71

132 038,63

146 321,73

141 501,34

111 995,40

142 052,58

211 522

Savivaldybės
nuomininkams, Lt
Pagal vykdomuosius raštus
gyventojai sumokėjo, Lt

Per 2011 m. be teismo išsikėlė 7 skolininkai, bendras įsiskolinimas – 17 382,70 Lt.
Per metus antstolių kontoros nepardavė nė vieno buto iš varţytinių.
Pagal vykdomuosius raštus per 2011 m. išieškota 95 089,66 Lt, per 2010 m. – 71 413,37 Lt,
per 2009 m. – 79 458,91 Lt. Dėl skolos mokėjimo dalimis per 2011 m. sudaryta 72 susitarimai, 2010
m. – 47 susitarimai, 2009 m. – 37 susitarimai su butų savininkais arba nuomininkais.
2011-12-31 duomenimis, bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė yra 841 028,18 Lt, bendrovės
įstatinis kapitalas, rezervai – 1 285 231 Lt.
11 lentelė
Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per vienerius metus mokėtinos sumos
Prekybos skolos (skolos tiekėjams)
Įsipareigojimai biudţetui
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Atidėjiniai atostogų rezervui
Skola UAB Tauragės šilumos tinklams uţ surinktas įmokas iš gyventojų
uţ šiluminę energiją
Skola UAB „Tauragės vandenys“ uţ surinktas įmokas iš gyventojų uţ
vandenį
34

Mokėtina
suma, Lt
106 624,98
35 065,24
35 217,96
128 244,48
48 654,93
6 384,15

Tauragės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaita
7.
8.
9.
10.
11.

Skola gyventojams ir bendrijoms uţ kaupiamas lėšas namo remonto
darbams
Skola gyventojams uţ kaupiamas lėšas namo renovacijai
Gyventojų skola savivaldybei uţ gyvenamųjų patalpų nuomą
Negyvenamųjų patalpų nuomininkų skola savivaldybei uţ patalpų nuomą
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso

445 089,85
54 463,84
110 877,29
2 684,59
2 971,73
976 279,04

Pardavimo pajamos per 2011 metus, lyginant su 2010 metais, padidėjo 345 928,10 Lt arba 18,2
proc.
12 lentelė
Pardavimo pajamos
Eil.
Nr.
I.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

Pardavimai
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų
nuolatinės prieţiūros administravimo,
privalomųjų remonto darbų pajamos
iš jų:
Gyv. butų administravimo išlaidos ir
nuolatinės prieţiūros darbai
Negyv. patalpų administravimo išlaidos ir
nuolatinės prieţiūros darbai
Bendrijų administravimo išlaidos ir
nuolatinės prieţiūros darbai
Privalomieji remonto darbai
Kasos paslaugos
Neišpirktų butų remonto darbai
Remonto darbai pagal gyventojų prašymus
Patalpų nuoma
Paslaugos, susijusios su namų
modernizavimu (perparduotos paslaugos)
Kiti pardavimai
Pirties paslaugos
Iš viso pardavimo pajamos

Suma, Lt
2009 m.
2 088 025,82

Suma, Lt
2010 m.
1 856 845,00

Suma, Lt
2011 m.
2 198 583,82

1 085 495,31

1 082 357,66

1 029 519,53

62 468,13

63 099,46

64 104,98

9 616,68

7 060,53

6 077,72

428 725,39
128 933,13
110 789,77
229 693,39
24889,80

285 643,09
121 342,42
201 094,10
63 984,83
24889,80

370 056,23
109 949,56
151 311,12
215 064,77
25 489,80
79 680,01

7 414,19
35 290,60
2 123 316,42

7 373,11
42 922,10
1 899 767,10
.

7 785,34
47 111,38
2 245 695,20
+ 18,2 %

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 2011 m. uţregistruoti 2 745 iškvietimai,
gedimai, planiniai remonto darbai.
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Automatizuotas šilumos punktas Tauragėje, Vytauto g. 14, modernizuota karšto vandens
sistema (pakeičiant šilumokaitį) Ţemaitės g. 28, iš dalies pakeista šildymo ir karšto vandens vamzdynų
izoliacija 54 šilumos punktuose. Taupant šilumos sąnaudas, įdėti cirkuliaciniai siurbliai Ateities tako 16
ir Ţemaitės g. 30 namų šilumos punktuose. Visuose šilumos punktuose sumontuoti apsauginiai
voţtuvai – 179 vnt., sumontuoti automatiniai nuorintojai – 35 vnt., sumontuoti 6 cirkuliaciniai siurbliai,
atlikta kitų darbų. Renovuota šalto vandens tiekimo sistema (hidroforas) Gedimino g. 37 name, atlikti
Dariaus ir Girėno g. 28 namo trijų laiptinių nuotekų sistemos keitimo, atnaujinimo darbai.
Siekiant taupyti elektros energiją, atnaujinti gyvenamųjų laiptinių apšvietimai, įrengti 288
judesio davikliai, 194 automatiniai išjungikliai, rekonstruoti 23 gyvenamųjų namų elektros apskaitos
skydeliai. Prijungtas automatinis modulis Vytauto g. 14 namo šilumos punkte. Atnaujinta elektros
skydinė Vytauto g. 14, laiptinės apšvietimas Gedimino g. 45 ir Tauragės Dvaro g. 10.
Per 2011 metus dėl įvairių remonto darbų, mokesčių skaičiavimo gauti 889 gyventojų prašymai.
UAB Tauragės butų ūkis yra aštuonių UAB Tauragės butų ūkio administruojamų daugiabučių
namų, kurie priėmė sprendimą renovuoti namą, projekto administratorius, tai: 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.
Septynių namų – Ateities takas 16, Vytauto g. 88, Dariaus ir Girėno g. 18, Baţnyčių g. 9,
Dainavos g. 5, Vytauto g. 60, Vytauto g. 75 – yra parengta visa techninė dokumentacija namo
renovacijai, gauti bankų pritarimai dėl paskolos. Dainavos g. 5, Ateities takas 16 – įvyko rangos darbų
konkursai (visai namo renovacijai), Vytauto g. 75 – įvyko konkursas ir pasirašyta sutartis šildymo
sistemos renovacijai. Dariaus ir Girėno g. 18 pakoreguotas investicinis planas, rangos darbų konkursas
skelbiamas papildomai, Baţnyčių g. 9 įvyko rangos darbų konkursas, pasiūlyta per didelė kaina, bus
skelbiamas kitas konkursas, Vytauto g. 88 įvyko rangos darbų konkursas, pasiūlyta per didelė kaina,
koreguojamas investicinis planas. Vytauto g. 60 laikinai sustabdytas projekto įgyvendinimas dėl banko
„Snoras“ bankroto.

Aprūpinimas knygomis, suvenyrais, raštinės prekėmis
UAB Tauragės knygynas yra pelno siekianti organizacija. Veiklos pobūdis – paslaugų tiekimas,
maţmeninė prekyba knygomis, suvenyrais, raštinės prekėmis. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 46 100
(keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas) Lt. Tauragės knygynas 2011 metais bendradarbiavo su
akcinėmis bendrovėmis, firmomis, uţdarosiomis akcinėmis bendrovėmis, įmonėmis, iš viso apie
36

Tauragės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaita
penkiasdešimt tiekėjų. Pagrindą sudaro konsignacinė prekyba. UAB Tauragės knygynas skolingas
165 513 Lt. 2012 m. sausio 1 d. duomenimis, Tauragės knygyno banko sąskaitoje ir kasoje buvo 20
343 Lt. Prekių likutis – 159267 Lt.
Didţiausią pelną duoda knygos. Skaitomiausios knygos apie mediciną, psichologinės, meilės
romanai, vaikų literatūra.
Nėra nė vieno Tauragės svečio uţsieniečio, kuris neapsilankytų knygyne. Labai perkami
suvenyrai su Tauragės miesto atributika, gintaro dirbiniai. Tauragės knygynas dalyvauja įvairiose
akcijose, siūlomose tiekėjų.
Tauragės knygynas 2011 m. finansinius metus baigė su 20 750 Lt nuostoliu. 2011 m.
apyvarta – 413 734 Lt, tai yra 42 719 Lt maţesnė uţ 2010 m.

