Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos (koalicijos) veiklos
programa 2019-2023 m.

Vykdydami keturių partijų (Lietuvos liberalų sąjūdžio, Lietuvos Tėvynės sąjungos- krikščionių
demokratų, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos) koalicinės sutarties įsipareigojimus prisiimti bendrą
atsakomybę už skaidrų ir profesionalų Tauragės rajono valdymą bei savivaldybės tarybos veiklos
organizavimą, suformuoti kompetentingą Tauragės rajono savivaldybės valdžią, užtikrinti efektyvų
Tarybos ir savivaldybės administracijos darbą, sudaryti sąlygas susitariančioms partijoms įgyvendinti
rinkimų programas ir atsakingai dirbti Tauragės rajono žmonėms.
Šioje programoje išdėstome Tauragės rajono 2019-2023 m. plėtros viziją, įsipareigojimus
Tauragės rajono visuomenei ir siekius, kad Tauragės rajonas taptų atviru investicijoms kraštu, kuriame
vystomas konkurencingas ir pažangus verslas, pelningai dirba pramonės bei žemės ūkio subjektai ir
kuriama aplinka, palanki gyvenimui, darbui ir poilsiui.
Koalicijos 2019-2023 m. darbo prioritetai:
I. Gyvenimo kokybės užtikrinimas savivaldybės gyventojams .
II. Verslo konkurencingumo skatinimas mieste ir kaime bei pramonės ir turizmo plėtra.
III. Subalansuota savivaldybės teritorijų ir infrastruktūros plėtra.
IV. Savivaldybės valdymo kokybės užtikrinimas.
I prioritetas. Gyvenimo kokybės savivaldybės gyventojams užtikrinimas
1. Geresnė viešųjų švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas

















Užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų tinklo panaudojimą vaikų ir suaugusiųjų švietimo
reikmėms;
Didinti darželio grupių skaičių;
Modernizuoti ir atnaujinti švietimo įstaigų pastatus ir įrangą;
Užtikrinti viešąsias švietimo, kultūros ir sporto paslaugas teikiančių įstaigų pastatų ir
infrastruktūros efektyvų panaudojimą visuomenės švietimo, kultūros, sporto ir
sveikatinimo poreikiams tenkinti;
Skatinti jaunimo ir vaikų užimtumą, kūrybiškumą ir socializaciją;
Efektyviai plėtoti ir finansuoti sporto sistemą;
Užtikrinti suaugusiųjų formalaus ir neformalaus ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą
galimybes;
Skatinti privačias iniciatyvas rengti respublikinius ir tarptautinius sporto ir kultūros
renginius mieste ir kaime;
Skatinti ir remti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimą su
potencialiais darbdaviais, remti į vietinę darbo rinką orientuotas mokymo programas;
Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą;
Sudaryti sąlygas dirbantiesiems švietimo sistemoje kelti savo kvalifikaciją.
Bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo gamtosauginėje srityje skatinimas ir
rėmimas. Aktyvus bendradarbiavimas su Pagramančio regiono parko direkcija bei
Viešvilės valstybiniu gamtiniu reservatu;
Užtikrinti patogų viešajį transportą rajono mokiniams;
Įrengti senjorų užimtumo centrą.

2. Jaunimo politikos įgyvendinimas ir plėtra








Skatinti jaunimo kūrybiškumą, verslumą ir užimtumą;
Įkurti mokinių tobulėjimui skirtas eksperimentines laboratorijas;
Skatinti jaunų verslių asmenų mentorystę ir kitą pagalbą verslą kuriančiam jaunimui;
Diegti ir skatinti savanorystės, stažuotės ir praktikos principus savivaldybės įstaigose,
įmonėse bei versle;
Sudaryti sąlygas sugrįžti mokslus baigusiam jaunimui;
Sudaryti lengvatines sąlygas jaunimui, norint įsigyti būstą
Spręsti nekvalifikuoto, nesimokančio, nedirbančio, neregistruoto darbo biržoje jaunimo
iki 29 m. socialinio užimtumo problemas.

3. Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas













Prisidėti prie rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo ir
jų fizinės bei informacinės infrastruktūros atnaujinimo;
Remti jaunų specialistų pritraukimą į rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas;
Plėtoti visuomenės sveikatos paslaugas;
Ištirti asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį rajono gyventojams;
Užtikrinti rajono visuomenės sveikatos nepertraukiamą stebėseną ir efektyvų
visuomenės sveikatos poreikių tenkinimą per visuomenės sveikatos programas;
Sudaryti vienodai palankias sąlygas valstybinėms ir privačioms asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms dalyvauti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose.
Sumažinti triukšmą ir oro taršą;
Sudaryti sąlygas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams kelti savo
kvalifikaciją;
Kompleksinių sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų senyvo amžiaus žmonėms ir
asmenims su negalia, sistemos plėtotė, įskaitant profilaktines paslaugas, slaugos
paslaugų teikimą namuose, paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą namuose ir dienos
stacionare.
Nevyriausybinių organizacijų teikiamų sveikatinimo bei laisvalaikio sporto veiklos
skatinimas finansuojant jų projektus.
Viešųjų erdvių pritaikymas fiziniam aktyvumui – lauko treniruoklių, vaikų sportinių
žaidimų aikštelių įrengimas mikrorajonuose; sporto infrastruktūros atnaujinimas ir
modernizavimas ugdymo įstaigose

4. Socialinės pagalbos ir paramos kokybės ir prieinamumo užtikrinimas






Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų tinklą, organizuojant naujų socialinių paslaugų
teikimą;
Užmegzti, plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir nevyriausybinių
organizacijų, teikiančių socialinę paramą ir socialines paslaugas bendruomenės nariams;
Perduoti dalį socialinių paslaugų vykdyti nevyriausybinėms organizacijoms;
Modernizuoti ir atnaujinti pastatus bei materialinius išteklius, pritaikant juos efektyviam
socialinių paslaugų teikimui;
Įdiegti socialinių paslaugų ir paramos efektyvumo vertinimo sistemą visose socialinės
paramos grandyse;



Sudaryti sąlygas dirbantiems socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityje kelti savo
kvalifikaciją;
Prisidėti prie atvyksiančiųjų darbuotojų integracijos Tauragėje.



