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I. ATASKAITOS SANTRAUKA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų balandţio 24 d. sprendimu Nr. 1-667
patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams. Strategijos
įgyvendinimui suformuoti 4 prioritetai:
 01 prioritetas. Gyvenimo kokybės savivaldybės gyventojams uţtikrinimas;
 02 prioritetas. Verslo konkurencingumo skatinimas ir pramonės bei turizmo plėtra;
 03 prioritetas. Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra;
 04 prioritetas. Savivaldybės valdymo kokybės uţtikrinimas.
2014-2020 metų strategijos prioritetų įgyvendinimui iškelta 17 tikslų, nustatyti 27 uţdaviniai ir
numatyta vykdyti 121 priemonė. Ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. 2014 metais, strategijos įgyvendinimo
paţanga matuojama vertinant prioritetų priemonių pasiekimo rodiklių rezultatus. Analizei naudojama
Tauragės rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių pateikta informacija.
2014 m. buvo planuotos vykdyti 45 priemonės. Įgyvendinant 01 prioritetą, buvo planuota
vykdyti 22 priemones. Įvykdyta 20 priemonių, iš dalies įvykdytos 2 priemonės, neįvykdytų priemonių
nėra. Planuoti pasiekimo rodikliai viršyti įgyvendinant priemones švietimo, kultūros, sporto,
gyvenamosios aplinkos gerinimo srityse.
Įgyvendinant 02 prioritetą, buvo planuota vykdyti 12 priemonių. Įvykdytos 7 priemonės, iš
dalies įvykdytos 2 priemonės, liko neįvykdytos 3 priemonės. Geri veiklos rodikliai pasiekti taikant
ūkininkavimo skatinimo priemones ir teikiant paramą (subsidijavimą) smulkaus bei vidutinio verslo
įmonėms. Dviejų iš neįvykdytų priemonių prieţastis – savivaldybėje nėra sukurta ir įgyvendinama
paramos verslui ir investicijų pritraukimui sistema.
Įgyvendinant 03 prioritetą, buvo planuota vykdyti 8 priemones. Įvykdytos 6 priemonės, liko
neįvykdytos 2 priemonės. Planuoti pasiekimo rodikliai viršyti įgyvendinant priemones, skirtas
susisiekimo infrastruktūros modernizavimui ir teritorijų planavimui. Neįvykdytų priemonių
prieţastys: ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo planuota įdiegti atskirų eismo saugos priemonių. Pastarųjų
priemonių įdiegimas buvo vykdomas įgyvendinant kompleksinius gatvių rekonstravimo projektus;
skatinant atliekų rūšiavimą, UAB TRATC ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo ne maisto atliekų surinkimo
konteinerius, bet antrinių ţaliavų surinkimo konteinerius.
Įgyvendinant 04 prioritetą, buvo planuota vykdyti 3 priemones. Įvykdytos 2 priemonės, liko
neįvykdyta 1 priemonė. Planuoti pasiekimo rodikliai viršyti įgyvendinant savivaldybės darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo priemonę. 12 proc. viršytas planuotas pasiekti gyventojų pasitenkinimo
savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų veikla lygis. Priemonės ,,Savivaldybės administracijos ir
savivaldybės biudţetinių įstaigų viešųjų elektroninių paslaugų plėtra“ rodiklis, rodantis gyventojų,
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naudojančių elektronines paslaugas, dalį, liko nepasiektas, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo teikiamos
tik pirmo lygio (informacinio pobūdţio) paslaugos. 2014-2015 m. yra vykdomas centralizuotas
viešųjų ir administracinių

paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę

projektas, todėl planuojami

rezultatai bus pasiekti vėliau.
Apibendrinti strategijos prioritetų priemonių 2014 metų įvykdymo rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Strategijos prioritetų priemonių 2014 metų įvykdymo rezultatai

Prioriteto kodas, pavadinimas

01 prioritetas. Gyvenimo kokybės savivaldybės
gyventojams uţtikrinimas
02 prioritetas. Verslo konkurencingumo skatinimas ir
pramonės bei turizmo plėtra
03 prioritetas. Subalansuota savivaldybės teritorijos ir
infrastruktūros plėtra
04 prioritetas. Savivaldybės valdymo kokybės
uţtikrinimas
Iš viso priemonių:
Įvykdymo rezultatas, proc.:

Vykdytų priemonių įgyvendinimo
būklė
Įvykdyta Iš dalies Neįvykdyta
įvykdyta

Planuota
priemonių

20

2

0

22

7

2

3

12

6

0

2

8

2

0

1

3

35
77,8

4
8,9

6
13,3

45
100,0

3

II. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS PRIORITETŲ PRIEMONIŲ
ĮVYKDYMO REZULTATŲ ANALIZĖ (uţ 2014 m.)
Kodas
01.
01.01.
01.01.01.
01.01.02.