APLINKOS APSAUGA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo, Tauragės rajono atliekų tvarkymo
planu ir taisyklėmis 2011 m. spalio 19 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Tauragės rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo. Nuo š. m.
sausio 1 d. visi atliekų turėtojai, t. y. visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise
valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Savivaldybės teritorijoje, pagal Savivaldybės tarybos
sprendimu nustatytus įkainius turės mokėti vietinės rinkliavos mokestį uţ komunalinių atliekų
surinkimą. Rinkliavos įvedimas garantuos efektyvesnį lėšų, skirtų atliekų tvarkymui, surinkimą iš
gyventojų. Vietinės rinkliavos uţ atliekų tvarkymą rinkimą organizuoja UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centras (UAB TRATC).
2010 metais buvo pradėtas įgyvendinti naujas Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų
uţdarymo projektas. Jo esmė – pagal ES reikalavimus uţdaryti stambesnius sąvartynus savivaldybėse ir
panaikinti veikiančius smulkesnius šiukšlynus, juos sutvarkant ir išvalant. Tauragės rajono
savivaldybėje numatyta uţdaryti 12 objektų: 1 sąvartyną Šidagių k. ir 11 smulkesnių šiukšlynų.
Sąvartynas uţdaromas uţpilant kaupą, įrengiant monitoringo gręţinius ir apsėjant jį ţole.
Uţdarius sąvartyną ir jį tinkamai sutvarkius, toliau bus vykdomas monitoringas, penkerius
metus konkursą laimėjusi ir rangos darbus atlikusi įmonė rengs monitoringo programas. Jų esmė –
aplinkos tyrimų metu nustatyti, kad sąvartynų skleidţiama tarša nekeltų pavojaus paviršinio vandens
telkiniams ir visai aplinkai.
Rengiant ţaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir numatant jų eksploatavimo galimybes, 2011
m. buvo paskelbtas 7 dalių viešųjų pirkimų konkursas dėl smulkintuvo (organinėms ir kompleksinėms
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neorganinėms atliekoms smulkinti), mobilaus būgninio sijotuvo, savaeigio komposto vartytuvo, ratinio
traktoriaus su frontaliniu krautuvu bei stumdytuvu, ţolės smulkintuvo, puspriekabės ir šluotos
įsigijimo.
2011 m. įgyvendinant projektą ,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo
paskelbti viešųjų pirkimų konkursai dėl kompostavimo dėţių ţaliosioms atliekoms kompostuoti
pirkimo. Daliniam komunalinių atliekų srauto išrūšiavimui sąvartyno II sekcijoje numatyta įrengti
naują rūšiavimo liniją. Projekto įgyvendinimas padės iš dalies išspręsti atliekų rūšiavimo klausimą, iki
kol 2013–2014 metais bus pradėtas įgyvendinti projektas, susijęs su biologiškai skaidţių atliekų
tvarkymu.
2010 metais buvo parengta galimybių studija projektui ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtra“ dėl biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo. Projektas finansuojamas ES fondų
(85 proc.) ir savivaldybių biudţeto (15 proc) lėšomis. 2011 m. buvo parengti pirkimo dokumentai ir
paskelbtas atviras konkursas dėl komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių
statybos Leikiškių k.
2011 m. vasario 9 d. kartu su Tauragės rajono savivaldybės biudţetu buvo patvirtintas ir 311
000 Lt Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidų planas 2011 metams. Įsisavinant
2011 metų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas buvo vykdomi
organizuotas nelegalių šiukšlynų sutvarkymas. Nelegalių šiukšlynų sutvarkymui buvo skirta apie 10
tūkst. Lt. Taip pat šios programos lėšomis Tauragės mieste buvo padidinta viena ir naujai įrengtos dvi
buitinių atliekų konteinerių aikštelės (30 tūkst. Lt).
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo remontuojamos Pagramančio
regioninio parko direkcijos Akmenos ir Jūros santakos regyklos infrastruktūros. Remontui buvo skirta
10 tūkst. Lt.
Nemaţas dėmesys 2011 metais skirtas ţeldynų prieţiūrai. Apie 65 tūkst. Lt panaudota Tauragės
miesto, Batakių, Gaurės, Lauksargių, Maţonų, Skaudvilės, Tauragės seniūnijų ţeldynams atnaujinti ir
avarinės būklės medţiams pašalinti.
Kasmet skiriama lėšų Pasiutligės prevencijos programai Tauragės rajone vykdyti. 2011 m.
Tauragės apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Pasiutligės prevencijos programai
vykdyti buvo skirta 5 000 Lt. Įgyvendinant Pasiutligės prevencijos programą, kasmet yra maţinamas
potencialių pasiutligės platintojų, o tuo pačiu pasiutligės ţidinių skaičius, maţinama rizika uţsikrėsti
pasiutlige ţmonėms bei naminiams gyvūnams.
2011 metais Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis,
įgyvendinant LR aplinkos oro apsaugos įstatymą bei LR aplinkos apsaugos ir LR sveikatos apsaugos
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ministrų įsakymus, buvo parengta Oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių
planas.
Kaip ir kiekvienais metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo
paremtos švietimo įstaigos, vykdančios aplinkosauginius projektus: Tauragės Martyno Maţvydo,
„Šaltinio“ ir Sartininkų pagrindinės mokyklos. Šiais projektais mokiniai buvo skatinami stebėti aplinką,
ugdyti mokslinio tyrimo įgūdţius. Projektų metu atliekami ekologiniai, botaniniai, 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 ir ţurnalai.
Kiekvienais metais pagal pateiktas paraiškas kompensuojamos išlaidos medţiojamųjų gyvūnų
daromos ţalos prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Pašarinių aikštelių įrengimui, individualių
sodinukų apsaugoms bei repelentams įsigyti miškų savininkams 2011 m. skirta 42 tūkst. Lt.

ŠVIETIMO SISTEMA
Švietimui 2011 m. skirta 49 168,9 tūkst. Lt lėšų, t. y. 46,7 proc. viso Tauragės rajono
savivaldybės biudţeto.
Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 2011–2012 m. mokosi 6 099
mokiniai, palyginus su praėjusiais mokslo metais, sumaţėjo 503 mokiniais (7,6 proc.) Sumaţėjo 11
klasių komplektų – nuo 327-ių

2010–2011 mokslo metais iki 316-os šiais mokslo metais.

Priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 322 vaikai, ikimokyklinio ugdymo grupes – 898 vaikai.
Pailgintos dienos grupes lanko 308 mokiniai.
Bendrasis mokytojų skaičius kasmet maţėja. 94,8 % mokytojų yra specialistai. Mokytojų
specialistų rodiklis viršija planuotąjį (buvo 92 proc.).
680
660
640
620
600
580
560
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10 pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas
Vidutinis mokytojų darbo krūvis – 23 val. per savaitę, vidutinis mėnesinis darbo uţmokestis –
2 150 Lt.
Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2004–2012 metams
planas iš esmės įgyvendintas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birţelio 29 d.
nutarimu Nr. 768 ,,Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių
patvirtinimo“, buvo rengiamas

naujas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015

metams bendrasis planas.
Pagal ikimokyklinio ugdymo programas ugdomi 898 vaikai (2010 m. buvo ugdomi 838 vaikai),
gimę 2006–2010 metais, tai sudaro 37,54 % nuo 2006–2010 m. gimusių vaikų skaičiaus.
Priešmokyklinio ugdymo programa vykdoma visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei
bendrojo lavinimo mokyklose, 2011–2012 m. m. iš viso sukomplektuotos 26 grupės (2010–2011 m. m.
– 28 grupės). Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi 322 vaikai, t. y. 79,5 % nuo bendro
2005 m. gimusių vaikų skaičiaus. Vieno vaiko išlaikymas ikimokyklinėse įstaigose 2011 m. kainavo 6
325 Lt.
Mokinio krepšelio tikslinė dotacija 2011 metais – 32 843,2 tūkst. Lt, 1 sutartiniam mokiniui
skirta 3 310 Lt. Pagal mokinio krepšelio metodiką 2011 metais trūko lėšų
Tauragės rajono Baltrušaičių, Lomių ir Sartininkų pagrindinėms mokykloms.
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Vieno bendrojo ugdymo mokyklų mokinio išlaikymas 2011 m. vidutiniškai kainavo 6 178 Lt.
Maţiausiai 1 mokinio išlaikymas kainavo miesto mokyklose: ,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje,
Martyno Maţvydo pagrindinėje mokykloje, Skaudvilės gimnazijoje, Jovarų pagrindinėje mokykloje,
,,Versmės“ gimnazijoje – 5 723 Lt (ţr. 12 pav.).
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11 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų vieno mokinio išlaikymas 2011 m., Lt
Didţiausia 1 mokinio išlaikymo kaina yra maţai mokinių turinčiose kaimo mokyklose:
Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje, Adakavo pagrindinėje mokykloje, Sartininkų pagrindinėje
mokykloje, Pagramančio pagrindinėje mokykloje, Skaudvilės specialiojoje mokykloje.
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12 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų vieno mokinio išlaikymas 2011 m., Lt
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2011 metais brandos egzaminus laikė 802 kandidatai (su PRC ir PRC Pajūrio skyriumi).
Gausiausiai kandidatai rinkosi lietuvių k. (403 kandidatai), istorijos (386 kandidatai), matematikos (353
kandidatai) ir anglų (uţsienio) k. (348 kandidatai) valstybinius brandos egzaminus. Vokiečių (uţsienio)
kalbos valstybinio brandos egzamino nepasirinko nė vienas kandidatas.
Fizikos ir rusų (uţsienio) k. valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi, juos pasirinkę
kandidatai. Sunkiausiai kandidatams sekėsi laikyti istorijos egzaminą, net 8,03 % laikiusiųjų šio
egzamino neįveikė. 2011 m. lietuvių k., matematikos, fizikos ir rusų (uţsienio) k. valstybinių brandos
egzaminų išlaikymo procentas yra didesnis nei respublikos išlaikymo procentas. Lyginant su 2010
metų rezultatais, 2011 metai sėkmingesni buvo pasirinkusiems laikyti matematikos, biologijos,
istorijos, fizikos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus, stabilūs rezultatai liko
laikiusiųjų rusų (uţsienio) k. valstybinį brandos egzaminą.
Vidutiniškai 41,95 % valstybinių egzaminų nuo laikytų valstybinių egzaminų išlaiko ,,puikiai“,
,,labai gerai“, ,,gerai“: 2009 m. 51,88 %, 2010 m. – 35,98 %, 2011 m. – 37,99 %.
Galime pasidţiaugti, kad daugėja kandidatų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 100
balų.
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13 pav. Kandidatų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 100 balų, skaičius
Rajone veikia 3 neformaliojo ugdymo įstaigos (muzikos mokykla, vaikų ir jaunių sporto
mokykla ir Moksleivių kūrybos centras).
2008–2009 metais rajono neformaliojo ugdymo įstaigas lankė 1 771 mokinys, t. y. 24,2 % visų
rajone besimokančių mokinių. 2009–2010 metais – 1 881 mokinys, 2010–2011 metais – 1 792
mokiniai, 2011–2012 metais – 1 948 mokiniai. Gana didelis lankančiųjų neformaliojo ugdymo įstaigas
skaičiaus padidėjimas yra 2011–2012 m., nes atsirado daugiau norinčiųjų lankyti vaikų ir jaunių sporto
mokyklą.
13 lentelė
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Mokinių sk. neformaliojo ugdymo įstaigose
Neformaliojo ugdymo
įstaiga/metai
Moksleivių kūrybos centras
Muzikos mokykla
Vaikų ir jaunių sporto mokykla
Iš viso:

