TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ
VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019 m. vasario 27 d. Nr. 5-253
Tauragė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 dalimi,
29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimu
Nr. 1-14 ,,Dėl Strateginio planavimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymu
Nr. 5-670 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės biudžetinių
įstaigų metinių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.

T v i r t i n u Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano

įvykdymo ataskaitą (pridedama).
2.

N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 5-253

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2018-01-01 iki 2018-12-31
(laikotarpis)

Savivaldybės strateginio veiklos plano,
programos, prie kurios įgyvendinimo
prisidedama, pavadinimas

Priemonei
Įvykdyta
įvykdyti skirtos (faktinės išlaidos)
lėšos metams
(Eur)
(Eur)

1
2
04.01 programa ,,Savivaldybės valdymo
programa“
01.01.01 priemonė: Savivaldybės tarybos veiklos B 382 000,00
užtikrinimas
Tarybos veiklos užtikrinimas pagal nustatytą LR
vietos savivaldos įstatymą ir tarybos veiklos
reglamentą.
01.01.02 priemonė: Savivaldybės administracijos B 1 565 000,00
veiklos užtikrinimas
Savivaldybės veiklos užtikrinimas mokant
atlyginimas darbuotojams, vykdant ūkinį/techninį
administracijos aptarnavimą (švaros palaikymas
patalpose, transporto ūkis, aprūpinimas darbo
priemonėmis).
01.01.04 priemonė: Savivaldybės nekilnojamojo B 7 000,00
turto draudimas
Savivaldybei priklausančių pastatų, bei pagal ES
projektų finansavimo sutarčių įsipareigojimus
ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo

3

Planuotas rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo
plano, priežastys

4

5

6

B 370 428,77
Tarybos narių skaičius
(Asmuo) – 25

Tarybos narių skaičius
(Asmuo) – 25

B 1 561 294,67
Administracijos valdymo
Administracijos valdymo
(išlaikymo) išlaidų dalis nuo (išlaikymo) išlaidų dalis nuo
bendro savivaldybės biudžeto
bendro savivaldybės
(Procentas) – 4,6
biudžeto (Procentas) – 3,7
B 1 883,62
Apdraustų objektų skaičius
(Vienetas) – 15

Apdraustų objektų skaičius
(Vienetas) – 15

2018 m. pasikeitė 1
tarybos narys. Tarybos
posėdžių įvyko 14.

panaudotos lėšos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti, draudimas.
01.01.06 priemonė: Savivaldybės pastatų ir kitų B 782 300,00
objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas
ir plėtra
Savivaldybės pastatų, švietimo įstaigų ir kitų
objektų remonto darbų finansavimas ir
materialiojo turto įsigijimas.
01.01.07 priemonė: Vykdyti vaikų teisių apsaugą
D 56 400,00

B 265 713,99
Skirtų lėšų suma (Eurai) –
782 300

Skirtų lėšų suma (Eurai) –
957 251,00

Socialinės rizikos šeimos
(Šeimų skaičius) – 210

Socialinės rizikos šeimos
(Šeimų skaičius) – 254

Jaunimo reikalų tarybos
sprendimų įgyvendinimas
(Vienetas) – 10

Jaunimo reikalų tarybos
sprendimų įgyvendinimas
(Vienetas) – 8

Išduotų archyvinių pažymų
skaičius (Vienetas) – 1500

Išduotų archyvinių pažymų
skaičius (Vienetas) – 1062

Asmenų prašymų išduoti juridinius faktus
patvirtinančius dokumentus nagrinėjimas ir jų
išdavimas.

Išnagrinėtų asmenų
prašymų išduoti juridinius
faktus patvirtinančius
dokumentus (iš likviduotų
įmonių dokumentų) skaičius
(Vienetas) – 840

Išnagrinėtų asmenų
prašymų išduoti juridinius
faktus patvirtinančius
dokumentus (iš likviduotų
įmonių dokumentų)
skaičius (Vienetas) – 710

Likviduotų įmonių dokumentų perdavimas saugoti
į archyvą.