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
Siektinos
laikotarpis – 2014 m.
reikšmės
agregavimo
Planuota
Faktinė
tipas
reikšmė
reikšmė
PRIORITETAS: Gyvenimo kokybės savivaldybės gyventojams uţtikrinimas
TIKSLAS: Gerinti viešųjų švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą
UŢDAVINYS: Modernizuoti ir atnaujinti švietimo įstaigų pastatus ir įrangą
UŢDAVINYS: Skatinti jaunimo ir vaikų uţimtumą, kūrybiškumą bei socializaciją
Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

01.01.02.01

Priemonė: Vaikų ir jaunimo 1) Įgyvendintų programų 1
socializacijos
programų skaičius – 7 vnt.
įgyvendinimas

01.01.02.04

Priemonė:
Neformaliojo 1) Vaikų ir paauglių, 50
39
LAST
- Neformaliojo
ugdymo
ugdymo paslaugų įvairovės dalyvaujančių
didinti
įstaigų veikloje dalyvavo
uţtikrinimas
neformaliajame ugdyme,
1969 mokiniai
dalis – 80 proc.
UŢDAVINYS: Skatinti suaugusiųjų formalų ir neformalų ugdymą, uţtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes
UŢDAVINYS: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą
UŢDAVINYS: Sudaryti sąlygas dirbančiųjų švietimo srityje kvalifikacijos kėlimui
Priemonė:
Švietimo 1) Darbuotojų, pakėlusių 50
412
LAST
- Kvalifikacijos
kėlime
sektoriaus
darbuotojų kvalifikaciją, dalis – 80
didinti
dalyvavo 2360 švietimo
gebėjimų ir kompetencijų proc.
sektoriaus
darbuotojų.
didinimas
Vidutiniškai per metus 1
darbuotojas dalyvauja 4
kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
TIKSLAS: Uţtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą
UŢDAVINYS: Skatinti jaunimo kūrybiškumą, verslumą ir uţimtumą
Priemonė: Jaunimo politikos 1) Finansuotų projektų 10
34
SUM
Pateiktos pareiškos iš: 12
programos
parengimas
ir skaičius – 70 vnt.
jaunimo organizacijų, 6
įgyvendinimas
neformaliojo
ugdymo
įstaigų,
9
organizacijų,
dirbančių su jaunimu, 2

01.01.03
01.01.04
01.01.05.
01.01.05.02

01.02
01.02.01.
01.02.01.01

29

SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)

Atsakingi
asmenys

Finansuotos 29 vaikų ir Švietimo skyrius
jaunimo socializacijai skirtos
programos
Švietimo skyrius

Švietimo skyrius

Kultūros
ir
sporto skyrius

4

Kodas

01.03.
01.03.01.
01.03.02
01.03.02.02

01.03.03.
01.03.03.01
01.03.03.02

01.04.

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
bendruomeninių
organizacijų ir 5 ugdymo
įstaigų
Įgyvendinti projektai: 4
pilietiškumo, 5 festivaliai, 3
konkursai, 3 pramoginiai, 2
mokymai, 2 ţygiai, 2
sportiniai, 2 išvykos, 2
stovyklos,
2
forumaidebatai, 1 konferencija, 1
valstybinė
šventė,
3
muzikiniai, 1 Tarptautinė
jaunimo diena ir 1 Kalėdinis
padėkos vakaras.

TIKSLAS: Uţtikrinti viešųjų sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
UŢDAVINYS: Modernizuoti ir atnaujinti sveikatos prieţiūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą
UŢDAVINYS: Sudaryti sąlygas jaunų specialistų pritraukimui ir esamo medicinos personalo kvalifikacijos kėlimui
Priemonė: Sveikatos prieţiūros 1) Medicinos darbuotojų, 50
65
LAST-didinti Planuotas rodiklis pasiektas
sektoriaus
darbuotojų dalyvavusių
kompetencijų didinimas
kvalifikacijos
kėlimo
kursuose, skaičius – 80
vnt.
UŢDAVINYS: Plėtoti visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugas ugdant sveikos gyvensenos savimonę
Priemonė:
Visuomenės 1) Skirtas finansavimas – 17000
18000
LAST
Planuotas rodiklis pasiektas
sveikatos prieţiūros paslaugų 17 tūkst. Lt per metus
uţtikrinimas
Priemonė:
Visuomenės 1)
Sveikatinimo
ir 2
2
SUM
Planuotas rodiklis pasiektas
sveikatingumo skatinimas, ligų sveikos
gyvensenos
prevencijos
stiprinimas
ir propagavimo
renginių
sveikos
gyvensenos skaičius – 14 vnt.
propagavimas
2)
Įgyvendintų 1
1
SUM
Planuotas rodiklis pasiektas
profilaktinių
programų
skaičius – 7 vnt.
TIKSLAS: Uţtikrinti teikiamos socialinės paramos teikimo kokybę ir prieinamumą