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

808
336
627
1 771

901
321
659
1 881

856
302
634
1 792

831
285
832
1 948

Neformalusis ugdymas vykdomas ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose. Jame dalyvauja
daugiau kaip 5 000 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, tai sudaro apie 86,0 % nuo bendro mokinių
skaičiaus. Rajono bendrojo lavinimo mokyklose neformaliajam ugdymui skiriama valandų,
atsiţvelgiant į bendrųjų ugdymo planų reikalavimus ir neviršijant juose nurodytų valandų skaičiaus.
Vieno mokinio išlaikymas neformaliojo švietimo įstaigose kainuoja vidutiniškai 1 879 Lt per
metus, iš jų: muzikos mokykloje – 4 976 Lt, vaikų ir jaunių sporto mokykloje – 1 514 Lt ir Moksleivių
kūrybos centre – 1 057 Lt.
Neformaliojo švietimo įstaigose dirba 76 pedagogai – 8 mokytojai, 33 vyr. mokytojai, 19
mokytojų metodininkų, 2 mokytojai ekspertai.
2010–2011 m. m. Tauragės rajone mokėsi 680 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, 2011–
2012 m. m. Tauragės

rajone mokosi 628 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Specialiųjų

ugdymosi poreikių vaikai ugdomi rajono bendrojo lavinimo mokyklose, VRCM ,,Pušelė“ bei
Skaudvilės specialiojoje mokykloje. Pagalbą koordinuoja Tauragės rajono savivaldybės pagalbos
mokytojui ir mokiniui centre veikianti Pedagoginė psichologinė tarnyba. Rajono mokyklose veikia
vaiko gerovės komisijos, teikiančios mokiniams specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę
pedagoginę pagalbą. Pagalba mokiniams teikiama kryptingai. Rajono bendrojo lavinimo mokyklose
dirba 20 spec. pedagogų logopedų, 19 soc. pedagogų, 6 psichologai. Mokyklose trūksta psichologų.
Tauragės rajono savivaldybė vaikų vasaros poilsiui skyrė 20 000 Lt. Įvyko 24

dieninės

stovyklos, buvo uţimta 1 050 vaikų. Prioritetas teikiamas vaikų iš socialiai remtinų šeimų uţimtumui.
Švietimas suaugusiesiems 2011 m. buvo teikiamas Tauragės suaugusiųjų mokymo centre (138
mokiniai), Ţygaičių gimnazijoje (43 mokiniai) ir Skaudvilės gimnazijoje (23 mokiniai).
Rajone veţiojami visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos. Bendras veţamų
mokinių skaičius yra 1 814, t. y. 28,3 % nuo bendro mokinių skaičiaus. Daugiausia mokinių veţama
maršrutiniu transportu –1 062 (58,5 %). Mokykliniais autobusais veţama 7,8 % mokinių, geltonaisiais
autobusais veţama 20,6 %. mokinių.
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14 pav. Paveţamas mokinių skaičius pagal koncentrus, %
Tauragės profesinio rengimo centras – didţiausia profesinio mokymo įstaiga regione. Šiuo metu
centre pagal pirminio profesinio mokymo programas mokosi 771 mokinys, iš jų 183 Pajūrio skyriuje.
Atsiţvelgiant į regiono darbo rinkos paklausą, mokoma šių specialybių: apdailininko (statybininko),
automobilių elektromechaniko, automobilių mechaniko, baldţiaus, kompiuterio ir organizacinės
technikos operatoriaus, pardavėjo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, technikos prieţiūros verslo
darbuotojo, kosmetiko, kirpėjo, apskaitininko ir kasininko, virėjo, padavėjo ir barmeno.
2011 m. centrą baigė 222, iš jų 38 Pajūrio sk., įvairių specialybių absolventai, o pagal tęstinio
profesinio mokymo programas apmokyta 240 suaugusiųjų.
Centre veikia ECDL (Europos kompiuterių naudotojų) testavimo centras, ţemdirbių mokymo
centras, vairavimo mokykla.
Centre dirba 151 darbuotojas: Tauragėje – 97, Pajūrio skyriuje – 54 (iš jų 23 bendrojo lavinimo
dalykų ir 46 profesijos etatiniai mokytojai, 11 mokytojų antraeilininkų).
2011 m. parengti ir patvirtinti projektai „Tauragės profesinio rengimo centro variklinių
transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros
plėtra ir modernizavimas“ ir „Vidinių profesinio mokymo kokybės uţtikrinimo mechanizmų diegimas
Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“.
Kauno kolegijos Tauragės skyrius dirba jau devintus metus. Išleistos VI absolventų laidos –
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą Tauragėje įgijo 552 verslo vadybos ir buhalterinės apskaitos
specialybių absolventai. Šiuo metu Kauno kolegijos Tauragės skyriuje verslo vadybą, buhalterinę
apskaitą, įstaigų ir įmonių administravimą studijuoja 235 ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai.
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Kauno kolegijos Tauragės skyrius trečius metus yra įsikūręs Tauragės „Aušros“ pagrindinės
mokyklos patalpose. Kolegijos patalpos šiuolaikiškai suremontuotos – skyrius tam skyrė 600 000 Lt.
Auditorijos kompiuterizuotos, yra plačiajuostis ryšys. Tauragės rajono savivaldybė skyrė lėšų Kauno
kolegijos Tauragės skyriaus patalpų remontui – pakeisti langai, 90 tūkst. Lt skirta laiptinės remontui.
2011 m. rajono biudţete buvo skirta 40 tūkst. Lt parama nuolatinių studijų tauragiškiams
studentams – iš šios sumos 25 300 Lt buvo skirta 25 Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentams.
Būtina nauja mašinų stovėjimo aikštelė, nes pastatyti automobilį Aerodromo gatvėje yra sudėtinga.
Kauno kolegijos Tauragės skyriuje 9 darbuotojai dirba pagrindinėje darbovietėje, 17 –
antraeilininkų. Kauno kolegijos Tauragės skyriaus socialiniai partneriai yra didţioji dalis Tauragės
rajono verslo įmonių, švietimo ir biudţetinių įstaigų.