Perduotų saugoti į archyvą
dokumentų kiekis (Metras)
– 2000

Perduotų saugoti į archyvą
dokumentų kiekis (Metras)
– 78

D 64 400,00

Socialinės rizikos šeimų skaičiaus mažėjimas
01.01.08
apsaugą

priemonė: Vykdyti

jaunimo

teisių B 700,00
D 12 200,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimas, užtikrinant jaunų
žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės
jaunimo klausimus, stiprinti bendradarbiavimą
tarp institucijų ir jaunimo, su jaunimu dirbančių
organizacijų.
01.01.09
priemonė:
Tvarkyti
archyvinius B 5 300,00
dokumentus
D 30 100,00
Pažymų iš savivaldybės archyve saugomų
dokumentų išdavimas.

B 336,51
D 12 200,00

B 4 195,41
D 30 060,00
Archyvinės pažymos
išduodamos pagal
gautus gyventojų ir
įmonių prašymus. 2018
m. išduota 1062
pažymos.
2018 m. gauta 710
fizinių ir juridinių
asmenų prašymų.

2018 m. perduota
saugoti į archyvą 78
tiesiniai metrai įvairaus
tipo, trumpo ir ilgo

saugojimo dokumentų.
Iš viso archyve saugoma
1257 tiesiniai metrai
dokumentų.
01.01.10 priemonė: Teikti duomenis Valstybės D 600,00
suteiktos pagalbos registrui
Įgyvendinant valstybinę funkciją, vykdomas
duomenų teikimas valstybės registrui. Duomenys
teikiami apie suteiktą nereikšmingą pagalbą
(palūkanos, subsidijos, atleidimai nuo mokesčių,
mokesčių sumažinimas, delspinigių sumažinimas,
lengvatinės paskolos) žemės ūkio produktų
gamybos sektoriuje.
01.01.11 priemonė: Vykdyti gyventojų registrų D 700,00
tvarkymo ir duomenų valstybės registre
Įgyvendinant valstybinę funkciją, vykdomas
duomenų teikimas valstybės registrui.

D 0,00

01.01.12 priemonė: Vykdyti gyvenamosios vietos D 5 700,00
deklaravimo funkciją
Tauragės miesto gyventojų gyvenamosios vietos
registracijos tvarkymas.

D 5 700,00

01.01.13 priemonė: Registruoti civilinės būklės B 17 000,00
D 28 500,00
aktus

B 19 768,81
D 28 500,00

Gimimų, santuokos sudarymų, santuokos
nutraukimų, įvaikinimų, tėvystės pripažinimų,
tėvystės (motinystės) nustatymų, nuginčijimų,
vardo, pavardės, tautybės pakeitimų, mirčių,
civilinės būklės aktų įrašų įtraukimo į apskaitą,
papildytų, pakeistų, ištaisytų, anuliuotų įrašų
registravimas.
01.01.14 priemonė: Teikti pirminę teisinę pagalbą D 8 200,00
Pirminės teisinės pagalbos teikimas.

Pateiktų duomenų kiekis
(Vienetas per metus) – 5

Pateiktų duomenų kiekis
(Vienetas per metus) – 18

Registrų tvarkymo ir
duomenų teikimo
užtikrinimas

Vykdoma

Etatai – 0,52

Etatai – 0,38

Įregistruotų civilinės būklės
aktų skaičius (Vienetas) –
1800

Įregistruotų civilinės
būklės aktų skaičius
(Vienetas) – 1561

2018 m. nereikšminga
pagalba žemės ūkio
sektoriuje suteikta 18
žemės ūkio subjektų,
kurių suma 9111,68 Eur.

D 740,00

Pažymų apie deklaruotą
gyvenamąją vietą
išdavimo funkciją vykdo
seniūnijos.

Buvo registruojamos
santuokos, ištuokos,
gimimai, mirtys ir
civilinės būklės aktų
pakeitimai bei
papildymai.

D 8 200,00
Priimtų interesantų skaičius
(vienetais) – 500

Priimtų interesantų skaičius Pirminės teisinės
(vienetais) – 559
pagalbos paslaugą teikė
advokato R. Jusčiaus
kontora. Pirminė teisinė

pagalba suteikta 559
pareiškėjams. Pagalba
teikta šeimos, darbo,
socialinės apsaugos,
administracinės,
civilinės,
baudžiamosios, žemės
teisės klausimais.
01.01.15 priemonė: Vykdyti valstybinės kalbos B 5 100,00
D 8 000,00
vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

B 5 007,48
D 8000,00

Valstybinės kalbos įstatymų, Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos nutarimų ir kitų valstybinės
kalbos
vartojimą
ir
taisyklingumą
reglamentuojančių teisės aktų kontrolės vykdymas.
Savivaldybės administracijos, rajono įmonių,
įstaigų ir organizacijų darbuotojų bei kitų asmenų
konsultavimas kalbos klausimais.