5. Plėtoti kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, sudaryti sąlygas asmens
saviraiškai
Atnaujinti ir modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, gerinant jų materialinius
išteklius diegiant informacines technologijas;
Skatinti kultūros ir sporto veiklą, didinant gyventojų laisvalaikio užimtumą, skatinant jų
kūrybiškumą ir kultūrinį bei sportinį aktyvumą;
Integruoti žmones su negalia į visuomeninį gyvenimą;
Skatinti profesionalaus meno sklaidą;
Puoselėti materialųjį ir nematerialųjį etnokultūros paveldą;
Gerinti aktyvaus laisvalaikio ir sporto infrastruktūros kokybę, didinti jos prieinamumą
visuomenei ir efektyvų naudojimą;
Sudaryti sąlygas dirbantiesiems kultūros ir sporto srityje kelti savo kvalifikaciją;
Pastatyti modernų multifunkcinį sporto ir kultūos kompleksą;
Siekti, kad Tauragė taptų Lietuvos Kultūros sostine.











II prioritetas: Verslo konkurencingumo skatinimas ir pramonės bei turizmo plėtra
1. Kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai


Kurti naujas investicijų pritraukimo ir darbo vietų kūrimo priemones, didinančias
Tauragės rajono verslo aplinkos patrauklumą;
Plėtoti veikiančią vieningą verslo paramos sistemą;
Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo iniciatyvas;
Glaudžiai bendradarbiauti su vietos verslu;
Skatinti inovatyvaus verslo plėtrą, sudarant sąlygas naujų ir pažangių technologijų
versle diegimui ir plėtojimui;
Remti inovacijų ir moderniųjų technologijų, leidžiančių gaminti didesnės pridėtinės
vertės produktus, taikymą žemės ūkyje ir maisto pramonėje.







2. Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą





Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir siekti didesnės turizmo paslaugų įvairovės.
Remti ir skatinti verslą prisidėti prie turizmo infrastruktūros plėtojimo;
Inicijuoti ir remti efektyvios turizmo informacijos sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;
Pritaikyti nekilnojamo kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms;

3. Didinti žemės ir miškų ūkio konkurencingumą






Skatinti ekologinę žemdirbystę;
Gerinti žemės ūkio naudmenų kokybę;
Taikyti ūkininkavimo skatinimo priemones;
Skatinti rajono miškų priežiūrą;
Pritarti ir prisidėti prie melioracijos sistemų darbų įgyvendinimo

4. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę
 Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką;
 Skatinti gyventojų bendruomeniškumą.

III prioritetas: Subalansuota savivaldybės teritorijų ir infrastruktūros plėtra
1. Užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą




Modernizuoti gyvenamųjų vietovių susisiekimo infrastruktūrą;
Plėtoti vietinės reikšmės kelių tinklą ir gerinti kelių kokybę;
Modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą.

2. Atnaujinti ir efektyviai naudoti inžinierinę infrastruktūrą, užtikrinant teikiamų viešųjų
paslaugų kokybę ir prieinamumą







Modernizuoti ir plėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklų bei valymo įrenginių sistemas;
Modernizuoti ir plėtoti šilumos tiekimo tinklų infrastruktūrą;
Skatinti efektyvių ir aplinką tausojančių energijos šaltinių naudojimą;
Užtikrinti sąžiningą konkurenciją šilumos gamybos ir tiekimo sektoriuje;
Sudaryti sąlygas nepriklausomiems šilumos gamintojams tiekti šilumą šilumos
tinklams;
 Vykdyti tik ekonomiškai pagrįstus ir visuomenės intereso nepažeidžiančius
komunalinio ūkio projektus;
 Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves.
3. Užtikrinti aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą





Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą;
Užtikrinti oro, dirvožemio ir vandens taršos prevenciją;
Skatinti nusausinto dumblo perdirbimą ir panaudojimą;
Skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą.

4. Užtikrinti darnią savivaldybės teritorijų plėtrą.






Nuosekliai vykdyti teritorijų planavimą;
Plėtoti Kvartalinę renovaciją;
Inicijuoti privačios partnerystės projektus gatvių asfaltavimo darbams;
Įgyvendinti regioninės integracijos projektą „Tauragė +”
Plėtoti dviračių takų infrastruktūrą.

IV prioritetas: Savivaldybės valdymo kokybės užtikrinimas
1. Užtikrinti ir didinti viešojo administravimo efektyvumą
 Tobulinti kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemą bei į rezultatus orientuotą modelį;
 Kelti savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją.
2. Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, gerinant gyventojų ir ūkio
subjektų aptarnavimą




Tobulinti savivaldybės valdymą;
Sukurti ir įgyvendinti savivaldybės veiklos viešinimo sistemą.
Inicijuoti savivaldybės įstaigų pertvarką, siekiant kokybiškų paslaugų teikimo
gyventojams.