SOCIALINĖ PARAMA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymu, per 2011 m. socialinės pašalpos paskirtos 3 494 Tauragės rajono
šeimoms ir joms išmokėta socialinių pašalpų uţ 11,5 mln. Lt. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam,
šaltam vandeniui bei kieto kuro kompensacijų per praėjusius kalendorinius metus Tauragės rajono
gyventojams išmokėta uţ 1,52 mln. Lt, iš jų 738 tūkst. Lt kieto kuro kompensacijų. Lyginant su 2010
m., parama labiausiai nepasiturintiems asmenims išaugo: dėl socialinės pašalpos 2011 m. kreipėsi 400
daugiau šeimų, o bendrai nepasiturintiems asmenims 2011 metais išmokėta socialinių pašalpų ir
kompensacijų 2,2 mln. Lt daugiau negu 2010 metais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, parama mokinio
reikmenims įsigyti skirta 2 592 Tauragės rajono mokiniams, mokinio reikmenims įsigyti išmokėta
404,3 tūkst. 2011 metais buvo maitinama 2 600 vaikų.
Per 2011 metus išmokėta 413 vienkartinių išmokų gimus vaikui uţ 590,6 tūkst. Lt, 38
buvusiems globojamiems vaikams išmokėtos vienkartinės įsikūrimo išmokos, išmokos vaikams
mokėtos 1 846 šeimoms, joms išmokėta 1,6 mln. Lt. Iš viso išmokų, skiriamų vadovaujantis LR
išmokų vaikams įstatymu, per 2011 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 3,42 mln. Lt.
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Per 2011 metus vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu
Tauragės rajono gyventojams, auginantiems neįgalius vaikus, šalpos pensijų neįgaliems asmenims,
šalpos našlaičių pensijų, šalpos kompensacijų, slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų, prieţiūros
(pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų per 2011 metus išmokėta 18,05 mln. Lt. 2011 m. ţymiai
sumaţėjo slaugos išlaidų ir prieţiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijų gavėjų skaičius: 2011 metais
1 546 Tauragės šeimoms Tauragės rajone buvo mokamos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos,
slaugomiems asmenims išmokėta išmokų uţ 10,172 mln. Lt, o prieţiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių
kompensacijų paskirta 2002 asmenims, pagalbos prieţiūros poreikiui tenkinti jiems išmokėta 3,33 mln.
Lt. 2010 metais slaugos išlaidų tikslines kompensacijas gavo 2002 gavėjai, o 2011 metais – 1 680,
slaugos išlaidų tikslines kompensacijas 2010 metais gavo 1 546 gavėjai, o 2011 metais – 1 350
gavėjų.
Per 2011 metus transporto išlaidų kompensacijų buvo paskirta ir mokama 105 asmenims,
jiems išmokėta 33,2 tūkst. Lt, o specialiųjų automobilių įsigijimo / techninio pritaikymo išlaidų
kompensacija paskirta 4 asmenims.
Per 2011 m. išmokėta 610 laidojimo pašalpų uţ 634,4 tūkst. Lt, 10 šeimų skirta parama
uţsienyje mirusiųjų (ţuvusiųjų) palaikams parveţti, paramos jiems skirta uţ 59 123,97 Lt.
Daugėja asmenų, prašančių vienkartinės paramos.
Socialinėje srityje 2011 m. Savivaldybė įgyvendino šias programas:
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa –
paramą maisto produktais gavo 9 220 Tauragės rajono savivaldybės gyventojų. Maisto produktų
paketai (miltai, cukrus, kruopos ir kt. maisto produktai) 2011 metais buvo dalijami 6 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 10-čiai gausių rajono šeimų, auginančių 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 programai vykdyti skirta 50 tūkst. Lt iš
savivaldybės biudţeto. 32 500 Lt iš šios programos buvo panaudota projektų, skirtų neįgaliesiems,
finansavimui. 2011 metais skirtas finansavimas Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų
draugijos Klaipėdos teritorinės valdybos Tauragės pirminės organizacijos, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Tauragės filialo, tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė“
vykdytiems projektams, taip pat skirta lėšų Tauragės diabeto bendrijos ,,Insula“, Tauragės sergančiųjų
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sąnarių ligomis bendrijos ,,Ţingsnis“, Lietuvos sutrikusios psichikos ţmonių globos bendrijos Tauragės
filialo, Adakavo socialinės globos namų, Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų pateiktiems
projektams. Iš šios programos lėšų iš dalies finansuojamas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas
neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo buityje funkcijos sutrikimu. 2011 m. pritaikyti 6 būstai
Tauragės rajono savivaldybės neįgaliesiems su ryškiais ar labai ryškiais judėjimo funkcijos ir
apsitarnavimo buityje sutrikimais. 2011 m. skirta 17 500 Lt šios programos įgyvendinimui. Pagal
neįgaliųjų poreikius vykdant šią programą nupirkta 3 keltuvai neįgaliesiems, įrengtos nuovaţos ir
ranktūriai, pritaikyti sanitariniai mazgai.

SVEIKATOS APSAUGA
Demografinė situacija
2011 m. pradţioje Lietuvoje gyveno 3 244,6 tūkst. gyventojų, t. y. 84,4 tūkst. maţiau negu 2010
m. pradţioje. Tauragės rajone 2011 m. pradţioje gyveno 48 173 gyventojai, palyginus su 2010 m.
gyventojų skaičius sumaţėjo beveik 2 tūkst. (1 752 gyv.). 2010 m. Tauragės rajone daugiau kaip pusė
gyventojų (58 proc.) gyveno mieste, tai daugiau nei kaimyniniuose (t. y. Jurbarko ir Šilalės) rajonuose.
Gyventojų skaičiaus maţėjimą sąlygoja neigiamas gyventojų saldo (daugiau išvykusių negu
atvykusių) bei neigiamas natūralus gyventojų prieaugis.
Gimstamumas Tauragės rajone paskutiniais tiriamaisiais metais kito neţymiai. Tačiau
gimstamumo rodiklis išlieka maţesnis uţ šalies vidurkį. Tauragės rajono savivaldybėje 2011 m.
įregistruota 477 gimimai, 637 mirtys.

Pirminė ir antrinė asmens sveikatos prieţiūra
Tauragės rajone 2011 m. pirminę asmens sveikatos prieţiūros paslaugą teikė šios įstaigos: VšĮ
Tauragės pirminės sveikatos prieţiūros centras (PSPC), 6 privačios pirminės asmens sveikatos
prieţiūros įstaigos, sudariusios sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. 2011 metais prie pirminių
sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašę 48 059 asmenys. Daugiausiai gyventojų 2011 m. buvo
prisirašę prie viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos prieţiūros centro (PSPC) – 26 582
asmenys ( 55,6 proc. visų prisirašiusių).

Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras
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VšĮ Tauragės rajono PSPC 2011 m. dirbo 184 darbuotojai, patvirtinta 168,25 etato. Gydytojų –
36, slaugytojų – 79, specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą – 10,
specialistų, turinčių universitetinį išsilavinimą, – 9, kito personalo – 50.
VšĮ Tauragės rajono PSPC 2011 m. gruodţio 31 d. buvo prisirašę 26 582 pacientai, iš jų 6 014
vaikų ir 20 568 suaugę pacientai, tarp jų kaimo gyventojų – 11 147.
2011 m. gydymo įstaigoje lankėsi 22 359 pacientų. Dėl ligos uţregistruota 2 901 gydytojų
iškvietimas į namus, iš jų 1 047 iškvietimai pas suaugusiuosius, 1 854 – pas vaikus.
Vykdydamas prevencines programas, Tauragės rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras,
lyginant su kitomis pirminės sveikatos prieţiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, ištyrė daugiausiai
pacientų.
2011 metais ankstyvosios vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos paslaugų buvo suteikta 406
vaikams (vienam vaikui skiriama 18 lovadienių).

Greitosios medicinos pagalbos skyriaus veikla
2011 m. uţregistruota 9 372 GMP iškvietimai (ţr. 16 pav.), iš jų 686 iškvietimai pas vaikus.
Medicinos pagalbą pacientams kiekvieną parą teikė 3,9 išvaţiuojamųjų GMP brigadų. Per 2011 metus
GMP buvo suteikta 9 158 asmenims. Dėl ūmių susirgimų ir būklių kreipėsi 7 341 asmuo, dėl
nelaimingų atsitikimų – 1 000 asmenų, nėštumo ir pogimdyvinio laikotarpio patologijos – 9, atlikti 812
pacientų perveţimai, 3 129 ligoniai nuveţti į stacionarą, iš jų 1 851 hospitalizuotas (hospitalizacijos
rodiklis 58 %).
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15 pav. GMP iškvietimų pobūdis, 2011 m.
Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšų 2011 m. buvo finansuota 3,9 Greitosios
medicinos pagalbos skyriaus brigadų.
PSPC 2011 m. vykdė Europos Sąjungos ir valstybės biudţeto lėšomis finansuojamą projektą
„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Tauragės rajone“. Projekto vertė – 1 419 148 Lt. Projekto metu
rekonstruojamos patalpos, perkami baldai ir įranga. Projektą numatoma baigti 2012 m. vasario 28 d.