Atsakingi
asmenys

Savivaldybės
gydytoja

Savivaldybės
gydytoja
Savivaldybės
gydytoja
Savivaldybės
gydytoja

5

Kodas
01.04.01.
01.04.01.01

01.04.01.03

01.04.02
01.04.03
01.04.04.
01.04.04.01

01.05.
01.05.01.
01.05.01.02

01.05.02
01.05.02.07

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
Siektinos
Veiklos rezultatas (atlikti
Patvirtintas pasiekimo
laikotarpis – 2014 m.
reikšmės
svarbiausi darbai,
Atsakingi
rodiklis
agregavimo
nepasiektų/viršytų
asmenys
Planuota
Faktinė
tipas
reikšmių prieţastys)
reikšmė
reikšmė
UŢDAVINYS: Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų tinklą, organizuojant naujų socialinių paslaugų teikimą
Priemonė:
Transporto 1) Įsigyta transporto 2
2
SUM
Planuotas rodiklis pasiektas Socialinės
priemonių,
reikalingų priemonių – 5 vnt.
paramos skyrius
socialinių paslaugų teikimui,
įsigijimas
Priemonė:
Kompleksinių 1)
Kompleksines 20
19
LAST
Planuotas rodiklis pasiektas Socialinės
paslaugų
teikimas paslaugas
gaunančių
paramos skyrius
suaugusiesiems
asmenų skaičius per
metus – 20 asm./ kas
metus
UŢDAVINYS: Vystyti bendradarbiavimą tarp vietos valdţios ir nevyriausybinių organizacijų, teikiant socialinę paramą ir siekiant
bendruomeniškumo ir teikiamos paramos efektyvumo
UŢDAVINYS: Modernizuoti ir atnaujinti pastatus ir materialinius išteklius, pritaikant juos kokybiškam socialiniam paslaugų teikimui
UŢDAVINYS: Sudaryti sąlygas dirbančiųjų, socialinės paramos srityje, kvalifikacijos kėlimui
Priemonė: Socialinių paslaugų 1)
Darbuotojų, 50
58
LAST-didinti Planuotas rodiklis pasiektas Socialinės
sektoriaus darbuotojų gebėjimų dalyvavusių
paramos skyrius
ir kompetencijų gerinimas
kvalifikacijos
kėlimo
kursuose / mokymuose, –
80 proc.
TIKSLAS: Plėtoti kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, sudarant sąlygas asmens saviraiškai
UŢDAVINYS: Atnaujinti ir modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, gerinant jų materialinius išteklius ir diegiant informacines
technologijas
Priemonė: Kultūros įstaigų 1) Modernizuotų pastatų 1
1
SUM
Atidarytas tradicinių amatų Plėtros,
fizinės
ir
informacinės skaičius – 7 vnt.
ir
etnokultūros
centras investicijų
ir
infrastruktūros optimizavimas
Norkaičiuose
turto valdymo
ir modernizavimas, naujųjų
skyrius
technologijų diegimas
Kultūros
ir
sporto skyrius
UŢDAVINYS: Skatinti sporto ir kultūros veiklą, didinant gyventojų laisvalaikio uţimtumą, skatinant jų kūrybiškumą ir kultūrinį bei sportinį
aktyvumą
Priemonė: Meno forumų 1) Projektų, skirtų meno 2
5
SUM
1. Vyko respublikinė dainų Kultūros
ir
organizavimas netradicinėse forumų
organizavimui
šventė ,, Čia mano namai“, sporto skyrius
vietovėse, kitos paskirties netradicinėse
vietovėse,
meno
šventė
Tauragės
erdvių pritaikymas kultūrinei kitos paskirties erdvių
vasaros estradoje ,,Mano
6

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
miestas
2014“,
eglutės
įţiebimo šventė, ,,Muziejaus
naktys“, ,,Joninių šventė
nuotykių parke“

1

SUM

Tauragės kultūros centre Kultūros
ir
įkurtas
profesionalių sporto skyrius
muzikantų
Lengvosios
muzikos orkestras

58

SUM

Tauragės kultūros centre Kultūros
ir
profesionalūs teatrai parodė sporto skyrius
21 spektaklį.
Įvyko 12 klasikinės muzikos
koncertų, 10 populiarosios
muzikos koncertų.
Vyko
tarptautininiai
vokalinės
muzikos
festivaliai, literatų, poezijos
vakarai

SUM

Sukurtos
edukacinės Kultūros
ir
programos: ,,Duonos kelias“ sporto skyrius
ir ,,Ilgas rugio kelias.“
Vykdyta Kultūros paveldo
sklaida Tauragės viešosios
bibliotekos
kraštotyros
duomenų bazėje.
2014 m. buvo sukurta 170
analizinių įrašų iš jų 43
kraštotyrinės informacijos
turinčių knygų ir 4 garso
dokumentų
bei
138

veiklai, tęstinių
kūrimas, rėmimas
01.05.03.
01.05.03.01

programų pritaikymui
kultūrinei
veiklai, tęstinių programų
kūrimui, rėmimui, skaičius
– 14 vnt.
UŢDAVINYS: Skatinti profesionalaus meno sklaidą
Priemonė: Kultūros vartojimo 1) Kultūros vartojimo ir 1
ir kultūros poreikio ugdymo kultūros poreikio ugdymo
iniciatyvų rėmimas, uţtikrinant iniciatyvų
rėmimui,
profesionalaus meno sklaidą
skaičius – 7 vnt.

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

2) Renginių skaičius – 70
vnt.