01.02.01 priemonė: Savivaldybės administracijos B 47 000,00
direktoriaus rezervas
Administracijos direktoriaus rezervo lėšos
naudojamos tik ekstremalioms situacijoms ir
ekstremaliems įvykiams likviduoti.
Jei
atitinkamais metais rajone nėra nustatoma
ekstremalių įvykių, administracijos direktoriaus
rezervo lėšos tarybos sprendimais gali būti

Etatų, skirtų užtikrinti
valstybinės kalbos ir
taisyklingumo kontrolę,
skaičius (Etatas) – 1

Etatų, skirtų užtikrinti
valstybinės kalbos ir
taisyklingumo kontrolę,
skaičius (Etatas) – 1

Panaudotų lėšų, skirtų
vykdyti nenumatytas
priemones iš savivaldybės
administracijos direktoriaus
rezervo, dalis (Procentas) –
100

Panaudotų lėšų, skirtų
vykdyti nenumatytas
priemones iš savivaldybės
administracijos direktoriaus
rezervo, dalis (Procentas) –
100

B 47 000,00

Tikrinti bei vizuoti
savivaldybės tarybos
sprendimai, mero
potvarkiai,
administracijos
direktoriaus įsakymai
(2578 (be siunčiamų
raštų). Teiktos
konsultacijos
valstybinės kalbos
vartojimo, dokumentų
rengimo klausimais
savivaldybės
administracijos,
seniūnijų, biudžetinių
įstaigų darbuotojams,
suderinta 40 naujų
reklamos projektų,
parengtos 6 atmintinės
kalbos vartojimo
klausimais.

perskirstytos biudžetinių įstaigų nenumatytiems
atvejams finansuoti.
01.02.02 priemonė: Tauragės rajono savivaldybės B 8 100,00
mero fondas
Tauragės rajono savivaldybės mero fondo lėšų
naudojimas
savivaldybės
reprezentacinėms
išlaidoms dengti.

B 6 275,05
Panaudotų lėšų, skirtų
Tauragės rajono
savivaldybės mero fondui,
dalis (Procentas) – 100

Panaudotų lėšų, skirtų
Tauragės rajono
savivaldybės mero fondui,
dalis (Procentas) – 77,47

Savivaldybės mero
fondo lėšos naudojamos
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 19
straipsnio 19 dalimi, 20
straipsnio 2 dalies 14
punktu, Tauragės rajono
savivaldybės tarybos
veiklos reglamento,
patvirtinto Tauragės
rajono savivaldybės
tarybos 2016 m.
gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. 1-365
„Dėl Tauragės rajono
savivaldybės tarybos
veiklos reglamento
patvirtinimo“, 109
punktu, Tauragės rajono
savivaldybės mero
fondo naudojimo
tvarkos aprašo,
patvirtinto Tauragės
rajono savivaldybės
tarybos 2009 m. vasario
26 d. sprendimu Nr. 1986 „Dėl Tauragės
rajono savivaldybės
mero fondo naudojimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 6.5
papunkčiu.
2018 metais buvo
patenkinti 19 asmenų ir
organizacijų prašymai iš

mero fondo finansuoti
veiklas, kurios
reprezentuoja Tauragės
rajoną. Bendra skirtų
lėšų suma – 8 100 eurų,
iš jų panaudota 6 244,20
eurai. Finansuoti
kultūros, NVO ir
bendruomenių, sporto ir
švietimo renginiai.
01.02.03 priemonė: Paskolų grąžinimas
B 387 900,00
Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis
su komerciniais bankais. Prisiimti finansiniai
įsipareigojimai yra vykdomi pagal nustatytus
paskolų grąžinimo grafikus.
01.02.04 priemonė: Palūkanų už paskolas B 42 600,00
mokėjimas
Savivaldybės administracija turi prisiėmusi
finansinius įsipareigojimus – vykdyti pagal
palūkanų už suteiktas paskolas mokėjimus.
Mokėjimai vykdomi pagal nustatytas palūkanų
normas ir mokėjimo grafikus.
01.02.05 priemonė: Kita tikslinė veikla
B 380 300,00
Įgyvendinant teisės aktų nuostatas, dėl tikslinės
veiklos prioritetų ir finansavimo sprendžiama
kasmet.