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
Ligoninėje teikiamos antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų, profilaktinės
prieţiūros, laboratorijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, diagnostikos ir stacionaro paslaugos,
apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis pagal sudarytas sutartis dėl asmens
sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo su penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK).
Tauragės ligoninėje vidutinis 2011 m. darbuotojų skaičius – 391, antraeilėse pareigose dirba 62
asmenys (56 gydytojai, 2 slaugytojos ir 4 kitas personalas).
Konsultacijų poliklinikoje gydytojų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių
gydytojai specialistai: kardiologai, endokrinologas, neurologai, reumatologas, dermatovenerologai,
infektologas,

oftalmologai,

otorinolaringologai,

ortopedai-traumatologai,

urologas,

chirurgai,

abdominalinės chirurgijos gydytojas, vaikų pulmonologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai,
vaikų kardiologas, vaikų ligų gydytojas, vaikų chirurgas, logopedas.
Teikiamos asmens sveikatos profilaktinės prieţiūros paslaugos pagal prevencines programas:
priešinės liaukos vėţio ankstyvoji diagnostika, mamografinė patikra dėl krūties vėţio, išsamus širdies ir
kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas, gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija (citologinio
tepinėlio ištyrimas).
2011 metais visuose ligoninės stacionaro skyriuose buvo teikiamos dienos chirurgijos,
trumpalaikio gydymo, paciento stebėjimo, slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios slaugos ir
stacionaro paslaugos. Paslaugų spektrą ir nomenklatūrą reglamentuoja sutartys su TLK. Stacionare
buvo teikiamos 80, o konsultacijų poliklinikoje – 65 nomenklatūrinių pavadinimų paslaugos.
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė 2011 m. įgyvendino tris svarbius projektus, kurių bendra vertė
viršijo 6 milijonus litų.
2011 m. vasario pabaigoje įgyvendintas projektas „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais
kokybės gerinimas VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus
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modernizavimas ir gydymo traumų atvejais kokybės gerinimas, Anesteziologijos ir reanimacijos
skyriaus restruktūrizacija ir modernizavimas“. Šiam projektui 2009 metais buvo gautas 2,807 mln. litų
finansavimas. Vykdant projektą buvo rekonstruoti du ligoninės skyriai – Ortopedijos-traumatologijos ir
Anesteziologijos-reanimacijos, įsigyta kompiuterinės įrangos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui,
skaitmeninė rentgeno diagnostinė sistema Radiologijos skyriui bei dar 41 medicinos įrangos vienetas
operacinei ir Anesteziologijos-reanimacijos skyriui.
2011 m. sausio mėnesį VšĮ Tauragės ligoninė baigė įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos
Tauragės apskrities ligoninės modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projektą
bendrai finansavo Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublika, projekto vertė – 2 579
tūkst. litų.
Per 12 projekto vykdymo mėnesių Tauragės ligoninė atnaujino gydomųjų korpusų, esančių
Tauragėje, V. Kudirkos g. 2, išorines atitvaras (apšiltino sienas, sutapdintą stogą, uţdengė ir apšiltino
šlaitinį stogą), rekonstravo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, įrengė automatizuotus šilumos
punktus ir vėdinimo sistemą.
2009–2011 m. VšĮ Tauragės ligoninė įgyvendino projektą, kurį finansavo Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos iš Kelių plėtros fondo lėšų. Ligoninės teritorijoje nuo Jūros
g. pusės įrengti pėsčiųjų takai, penkios automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruoti privaţiavimo
keliai, dalis teritorijos aptverta tvora. Projekto vertė – 617 tūkst. litų.
2011–2012 metais VšĮ Tauragės ligoninė vykdo tris projektus, kurių bendra vertė viršija 10
milijonų litų.
Ligoninė įgyvendina projektą „Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų
plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Šio projekto vertė – iki 5 095 mln. litų. Tai –
Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas. 2011 m. gruodţio 1 d. įsisavinta 36
procentai skirtų lėšų. Įgyvendinus projektą ir rekonstravus patalpas, bus įsteigtas Ambulatorinės
reabilitacijos skyrius, slaugos lovų skaičius padidės 19 vnt., bus įsteigtas Ginekologijos dienos
chirurgijos skyrius. Planuojama įsigyti 177 medicinos įrangos vienetus.
2011 m. pradėjusi įgyvendinti projektą, ligoninė jau įsisavino 84 proc. lėšų projektui „VšĮ
Tauragės ligoninės medicinos paskirties pastatų, esančių Prezidento g. 7, rekonstravimas ir
modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“. Projektą bendrai finansuoja Europos
Sąjungos sanglaudos fondas ir Lietuvos Respublika, projekto vertė – 4 249 tūkst. litų. Prie šio
projekto lėšomis prisidėjo Tauragės rajono savivaldybė. Savivaldybės apmokėtų darbų vertė – 250
tūkst. litų.
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2011 m. gruodţio 28 d. Tauragės ligoninė pateikė paraišką projektui „Elektroninių sveikatos
paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos prieţiūros įstaigose“. Šio projekto vertė – 1 mln.
litų. Projekto 4 partneriai – Tauragės PSPC, Šilalės ligoninė, Jurbarko ligoninė ir Pagėgių PSPC.
Ligoninė partnerio teisėmis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis 2011–
2013 metais dalyvauja projekte „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
maţinimas“. Vykdant šį projektą širdies ligų diagnostikai ir gydymui bus įsigyta medicinos įrangos uţ
834 tūkst. litų – tai antros klasės ultragarsinis aparatas, reanimacinės lovos komplektas su medicinos
įranga,

elektrokardiografas

su

kardiogramos

perdavimo

kompiuteriniais

tinklais

galimybe,

defibriliatorius, analizatorius laboratoriniams tyrimams atlikti.
Ligoninės administracija rengia paraiškas Tauragės rajono savivaldybės specialiosioms ir
socialinėms programoms.

VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
2011 m. VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje buvo 50 palaikomojo
gydymo ir 15 ilgalaikės slaugos lovų. Ligoninėje praėjusiais metais dirbo 35 darbuotojai pagal
neterminuotas darbo sutartis ir 2 kūrikai, priimti šildymo sezonui.
2011 m. ligoninėje gydėsi 328 ligoniai. Vidutiniškai vienas ligonis išgulėjo 49 dienas. Lovos
funkcionavimas sudarė – 319 dienų.
2011 m. gauta 1 mln. 696 tūkst. Lt pajamų, kurias sudarė finansavimo pajamos – 24 tūkst. Lt ir
1 mln. 672 tūkst. Lt kitų pajamų iš pagrindinės veiklos. Šių pajamų pagrindinę dalį – 79 proc. sudaro
pajamos iš PSDF, gaunamos per teritorinę ligonių kasą, 12 proc. sudaro pajamos, gaunamos iš
Tauragės rajono savivaldybės biudţeto, ir 9 proc. – ilgalaikės slaugos globotinių įmokos.
2011 m. VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė vykdė projektą, finansuojamą
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
„Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje“. Projekto
išlaidų suma – 2 370 590 Lt. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2012-12-31. 2011 m. įsisavinta 20
proc. projektui skirtų lėšų.
14 lentelė
Statistinių rodiklių dinamika VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
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Statistiniai rodikliai
Lovų skaičius
Vidutinė gulėjimo trukmė
Lovos funkcionavimas
Lovos apyvarta

2008 m.
50/15
49
337
6,82

2009 m.
50/15
51
327
6,46

2010 m.
50/15
46
330
7,18

2011 m.
50/15
49
319
6,56

Visuomenės sveikata
2011 m. Tauragės rajono pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigose buvo vykdomos
prevencinės programos, skatinančios gyventojus nemokamai pasitikrinti dėl pavojingų ligų,
sąlygojančių didelį gyventojų mirtingumą, tai yra:
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).
Programos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto.
Vykdant mamografinės patikros dėl krūties vėţio programą daugiausia ligonių ištyrė Tauragės
pirminės sveikatos prieţiūros centras ir UAB „Medea“ klinika.
Tauragės pirminės sveikatos prieţiūros centras efektyviausiai vykdė Gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencijos programą ir Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programą, ištyrė
daugiausiai pacientų.
Vykdant vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis programą, 2011 m. aptarnautų
vaikų skaičius didesnis nei 2010 m. Darbą atliko pirminės sveikatos prieţiūros įstaigose dirbantys
bendrosios praktikos odontologai.
2011 m. Tauragės rajono savivaldybė socialiai remtinų asmenų dantų protezavimui iš savivaldybės
biudţeto skyrė 25 000 Lt. Pagaminti dantų protezai 21 asmeniui. Iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos
gauta 451 602 Lt. Pagaminti 344 dantų protezai socialiai remtiniems asmenims.
Tauragės pirminio lygio sveikatos prieţiūros įstaigos vykdė pacientų slaugos paslaugas namuose.
VšĮ Pirminės sveikatos prieţiūros centras suteikė daugiausia šių paslaugų – gydytojai kartu su
slaugytojomis atliko 26 205 skatinamąsias paslaugas 454 asmenims.
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Tauragės rajono savivaldybėje 2011 m. vykdyta Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa. Programos lėšos paskirstytos per Bendruomenės sveikatos tarybos atrinktus projektus.
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 ir
pan. Buvo rengiami, koordinuojami ir 2011 metais įgyvendinti 34 sveikatos projektai, kuriems buvo
skirta 73 748 Lt, iš jų 44 200 Lt iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų, 29 548 Lt iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo.
Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1453
„Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Šilalės rajono savivaldybe projektui dėl Visuomenės
sveikatos prieţiūros funkcijų vykdymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje“, 2011 m. visuomenės
sveikatos stebėseną vykdė Šilalės visuomenės sveikatos biuras. Įgyvendindamas vieną iš pagrindinių
jam keliamų uţdavinių – visuomenės sveikatos stebėseną ir jos pokyčių analizę, Tauragės miesto
visuomenės sveikatos stebėsenos programą – išanalizavo ir įvertino 2011 m. sukauptus visuomenės
sveikatos stebėsenos duomenis bei parengė ataskaitą apie svarbiausius 2011 m. Tauragės rajono
gyventojų sveikatos rodiklius, turinčius įtakos visuomenės sveikatos pokyčiams.
Tauragės rajono savivaldybė skyrė 4 000 Lt maudyklų vandens kokybės monitoringui. Atlikta 40
Jūros upės ir Keramikos tvenkinio maudyklų laboratorinių vandens tyrimų uţ 872 Lt.