01.05.04.
01.05.04.02

10

UŢDAVINYS: Puoselėti etnokultūros materialųjį ir nematerialųjį paveldą
Priemonė: Kultūros paveldo 2) Edukacinių programų 2
2
skaitmeninimas ir sklaida
skaičius – 30 vnt.

Atsakingi
asmenys

7

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

3) Leidinių skaičius – 7
vnt.

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
kraštotyrinių
straipsnių
aprašai iš jų 59 respublikinių
periodinių leidinių.
Elektroninis
katalogas
praturtėjo
2
954
kraštotyriniais įrašais ir šiuo
metu jame yra apie 39 800
kraštotyrinių bibliografinių
įrašų bei 789 visateksčiai
dokumentai. Skaitmeninių
autografų kolekcijoje – 212
autografų.
2014 m. buvo vykdomas
skaitmeninis
projektas
,,Tauragės pilis – miesto
simbolis“

1

SUM

1. Išleisti leidiniai: ,,Bankas Kultūros
ir
–
gyvoji
architektūra sporto skyrius
Tauragėje“, Tauragės krašto
tautosakos rinktinė ,,Aš
atidarysiu senolių skrynelę“,
Maţosios Lietuvos kultūros
atspindţiai Tauragės krašte
,,Jonas Bicka“, ,,Tauragės
krašto paveldas“, ,,Maţosios
Lietuvos
kultūros
atspindţiai Tauragės krašte
,,Parubeţys“

5

Atsakingi
asmenys

8

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis
4) Renginių, susijusių su
kultūros paveldu, skaičius
– 50 vnt.

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė
1
11

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas
SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
Atsakingi
nepasiektų/viršytų
asmenys
reikšmių prieţastys)
Organizuoti
renginiai: Kultūros
ir
Europos paveldo dienos sporto skyrius
renginys
,,Gyvoji
architektūra
Tauragėje“,
,,Lietuvos ţydų genocido
diena“, ,,Maţosios Lietuvos
kapinės“,
,,Išsaugokime
liuteronų kapines – Lietuvos
paveldą“, ,,Didţiosios ir
Maţosios Lietuvos paribys“,
,,Atgimimo metais atkurtas
kultūros paveldas“.
Suorganizuotos 6 parodos

9

Kodas
01.05.04.04

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
Patvirtintas pasiekimo
laikotarpis – 2014 m.
rodiklis
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė
Priemonė: Tauragės krašto 1) Surengtų renginių 1
70
tapatumo
pateikimas
ir skaičius – 7 vnt.
visuomenės supaţindinimas su
krašto praeitimi ir kultūros
paveldu

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas
SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
Atsakingi
nepasiektų/viršytų
asmenys
reikšmių prieţastys)
Eksponuotos 7 parodos iš Kultūros
ir
kraštotyrinių parodų ciklo sporto skyrius
,,Mūsų
kraštiečiai“,
3
parodos
buvo
skirtos
Tauragės krašto istorijai.
VB filialuose organizuoti 33
kraštotyriniai
renginiai.
Bibliotekose
vyko
susitikimai su iš Tauragės
krašto kilusiais ţymiais
ţmonėmis,
pristatomi
kraštotyriniai
leidiniai,
įvairūs
edukaciniai
uţsiėmimai
(21),
bibliotekininkės
savo
skaitytojams organizavo 6
ekskursijas po lankytinas
rajono vietoves

01.05.05.
01.05.05.05

UŢDAVINYS: Gerinti ir plėtoti aktyvaus laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą, didinant jos kokybę ir prieinamumą
Priemonė: Sporto renginių 1) Paremtų klubų skaičius 20
18
LAST
Rajone iš viso veiklą vykdo
organizavimas
ir
sporto – 20 vnt.
27 sporto klubai. 2014 m.
veiklos propagavimas
poreikį paramai išreiškė 67
proc. veikiančių klubų.
Klubams
parama
yra
teikiama sportinei veiklai
vystyti – sporto aprangos,
sporto įrangos ir kitoms
reikmėms įsigyti
2)
Surengtų
sporto 20
38
SUM
Buvo surengti įvairaus tipo
renginių skaičius – 140
sporto
renginiai rajono
vnt.
gyventojams – varţybos,

Kultūros
ir
sporto skyrius

Kultūros
ir
sporto skyrius
10

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

01.05.06.
01.05.06.02

UŢDAVINYS: Sudaryti sąlygas dirbančiųjų kultūros ir sporto srityse kvalifikacijos kėlimui
Priemonė: Kultūros ir sporto 1) Kultūros ir sporto 50
43
LAST-didinti
sektoriaus
darbuotojų sektoriaus
darbuotojų,
kompetencijų
ugdymas, pakėlusių kvalifikaciją,
siekiant uţtikrinti kultūros ir dalis, - 80 proc.
sporto
įstaigų
valdymo
efektyvumą
ir
teikiamų
paslaugų kokybę

01.06.
01.06.01.
01.06.01.01

TIKSLAS: Uţtikrinti viešąjį saugumą, maţinant nusikalstamumą
UŢDAVINYS: Įgyvendinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės paţeidimų prevencines priemones
Priemonė:
Prevencinių 1)
Įgyvendintų 1
1
SUM
programų
rengimas
ir prevencinių
programų
įgyvendinimas,
skaičius – 7 vnt.
bendradarbiaujant su policija

01.06.01.03

Priemonė: Stebėjimo kamerų 1)
Įrengtų
vaizdo 2
įrengimas
potencialiai stebėjimo
kamerų
pavojingose vietose
skaičius – 14 vnt.