KULTŪRA, BENDRUOMENĖS, NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS,
JAUNIMAS, SPORTAS
Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinama valstybinė bei savivaldybės kultūros politika,
veikia šios kultūros įstaigos: Kultūros centras su filialais, Tauragės krašto muziejus ir Birutės
Baltrušaitytės viešoji biblioteka su filialais.
2011 m. įgyvendintos 4 Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintos programos, kurių
finansavimui 2011 m. biudţete numatyta skirti 195 600 Lt: Kultūros renginių rėmimo programai – 100
00 Lt, Bendruomenių rėmimo programai – 36 000 Lt, visuomeninių organizacijų programai – 30 000
Lt, jaunimo uţimtumo ir verslo skatinimo programai – 20 000 Lt.
Per 2011 metus įsisavintos visos kultūros renginių, bendruomenių rėmimo bei visuomeninių
organizacijų, jaunimo uţimtumo ir verslo skatinimo programoms įgyvendinti skirtos lėšos. Surengta
daugiau kaip 100 įvairių renginių, švenčių, iškylų, įgyvendinta nemaţai iniciatyvų.
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2011 m. Kultūros renginių rėmimo programai skirta 100 000 Lt, daugiau kaip 80 projektų
įgyvendino Kultūros centras ir filialai, Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ir filialai, Tauragės
krašto muziejus, kaimo ir miesto bendruomenės, klubai, centrai, ugdymo įstaigos.
Ir Tauragės mieste, ir seniūnijų gyvenvietėse vyko valstybinių švenčių paminėjimai,
gyvenviečių jubiliejų renginiai, didţiųjų metų švenčių Kalėdų ir Naujųjų renginiai, vaikų folkloro
kolektyvų koncertai, buvo rengiamos parodos, poezijos skaitymai, tarptautiniai šokių festivaliai, kiti
renginiai.
Tauragės

rajono

savivaldybėje veikia 34

bendruomenės.

Iš

savivaldybės

biudţeto

Bendruomenių rėmimo programai skirta 36 000 Lt, papildomai skirta 9 600 Lt. Iš Vietos veiklos
grupės strategijos

2 120 511 Lt skirta 7 kaimo bendruomenėms, dar 8 kaimo bendruomenėms skirta

120 000 Lt pagal 2007–2013 m. programos priemonės sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“, 130 304 Lt 6
kaimo bendruomenių veiklai skyrė Ţemės ūkio ministerija, Maţonų kaimo bendruomenei parengus
projektą Socialinių reikalų ir darbo ministerija skyrė 8 230 Lt.
Nevyriausybinės organizacijos kaip ir kiekvienais metais buvo aktyvios, pateikė nemaţai
projektų, įsisavino visas programai skirtas lėšas.
Tauragės rajono neįgaliųjų draugija organizavo Atvelykio šventę ir Motinos dienos minėjimąkoncertą, vyko į neįgaliųjų šventę „Tau, Vilniau“.
Tauragės ţemaičių draugija „Tauragės Ţemyna“, įgyvendindama projektą „Ten, kur šokis ir
daina – ten amţiui ribų nėra“, vyko į Plungės rajono Gintališkės kaimo bendruomenės šventę, skirtą
pagyvenusiems ţmonėms.
Tauragės bitininkų draugija „Medus“ surengė tradicinę Tauragės rajono bitininkų šventę.
Tauragės

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

Pagramančio

kaimo

filialas,

įgyvendindamas projektą „Gyvenimo keliu“, išleido poezijos knygelę „Gyvenimo keliu“, kurioje
įamţinti klebono Vladislovo Juškio eilėraščiai, straipsniai.
Tauragės katalikių moterų draugija surengė renginį „Adventinė popietė“, skirtą Tauragės
bendruomenei, taip pat vyko į Vilniaus miestą, aplankė Vilniaus miesto vietas, susijusias su Šv.
Faustina.
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ taip pat vyko į Vilnių dalyvauti Pagyvenusių ţmonių
dienos minėjime.
Tauragės vyresnio amţiaus ţmonių klubas „Subuvimas“, įgyvendindamas
„Neskubėkim eiti į rudenį“, lankėsi Kaliningrade.
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Pilaitės bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Sudie, graţuole vasara“, surengė
tradicinę, jau trečius metus iš eilės vykstančią šventę, kurioje dalyvavo apie 100 Pilaitės bendruomenės
narių ir 50 svečių iš kitų bendruomenių.
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Tauragės skyrius organizavo Lietuvos
kariuomenės rezervo karių asociacijos respublikines ţaidynes, ţygį „Protėvių keliais“.
Tauragės medţiotojų ir ţvejų draugija įţuvino vandens telkinius vertingomis ţuvų rūšimis.
Tauragės Afganistano karo veteranų sąjunga suorganizavo Tarptautinį Afganistano karo
veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių sąskrydį.
Tauragės moters uţimtumo ir informacijos centras, įgyvendindamas projektą „Veikime kartu“,
organizavo seminarus, mokymus, konferencijas, dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje, surengė kasmetinę
Suaugusiųjų švietimo savaitė.
Lenkų bičiulių draugija Tauragėje organizavo projektą „Nueitas kelias ir ateities vizijos“,
kuriuo informavo rajono bei miestų partnerių visuomenę apie nuveiktus darbus per praėjusį dešimtmetį,
atnaujino blėstančius kontaktus.
Įregistruota Prancūzijos bičiulių draugija Tauragėje bei sporto klubas „Fortūnos laisvalaikio
centras“.
Tauragės vyresnio amţiaus ţmonių šokių kolektyvas „Vėjava“ lankėsi Stokholme, kur susitiko
su Švedijos lietuvių bendruomenės ir Stokholmo lietuviškų tautinių šokių grupe „Baltija“.
Šokių klubas „Amadeus dance“ įgyvendino projektą „Šokių, sporto ir sveikatingumo
konvencija 2011“.
Jaunimo uţimtumo ir verslo skatinimo programai įgyvendinti 2011 m. skirta 20 000 Lt. 2011
m. jaunimo organizacijos ir organizacijos, dirbančios su jaunimu, buvo aktyvios, įsisavintos visos
programai skirtos lėšos, finansuota ir įgyvendinta 11 projektų įvairiomis tematikomis: uţimtumo,
savanorystės, pilietiškumo.
Tauragės moksleivių kūrybos centras įgyvendino projektą, surengdamas respublikinį festivalį
„Pavasario šokių ringas“.
Tauragės moksleivių kūrybos centro fotostudija įgyvendino projektą „Jaunimo fotoedukacinis
tobulėjimas ir parodos pristatymas“, kurio įgyvendinimo metu jaunieji Tauragės fotografai buvo
supaţindinti su pagrindinėmis fotogalerijomis ir meno centrais Vilniuje ir Kaune.
Tauragės moksleivių kūrybos centras, įgyvendindamas projektą „Muzika mane veţa“, surengė
jaunimui skirtą pramoginį renginį, kuriame mūsų krašto diskotekų vedėjai buvo kviečiami varţytis
tarpusavyje.
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Tauragės „Versmės“ gimnazija, įgyvendindama projektą „Dešimtmečio versmė“, organizavo
gimnazijos dešimtmečio šventę bendruomenei, šventinę eiseną į miesto aikštę.
Neformali jaunimo grupė KAGE įgyvendino projektą „Aš nebijau būti keistas“.
Tauragės Ţalgirių gimnazija surengė rajoninį menų festivalį „Moksleivių alėja – 2011“.
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ įgyvendino
projektą / fotoparodą „Ugnies kelias“. Buvo surengtos fotoparodos Tauragėje, Šilalėje, Jurbarke ir
Pagėgiuose.
VšĮ Tauragės verslo informacinis centras jau trečius metus iš eilės surengė verslumo akademiją.
Šis projektas iš dalies buvo paremtas iš Jaunimo uţimtumo ir verslumo skatinimo programos. Renginio
metu jaunimas buvo skatinamas uţsiimti verslu, tobulėti ir ugdyti verslumo ţinias.
Jau trečius metus iš eilės Tauragės jaunimo komanda, sudaryta iš jaunimo organizacijų,
mokyklos savivaldos atstovų, dalyvavo tęstiniame projekte „Jaunimo vasaros akademija – kartu mes
galime daug“, kuris vykdomas vis kitoje Ţemaitijos savivaldybėje.
Sporto klubas ‚Klasik“ įgyvendino projektą „Sportuokim ir garsinkim Tauragę“. Vyko turnyrai,
čempionatai, stovyklos, mokymai.
Tauragės rajono moksleivių draugija „Asorti“ jau trečius metus iš eilės surengė projektą
„Pavyzdţio jėga – 2011“.
Tauragės rajono Skaudvilės jaunimo klubas „Skaudvilspektras“ surengė jaunimo sportinępramoginę vasaros šventę „Nesvarbu, kad jau rugpjūtis“.
Tauragės jaunimo reikalų taryba ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“
taip pat paminėjo Tarptautinę jaunimo dieną, Tauragės paplūdimyje, prie Jūros upės, surengdamos
sporto rungtis, madų šou, karaokės vakarą ir diskoteką.
Sporto klubas „Fortūnos laisvalaikio centras“ įgyvendino projektą „Sportas – tavo gyvenimo
palydovas“.
2011 m. geguţės mėn. Tauragės rajono savivaldybės administracija kartu su Šilalės rajono
savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Aš ir tu, pradėkime veikti kartu“, kurio metu
vyko seminaras / diskusija, mokymai „Veikime kartu“, paţintiniai vizitai į sėkmingai veikiančias
organizacijas, baigiamoji konferencija.
Geguţės mėnesį patvirtinta naujos sudėties Jaunimo reikalų taryba. Šiais metais Jaunimo
reikalų taryba tapo ir jau trečius metus Tauragės r. moksleivių draugijos „Asorti“ organizuojamo
renginio „Pavyzdţio jėga – 2011“ partneriais.
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2011 metais Sporto centrui iš rajono savivaldybės biudţeto iš viso skirta 746 317 Lt, iš jų 340
000 Lt sporto klubų programoms finansuoti, 56 000 Lt sporto renginių programoms finansuoti, 289 200
Lt darbo uţmokesčiui. Lėšų uţ suteiktas paslaugas surinkta 445 997 Lt (2010 m. – 360 000 Lt), viešųjų
darbų programos deleguotoms funkcijoms vykdyti skirta 11 995 Lt (2010 m. – 5 600 Lt). Iš lėšų uţ
suteiktas paslaugas ilgalaikio materialiojo turto įsigyta uţ 49 500 Lt (2010 m. – 15 800 Lt).
Sporto centras koordinuoja 21 sporto klubo ir 2 sporto (lengvosios atletikos, stalo teniso) šakų
sekcijas. Iš viso rajone organizuotai sportuoja 1 840 sportininkų, dirba 27 sporto specialistai.
Iš rajono biudţeto skirtų 340 000 Lt sporto klubų programoms finansuoti, daugiausia lėšų teko
ţaidimų atstovams: futbolo klubui ,,Tauras“ – 210 000 Lt, krepšinio klubui – 45 000 Lt, rankinio
klubui ,,Šiltaura“ – 18 000 Lt. Kitų sporto šakų klubams skirta nuo 2 000 Lt iki 8 000 Lt.
Per 2011 metus įvyko daug renginių. Tauragės krepšinio lygos (TKL) pirmenybės, kuriose
rajono krepšininkai suţaidė 106 rungtynes, ,,Atgimimo“ ir ,,Nepriklausomybės“ taurių krepšinio
turnyras, kuriame rungėsi 14 rajono krepšinio komandų – iš viso 150 dalyvių. Įspūdingai vyko
Tauragės krepšinio lygos ,,Ţvaigţdţių diena“, sportinių šokių taurės turnyras „Skrydis“, tradicinis
tarptautinis jaunių salės futbolo turnyras TAURAGE CUP 2011, kuriame dalyvavo 30 komandų – 320
dalyvių. Rajono maţojo futbolo pirmenybėse vėl dalyvavo 12 komandų (120 dalyvių). Rajono rankinio
pirmenybėse varţėsi 4 vyrų komandos arba 50 dalyvių. Vyko S. Ivanovo taurės turnyras ir apskrities
futbolo federacijos taurės turnyras. Rajono tinklinio pirmenybėse dalyvavo 12 vyrų komandų. ,,Šilo“ ir
,,Tinklinio mylėtojų“ taurių turnyruose dalyvavo ir kitų Lietuvos miestų tinklininkai, iš viso 80 dalyvių.
Rajono šachmatų pirmenybės sukvietė daugiau kaip dvidešimt rajono šachmatininkų. Į ,,Atgimimo“ ir
A. Radţiaus atminimo taurės turnyrus nuolat atvyksta šachmatininkų iš Gargţdų, Plungės, Jurbarko,
Pagėgių ir kt. miestų. Taip pat vyko rajono stalo teniso, teniso vyrų ir moterų pirmenybės, tradicinis
bėgimas Kariuomenės dienai paţymėti, į kurį susirinko 264 dalyviai ne tik iš Tauragės, bet ir iš kitų
respublikos miestų. Seniūnijų sporto ţaidynėse dalyvavo visos rajono seniūnijos – 300 dalyvių.
Aktyviai tauragiškiai dalyvavo LSD ,,Ţalgiris“ ţiemos ir vasaros sporto ţaidynėse.

KAIMO REIKALAI
Tauragės rajone yra 59194 ha ţemės ūkio paskirties ţemės. Ţemės ūkio naudmenas ir pasėlius
deklaravo 3 773 pareiškėjai, deklaruota 48 258 ha ţemės ūkio naudmenų. Vidutinis ūkio dydis – 12,8
ha. Deklaruojami ţemės ūkio naudmenų pasėlių plotai (sklypai) ţemėlapiuose įbraiţyti elektroniniu
būdu. Daugiausia paraiškų priimta Kaimo reikalų skyriuje – 638, Ţygaičių seniūnijoje – 606,
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maţiausiai Lauksargių seniūnijoje – 208. Iš visų deklaruotų plotų 72 proc. sudaro pievos ir ganyklos,
25 proc. sudaro grūdinės kultūros ir rapsai.
Rajone turime 54 ekologinius ūkius, kurie 3 438 ha augina grūdines kultūras, juoduosius
serbentus, braškes, mėsinius galvijus, avis, vysto pieno gamybą, surenka ekologišką medų.
2011 m. gruodţio 31 d. duomenimis, rajone ūkininko registre įregistruoti 2 508 ūkininko ūkiai,
per metus įregistruota 92 nauji, išregistruoti 75 ūkininko ūkiai, 321 ūkininkui atnaujinti ūkio
duomenys.
Kasmet maţėja galvijų laikytojų skaičius. Per šiuos metus sumaţėjo 145 ir dabartiniu metu yra
2 403, kurie augina 21 436 galvijus.
Rajone sertifikuoti 9 pieno ūkiai. Pieną perdirbti parduoda 1 450 ūkininkai, kurie turi 47 292
tonų kvotą. 53 ūkininkai pieną ar jo gaminius parduoda tiesiogiai turguje ar kitiems vartotojams, jie turi
824 tonų pieno kvotą. Bendras rajono pieno kvotos kiekis – 47 292 tonos, pieno kvotą numatome
vykdyti 81 % (2010 m. – 72 %).
Rajone yra 100 avių laikytojų (2009 m. – 69, 2010 m. – 78), kurie laiko 1 049 avis (2009 m. –
724, 2010 m. – 784).
Rajonetaip pat turime ir vieną ţuvininkyste besiverčiantį ūkininką bei Lietuvos sunkiųjų arklių
veisimu ir auginimu uţsiimančia ūkininkę. Tauragės rajone veikia bitininkų draugija ,,Medus“,
vienijanti per 100 narių.
Tiesioginių išmokų 2011 metais uţ ţemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priskaičiuota 17,0
mln. Lt, uţ nepalankias ūkininkauti vietoves – 5,0 mln. Lt. Uţ galvijus priskaičiuota 2,6 mln. Lt (2010
m. – 2,9), uţ pieną – 2,7 (2010 m. – 3,8) mln. Lt. Uţ papildomą bičių maitinimą 84 pareiškėjams turi
būti pervesta 30 tūkst. litų.
Išmokėtos kompensacijos 22 ūkininkams uţ palūkanas ilgalaikiams kreditams, paimtiems ţemei
įsigyti ir draudimui – 10,9 (2009 m. – 54,7; 2010 m. – 32,5) tūkst. Lt.
2007–2013 metų investicinių priemonių įgyvendinimas per 2011 metus: priemonei „Ţemės ūkio
valdų modernizavimas“ pateikta 80 paraiškų (2009 m. – 48, 2010 m. – 61), prašoma paramos suma
12,686 mln. Lt.
2011 metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti melioracijai
buvo skirta 114,5 tūkst. Lt (2010 m. – 114,5), uţ kuriuos pagal 14 pareiškėjų prašymus (per 2011 m.
buvo pateikti 73 prašymai) suremontuotos valstybei nuosavybės teise priklausančios sausinimo
sistemos, pralaidos, atlikti Lomių, Gaurės, Skaudvilės uţtvankų prieţiūros darbai, Ţygaičių seniūnijos
griovių prieţiūros darbai, suremontuoti tiltai.
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Panaudojant valstybės investicijų programos lėšas melioracijai – 338,0 tūkst. Lt (2009 m. –
501,0, 2010 m. – 338,0) rekonstruoti melioracijos statiniai: Ţygaičių seniūnijoje nusausinta 8,6 ha
ploto, Skaudvilės seniūnijoje – 9,5 ha ploto, atlikta Gaurės seniūnijos Milaičių kaimo pralaidos
rekonstrukcija.
Išduota 113 techninių sąlygų ţemės sklypų apsodinimui mišku, vandens telkinių projektavimui,
bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų dokumentams rengti. Suderintos 304 topografinės nuotraukos ir
kiti projektai.
Metų pradţioje ir pabaigoje sukviesti ūkininkai į susirinkimus, taip pat kiekvienoje seniūnijoje
pravesti susirinkimai ţemės ūkio ir kaimo plėtros programų įgyvendinimo klausimais.
Pravestas konkursas „Metų ūkis 2011“, melţimo varţytuvės,