2

SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
taurių turnyrai, sveikatinimo
renginiai, vyko individualių
ir komandinių sporto šakų
tarptautiniai
turnyrai
(imtynių, futbolo, krepšinio,
tinklinio)

Atsakingi
asmenys

Seminarai,
konferencijos, Kultūros
ir
praktinės mainų programos, sporto skyrius
vykdomų projektų metu.
Praktinis
seminaras
,,Evangelikų
liuteronų
kapinių duomenų bazės
plėtra.“
Kvalifikacijos
tobulinimo
renginys
,,Lietuviškas
paveldas
Baltarusijoje
kultūrinės
raiškos ugdymo kontekste“
Programa
įgyvendinama
bendradarbiaujant
su
policija.
Uţtikrinamas
saugumas viešose vietose,
masinių renginių metu.
Organizuojami
renginiai,
akcijos
2014 m. miesto teritorijoje iš
viso buvo įrengtų ir
priţiūrimų 12 kamerų. 2
naujos stebėjimo kameros
įrengtos prie susisiekimo
infrastruktūros ir viešose

Tauragės miesto
seniūnija

Tauragės miesto
seniūnija

11

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
erdvėse

01.07.
01.07.01.
01.07.01.01

TIKSLAS: Uţtikrinti gyvenamojo būsto plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką
UŢDAVINYS: Skatinti gyvenamojo būsto atnaujinimą ir gerinti gyvenamąją aplinką bei kokybę 2
Priemonė:
Parama 1)
Renovuotų namų 2
3
SUM
Planuotas rodiklis pasiektas
daugiabučių būstų renovacijai skaičius – 20 vnt.

01.07.01.02

Priemonė: Aplinkos aplink 1) Sutvarkytų objektų 2
gyvenamuosius
namus skaičius – 14 vnt.
sutvarkymas

01.07.02.
01.07.02.02

UŢDAVINYS: Uţtikrinti socialinio būsto atnaujinimą ir plėtrą
Priemonė: Socialinio būsto 1) Įsigyta socialinio būstų 10
įsigijimas
– 70 vnt.

5

SUM

10

SUM

Atsakingi
asmenys

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius
Atliktas privaţiavimų prie Statybos skyrius
daugiabučių
gyvenamųjų
namų Gedimino g. 25, J.
Tumo-Vaiţganto g. 120A,
122A, Vasario 16 g. 8, 10 ir
Baţnyčių g. 5, 7 dangos
remontas.
Atlikta
automobilių
stovėjimo
aikštelės ir privaţiavimo
prie daugiabučių namų
Miško g. 6,8,10 statyba.
Valstybė skyrė 512 tūkst.
litų
Tauragės
rajono
savivaldybės
socialinio
būsto
fondo
plėtrai.
Savivaldybė
panaudojo
99,89 proc. lėšų, skirtas
socialinio
būsto
fondo
plėtrai ir įsigijo 8 butus (1
kambario – 3 butus, 2

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius

12

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

02.
02.01.
02.01.01.
02.01.01.01

PRIORITETAS: Verslo konkurencingumo skatinimas ir pramonės bei turizmo plėtra
TIKSLAS: Kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai
UŢDAVINYS: Uţtikrinti vieningą verslo paramos sistemą
Priemonė: Verslumo skatinimo 1) Įmonių, kurioms skirta 10
31
SUM
programos su priemonių planu, parama, skaičius – 70 vnt.
prioritetą teikiant smulkiajam ir
vidutiniam verslui, parengimas
ir įgyvendinimas

02.01.01.02

Priemonė: Parama verslo 1) Verslo subjektai ir 2
subjektams
ir
verslo asociacijos, kurioms buvo
asociacijoms, siekiant atrasti suteikta parama, – 14 vnt.
naujas rinkas ir pritraukti
investicijas
UŢDAVINYS: Sukurti efektyvią verslo informavimo sistemą
Priemonė:
Informacijos 1) Leidinių, susijusių su 1
sklaida
apie
teikiamas teikiamomis
konsultavimo paslaugas, verslą konsultavimo
palaikančias
ir
verslo paslaugomis,
verslą
asocijuotas struktūras, verslo palaikančia ir verslo
plėtros galimybes rajone
asocijuota
struktūra,
verslo
plėtros
galimybėmis
rajone,
skaičius – 7 vnt.

02.01.02.
02.01.02.02

2) Straipsnių regioninėje
spaudoje skaičius – 14
vnt.

2

0

SUM

1

SUM

1

SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
kambarių – 5 butus)
Tauragės mieste ir 2
gyvenamuosius
namus
kaimiškose seniūnijose.