vyko ţemdirbių šventės

seniūnijose.

SITUACIJA DARBO RINKOJE
Per 2011 metus darbo birţoje uţsiregistravo 4 676 Tauragės rajono gyventojai, iš jų 3 899
suteiktas bedarbio statusas. Per mėnesį vidutiniškai buvo uţregistruojami 325 bedarbiai. Tai 18 proc.
maţiau nei 2010 metais, kai uţsiregistravo 4 595 bedarbiai. Moterų uţsiregistravo 1 703 (44 %), vyrų –
2 196 (56 %), jaunimo iki 25 metų uţregistruota – 1 125 arba 29 proc., niekur nedirbusių – 760 arba 19
%, absolventų – 314 arba 8 %, nedirbusių dvejus ir daugiau metų – 1 159 arba 30 %.
Per 2011 metus birţoje uţsiregistravo šių Tauragės r. seniūnijų gyventojai: Tauragės – 2 187,
Tauragės kaimiškosios – 492, Skaudvilės – 329, Gaurės – 239, Maţonų – 238, Ţygaičių – 175, Batakių
– 126 ir Lauksargių seniūnijos – 113 gyventojų. Didţiausia dalis uţregistruotų bedarbių Tauragės r.
seniūnijose yra iš Tauragės, Tauragės sen., Maţonų, Skaudvilės.
Tauragės rajono savivaldybėje per 2011 metus uţregistruotos 2 710 laisvos darbo vietos, t. y. 696
vietomis daugiau nei 2010 metais, iš jų neterminuotam įdarbinimui 1 562. Per metus per mėnesį buvo
registruojamos vidutiniškai 226 darbo vietos terminuotam ir neterminuotam įdarbinimui.
Per 2011 m. padėta susirasti darbą 2 826 ieškantiems darbo Tauragės rajono gyventojams, tai yra
16 % daugiau nei 2010 metais. 1 751 (62 %) pradėjo dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį.
Daugiausiai įsidarbino balandţio–birţelio mėnesiais – apie 316 asmenų per mėnesį. Išduoti 834 verslo
liudijimai iki 6 mėn. Tauragės rajono ieškantiems darbo asmenims.
Įgyvendindama Viešųjų darbų programą, Tauragės rajono savivaldybė kartu su Tauragės
teritorine darbo birţa skyrė 534 160 Lt darbo neturintiems ţmonėms įdarbinti (savivaldybė skyrė 223
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900 Lt, darbo birţa – 310 260 Lt). Iš šių lėšų įdarbinta 261 darbo ieškantis asmuo, 4 moksleiviai.
Savivaldybės įmonėse bedarbiai 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, hidrotechnikos statinių,
melioracijos įrenginių prieţiūros ir remonto pagalbinius darbus.

VERSLO PADĖTIS
Tauragės rajone įregistruotų juridinių asmenų skaičius 2011 m. gruodţio 31 d. duomenimis
buvo 1 668 (ţr. 22 lentelę), tarp jų ir likviduojamos, ir veiklą sustabdţiusios įmonės.
15 lentelė
Ūkio subjektų skaičius Tauragės rajone
Teisinės formos pavadinimas

Juridinių
Teisinės formos pavadinimas
asmenų
skaičius
Valstybės įmonė
2
Asociacija
Valstybės įmonės filialas
Asociacijos filialas
Specifinės paskirties valstybinė
1
Labdaros ir paramos fondas
įmonė
Tikroji ūkinė bendrija
9
Politinės partijos filialas
Gyvenamojo namo statybos bendrija
2
Religinė bendruomenė ar bendrija
Sodininkų bendrija
9
Tradicinė religinė bendruomenė
ar bendrija
Bendrija
36
Kooperatinė
bendrovė
(kooperatyvas)
Uţdaroji akcinė bendrovė
630
Kooperatinės bendrovės filialas
Uţdarosios
akcinės
bendrovės
Šeimyna
filialas
Uţdarosios
akcinės
bendrovės
Profesinė
sąjunga
ar
atstovybė
susivienijimas
Akcinė bendrovė
4
Profesinės sąjungos filialas
Akcinės bendrovės filialas
Individuali įmonė
Ţemės ūkio bendrovė
21
Individualios įmonės filialas
Uţsienio juridinio asmens ar kitos
1
Biudţetinė įstaiga
organizacijos atstovybė
Viešoji įstaiga
24
Biudţetinės įstaigos filialas
Viešosios įstaigos filialas
Nenustatytas
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Juridinių
asmenų
skaičius
176
3

4
19
6

3
11

649
51
2
5
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Tauragės rajone 2011 metais įregistruoti 56 juridiniai asmenys. Daugiausia įsteigta uţdarųjų
akcinių bendrovių (46 vnt.), taip pat ir asociacijų (7).
Tauragės rajono savivaldybėje, lyginant su regiono bei šalies įmonių pasiskirstymo pagal
ekonominės veiklos rūšis rodikliais, veikia santykinai daugiau transporto, prekybos, apgyvendinimo ir
maitinimo, pramonės įmonių bei santykinai maţiau statybos įmonių. Tauragės rajonas turi didţiausią
pramonės dalį regione. Čia veikia apie 73 proc. visų regiono pramonės įmonių. 2011 metais Tauragės
rajone net 332 juridiniai asmenys vykdė didmeninės ir maţmeninės prekybos, variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto veiklas.
2011 metais 1 400 fizinių asmenų vykdė individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą. 2010
metais jų buvo 1 120. O vykdančių individualią veiklą pagal paţymą 2011 metais buvo 523 fiziniai
asmenys.
2011 m. Tauragės rajono savivaldybės įmonėms skirta 74 579 138,28 Lt ES finansinės
paramos.
16 lentelė
Registruoti ir veikiantys ūkio subjektai
Registruotų ūkio
subjektų skaičius
Tauragės r. sav.

2009
1576

2010 2011
1609 1643

Veikiančių ūkio
subjektų skaičius
2009
948

2010
939

2011
983

Veikiančių ūkio subjektų dalis,
palyginti su visais registruotais
ūkio subjektais, %
2009
2010
2011
60,2
58,4
59,8

2011-ieji Tauragės rajono savivaldybei nebuvo lengvi. Pasaulyje ir Lietuvoje siautėjusi
ekonominė krizė neišvengiamai diktavo sąlygas ir mūsų gyvenimui. Tačiau buvo tęsiami ir
įgyvendinami projektai, atliekami darbai pagal ankstesnius Savivaldybės tarybos sprendimus, priimta
nemaţai naujų Tauragės ţmonėms reikalingų sprendimų. Ir iki 2011 m. balandţio 15 d. dirbusi
Savivaldybės taryba, ir naujai išrinkti Savivaldybės tarybos nariai nuoširdţiai dirbo Tauragės krašto
ţmonių labui, siekdami įgyvendinti visų rajono ţmonių interesus ir lūkesčius.
Darbas buvo organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu, kitais teisės aktais.

61