Atsakingi
asmenys

Pagal tarybos patvirtintą
tvarką naujai įregistruotoms
maţoms ir labai maţoms
verslo
įmonėms
yra
subsidijuojamos
pradinės
įmonės steigimosi išlaidos.
Subsidijas 2014 m. gavo 31
įmonė.
Rodiklis nepasiektas. Nėra
sukurta ir įgyvendinama
paramos
verslui
ir
investicijų
pritraukimui
sistema.

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius

2014
metais
neišleista
spausdintų
leidinių.
Parengtas ir platinamas
elektroninis leidinys apie
teikiamas paslaugas, verslo
plėtros galimybes rajone ir
kita naudinga informacija.
Leidinys platintas įmonėms,
esančioms Centro duomenų
bazėje.
Publikuotas straipsnis apie
verslo formas, jų trūkumus ir
privalumus.

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius

Plėtros,
investicijų ir
turto valdymo
13

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)

Atsakingi
asmenys
skyrius
VŠĮ Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras

02.01.03
02.01.03.04

UŢDAVINYS: Suformuoti ir įgyvendinti investicijų pritraukimo strategiją
Priemonė:
Metodinė
ir 2) Organizuotų renginių, 2
1
organizacinė
pagalba mokymų, konferencijų,
investuotojams
susitikimų skaičius – 14
vnt.

02.01.03.05

Priemonė:
Informacijos
sklaidos,
pristatant
investavimo
galimybes
Tauragės rajone, vystymas

02.01.04
02.01.04.01

1)
Įgyvendintų 2
informacijos
sklaidos
projektų skaičius – 14
vnt.

Vyko
susitikimas
su
Gruzijos
investuotojais.
Suteikta juos dominanti
informacija.

Rodiklis nepasiektas. 2014
metais TVIC tapo Klaipėdos
prekybos, pramonės ir amatų
rūmų
nariu,
tačiau
ataskaitiniu
laikotarpiu
investavimo
galimybių
informacijos
sklaidos
projektai nebuvo vykdomi.
UŢDAVINYS: Skatinti inovatyvaus verslo plėtrą, sudarant sąlygas naujų ir paţangių technologijų versle diegimui ir plėtojimui
Priemonė: Mokslo ir verslo 1) Surengtų renginių, 1
1
SUM
Bendradarbiauta su MITOS
bendradarbiavimo skatinimas, skirtų mokslo ir verslo
atstovais.
Vyko
organizuojant bendrus forumus bendradarbiavimo
konsultacijos.
ir neformalius susitikimus
skatinimui, skaičius - 7
vnt.

2) Projektų, skirtų mokslo 1
ir
verslo
bendradarbiavimo

0

SUM

0

SUM

SUM

Rodiklis nepasiektas

Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras
Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras
Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras
Plėtros,
investicijų
ir
turto valdymo
14

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)

skatinimui, skaičius – 7
vnt.

skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras

02.02.
02.02.01.
02.02.01.02

TIKSLAS: Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą
UŢDAVINYS: Pritaikyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms
Priemonė: Pastatų ansamblio 1) Turistų ir lankytojų 5
58
LAST-didinti
–
Tauragės
pilies
– skaičiaus didėjimas – 10
pritaikymas kultūrinio turizmo proc.
plėtrai

02.02.02
02.02.03
02.02.03.01

UŢDAVINYS: Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir turizmo paslaugų įvairovę
UŢDAVINYS: Plėtoti efektyvią turizmo informacijos sistemą
Priemonė:
Turizmo 1) Sukurta vaizdo, garso, 1
1
LAST
rinkodaros vykdymas
tinklalapių – 1 vnt.

2)
Parodų,
kuriose 1
dalyvauta, skaičius – 7
vnt.

02.03.
02.03.01.
02.03.02

Atsakingi
asmenys

1

SUM

Viršyto rodiklio prieţastis –
TVIC įsikūrimas pilies
komplekse ir naujų turizmo
produktų
bei
turistinės
infrastruktūros
rajone
sukūrimas.
Sukurta
nauja
TVIC
interneto svetainė, sukurti 2
nauji turistiniai maršrutai

Kultūros
ir
sporto skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras

2014 metais sukurta nauja Kultūros
ir
TVIC internetinė svetainė
sporto skyrius
VŠĮ
Tauragės
turizmo ir verslo
informacijos
centras
Dalyvauta
tarptautinėje Kultūros ir
turizmo, kelionių ir aktyvaus sporto skyrius
laisvalaikio
parodoje VŠĮ Tauragės
ADVENTUR 2014, kuri turizmo ir verslo
skatina turizmo paslaugų informacijos
populiarinimą ir aktyvų centras
gyvenimo būdą

TIKSLAS: Didinti ţemės ir miškų ūkio konkurencingumą
UŢDAVINYS: Gerinti ţemės ūkio naudmenų kokybę
UŢDAVINYS: Taikyti ūkininkavimo skatinimo priemones
15

Kodas
02.03.02.01

02.03.02.02
02.03.03
02.03.03.01

02.04.
02.04.01.
02.04.02
02.04.02.02

03.
03.01.
03.01.01
03.01.01.01

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
Patvirtintas pasiekimo
laikotarpis – 2014 m.
rodiklis
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė
Priemonė: Paţangaus ūkio 1)
Suorganizuotas 2
2
konkurso organizavimas
konkursas – 14 vnt.

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas
SUM

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
Atsakingi
nepasiektų/viršytų
asmenys
reikšmių prieţastys)
2014 m. organizuoti 2 Kaimo reikalų
konkursai
–
geriausio skyrius
ūkininko ir graţiausios
sodybos

Priemonė:
Ţemės
ūkio 1) Ūkininkų, atliekančių 45
technikos techninės apţiūros techninę apţiūrą, dalis –
organizavimas
70 proc.
UŢDAVINYS: Skatinti miškų prieţiūrą
Priemonė: Aplinkos apsaugos 1)
Paramą
gavusių 5
specialiosios
programos subjektų skaičius – 35
įgyvendinimas
vnt.

45

LAST-didinti

Planuotas rodiklis pasiektas

24

SUM

Įgyvendinant
priemonę, Ekologė
pagerinta aplinkos kokybė,
sutvarkytos bešeimininkės
atliekos,
savivaldybės
teritorijoje esantys ţeldynai.
Įgyvendintas
visuomenės
švietimas
aplinkosaugine
tema

Kaimo
skyrius

reikalų

TIKSLAS: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką ir kokybę
UŢDAVINYS: Gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką kaimo gyvenamosiose vietovėse
UŢDAVINYS: Skatinti bendruomeniškumą kaimo gyvenamosiose vietovėse
Priemonė:
Kaimo 1) Projektų skaičius – 28 4
0
SUM
2015 m. bus parengta kaimo Kultūros
ir
bendruomenių
verslumo vnt.
VVG strategija, kurioje sporto skyrius
skatinimas
planuojamos
kaimo
bendruomenių
verslumo
skatinimo priemonės ir
projektai
PRIORITETAS: Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra
TIKSLAS: Uţtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą
UŢDAVINYS: Modernizuoti gyvenamųjų vietovių susisiekimo infrastruktūrą ir transporto priemonių stovėjimo aikšteles
Priemonė:
Gatvių 1) Rekonstruotų gatvių 2
5
SUM
Atlikta V. Kudirkos g., Statybos skyrius
infrastruktūros
plėtra
ir skaičius – 10
Spaustuvės g., Vytenio g., J.
atnaujinimas Tauragės rajono
Kruopo g. nuo T. Ivanausko
miesto
ir
kaimo
g. iki Dariaus ir Girėno g.,
gyvenamosiose vietovėse
T. Ivanausko g. nuo Signalo
16

Kodas

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtintas pasiekimo
rodiklis

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
Atsakingi
nepasiektų/viršytų
asmenys
reikšmių prieţastys)
g. iki J. Kruopo g.,
rekonstrukcija
Atlikta
automobilių Statybos skyrius
stovėjimo
aikštelės
ir
privaţiavimo
prie
daugiabučių namų Miško g.
6,8,10 statyba. Atlikti VšĮ
Tauragės
ligoninės
teritorijos kelių, pėsčiųjų
takų
ir
automobilių
stovėjimo
aikštelių
rekonstrukcijos III etapo
darbai
2014 m. nebuvo suplanuota Statybos skyrius
įdiegti atskirų eismo saugos
priemonių. Eismo saugai
uţtikrinti
buvo
įgyvendinami kompleksiniai
sprendimai rekonstruojant
gatves

03.01.01.03

Priemonė:
Automobilių 1) Rekonstruotų aikštelių 1
stovėjimo aikštelių įrengimas skaičius – 7 vnt.
ir rekonstrukcija

2

SUM

03.01.01.05

Priemonė:
Aplinką 1) Įdiegta eismo saugos 1
tausojančios ir eismo saugą priemonių – 7 vnt.
uţtikrinančios infrastruktūros
įrengimas

0

SUM

03.01.02
03.01.02.01

UŢDAVINYS: Plėtoti vietinės reikšmės kelių tinklą ir gerinti jų kokybę
Priemonė: Vietinės reikšmės 1) Rekonstruotų vietinės 2
2
kelių
infrastruktūros reikšmės kelių ilgis – 20
modernizavimas
km.

03.01.03.
03.02.
03.02.01.
03.02.01.01

UŢDAVINYS: Modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą
TIKSLAS: Atnaujinti ir efektyviai naudoti inţinerinę infrastruktūrą, uţtikrinant teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą
UŢDAVINYS: Modernizuoti ir plėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklų bei valymo įrenginių sistemas
Priemonė: Geriamojo vandens 2)
Gyventojų, 70
70
LAST-didinti Planuotas rodiklis pasiektas Plėtros,
tiekimo infrastruktūros plėtra prisijungusių
prie
investicijų
ir
ir atnaujinimas
geriamojo
vandens
turto
valdymo
tiekimo tinklų, dalis – 95
skyrius
proc.

SUM

Atlikti vietinės reikšmės Statybos skyrius
kelių TA 30 IR TA-31 bei
tilto per Eţeruoną statybos
darbai

17

Kodas
03.02.01.02

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
Patvirtintas pasiekimo
laikotarpis – 2014 m.
rodiklis
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė
Priemonė: Nuotekų tvarkymo 2)
Gyventojų, 70
70
infrastruktūros
plėtra
ir prisijungusių
prie
atnaujinimas
nuotekų tinklų, dalis – 95
proc.

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas
LAST-didinti

Veiklos rezultatas (atlikti
svarbiausi darbai,
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
Planuotas rodiklis pasiektas

SUM

UAB
TRATC
įsigijo Ekologė
antrinių ţaliavų surinkimo
konteinerius. Maisto atliekų
konteineriai nėra įsigyti

SUM

Buvo
rengiami
ţemės Architektūros ir
sklypų
formavimo
ir urbanistikos
pertvarkymo projektai pagal skyrius
pasikeitusias
teritorijų
planavimo nuostatas

Atsakingi
asmenys
Plėtros,
investicijų
ir
turto
valdymo
skyrius

03.02.02.
03.02.03
03.02.04.
03.02.05.
03.02.06.
03.03.
03.03.01
03.03.01.01

UŢDAVINYS: Plėtoti ir atnaujinti lietaus nuotekų tinklų sistemą
UŢDAVINYS: Modernizuoti ir plėtoti šilumos tiekimo tinklų infrastruktūrą
UŢDAVINYS: Plėtoti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą
UŢDAVINYS: Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves
UŢDAVINYS: Prisijungti prie gamtinių dujų magistralinio dujotiekio
TIKSLAS: Uţtikrinti aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą
UŢDAVINYS: Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą ir uţtikrinti jos efektyvumą
Priemonė: Atliekų rūšiavimo 2) Įrengti maisto atliekų 20
0
skatinimas
surinkimo konteineriai –
270 vnt.

03.03.02.
03.03.03.
03.04.
03.04.01.
03.04.01.04

UŢDAVINYS: Uţtikrinti oro, dirvoţemio ir vandens taršos prevenciją
UŢDAVINYS: Skatinti nusausinto dumblo perdirbimą ir tolesnį panaudojimą
TIKSLAS: Uţtikrinti darnią savivaldybės teritorijos plėtrą
UŢDAVINYS: Vykdyti teritorijų planavimą
Priemonė:
Savivaldybės 1)
Parengtų
planų 7
42
bendrojo naudojimo teritorijų skaičius – 50 vnt.
planavimo
dokumentų
rengimas

04.
04.01
04.01.01.
04.01.01.01

PRIORITETAS: Savivaldybės valdymo kokybės uţtikrinimas
TIKSLAS: Uţtikrinti savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų administracinius gebėjimus, didinant viešojo administravimo efektyvumą
UŢDAVINYS: Kelti savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją
Priemonė:
Savivaldybės 1)
Darbuotojų, 25
49
LAST
Darbuotojai didina savo Juridinis
ir
administracijos
darbuotojų dalyvavusių kvalifikacijų
kompetencijas
klientų personalo
įgūdţių
ir
kompetencijos kėlimo
kursuose,
aptarnavimo, lyderystės ir skyrius
gerinimas
mokymuose skaičius – 25
pokyčių valdymo, profesinės
18

Kodas

04.02
04.02.01
04.02.01.01

04.02.01.04

Prioriteto, prioriteto tikslo,
uţdavinio ir priemonės
pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis – 2014 m.
Planuota
Faktinė
reikšmė
reikšmė

Siektinos
reikšmės
agregavimo
tipas

Veiklos rezultatas (atlikti
Patvirtintas pasiekimo
svarbiausi darbai,
rodiklis
nepasiektų/viršytų
reikšmių prieţastys)
asm. kas metus
etikos
ir
korupcijos
prevencijos srityse. Gerina
profesinius
įgūdţius
priskirtų
funkcijų
įgyvendinimui.
TIKSLAS: Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, gerinant gyventojų ir ūkio subjektų aptarnavimą
UŢDAVINYS: Tobulinti savivaldybės valdymą
Priemonė:
Savivaldybės 2)
Gyventojų, 5
0
LAST-didinti Rodiklis nepasiektas. 2014
administracijos ir savivaldybės naudojančių elektronines
m. savivaldybė teikė tik
biudţetinių įstaigų viešųjų paslaugas, dalis – 50
pirmo
lygio
paslaugas.
elektroninių paslaugų plėtra
proc.
2014-2015 m. yra vykdomas
centralizuotas viešųjų ir
administracinių
paslaugų
perkėlimo į elektroninę
erdvę projektas.
Priemonė: Viešojo valdymo 1) Gyventojų, patenkintų 35
47
LAST-didinti 2014 m. buvo atlikta
veiklos
skaidrumo savivaldybės
gyventojų
apklausa
ir
uţtikrinimas ir visuomenės administracijos ir kitų
nustatyta,
kad
bendras
dalyvavimo viešojo valdymo įstaigų veikla, dalis – 60
savivaldybės
veiklos
procese uţtikrinimas
proc.
veiksmingumo
rodiklis
(gyventojų pasitenkinimas
savivaldybės
vykdoma
veikla) siekia 47 proc.

Atsakingi
asmenys

Bendrasis
skyrius
Informatikos
skyrius

Tauragės rajono
savivaldybės
administracija
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