B 387 900,00

01.04.02 priemonė: Veiklos tobulinimo priemonių B 90 000,00
įgyvendinimas

B 88 000,00

Savivaldybės veiklos tobulinimas, teikiamų
paslaugų ir vykdomų funkcijų kokybės gerinimas,
veiklos atvirumo didinimas.

Savalaikis paskolų
grąžinimo užtikrinimas

Paskolos sumokėtos laiku,
pagal numatytus grafikus.

Vykdomų įsipareigojimų
efektyvumas (Procentais) –
100

Vykdomų įsipareigojimų
efektyvumas (Procentais) –
100

Palūkanos buvo
sutaupytos, nes paskolos
padengtos metų
pradžioje.

Tikslinės veiklos
finansavimo užtikrinimas

Vykdoma

Lėšos paskirstytos
bendrojo ugdymo
mokykloms,
neužpildytoms mokymo
vietoms finansuoti.

Įgyvendintų veiklos
tobulinimo priemonių
skaičius (Vienetas per
metus) – 5

Vykdoma

Savivaldybės
administracija ir
seniūnijos dirba pagal
įdiegtą tarptautinį
kokybės vadybos
standartą ISO LST EN
9001. Atlikus kokybės
vidaus ir priežiūros
auditus, neatitikimų

B 32 321,00

B 274 000,00

standarto reikalavimams
nenustatyta.
Savivaldybės veiklos prioritetų naujai išrinktos
savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui
patvirtinimas.
Strateginio planavimo gebėjimų stiprinimas bei
projektų valdymo procesų tobulinimas.
Nuolatinė paslaugų kokybės stebėsenos ir
vertinimo vykdymas.
01.04.03 priemonė: Dalyvavimas Lietuvos B 14 300,00
savivaldybių asociacijos veikloje (mokestis LSA)
Turimos informacijos apie savivaldybės vykdomą
veiklą viešinimas.

Viešosios informacijos prieinamumo didinimas,
gerosios praktikos pavyzdžių sklaidos tarp
Lietuvos savivaldybių užtikrinimas.
Savivaldybės darbuotojų LSA posėdžiuose
dalyvavimas, pasiūlymų dėl teisės aktų projektų
teikimas, pranešimų skaitymas, dalyvavimas
diskusijose savivaldos klausimais, seminaruose,
mokymuose, oficialiuose LSA organizuojamuose
renginiuose.
Informacijos apie savivaldybės veiklą skelbimas
specializuotame
savivaldybių
žurnale
,,Savivaldybių žinios“ .
01.02 programa ,,Saugesnio miesto programa“
01.01.01 priemonė: Mobilizacija bei jos B 8 100,00
administravimas
D 8 800,00
Tauragės rajono savivaldybės mobilizacijos plano
atnaujinimas.

B 14 300,00
Vidutinis gautos
informacijos iš LSA kiekis
(Vienetai per metus) – 1200

Vidutinis gautos
informacijos iš LSA kiekis
(Vienetai per metus) –
1000

Parengtų/atnaujintų
mobilizacijos planų skaičius
(Vienetas) – 1

Parengtų/atnaujintų
mobilizacijos planų
skaičius (Vienetas) – 1

Buvo teikiami siūlymai
iš LSA gautiems derinti
teisės aktams, dalyvauta
konferencijose,
seminaruose.
Informacija apie
savivaldybės vykdomą
veiklą viešinta žurnale
,,Savivaldybių žinios".

B 9 740,56
D 8 800,00
Tauragės rajono
savivaldybės
mobilizacijos planai

rengiami / atnaujinami
kasmet.
01.01.02 priemonė: Civilinės saugos veiklos D 14 400,00
funkcionalumo užtikrinimas
Vyriausybės nustatyta tvarka yra vykdoma
ekstremaliųjų situacijų prevencija, dalyvaujama
vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo
programas, rengiami savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų rizikos analizės, valdymo ir prevencijos
planai, teikiama informacija gyventojams,
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams
apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją
situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos
padarinius ir priemones jiems pašalinti,
apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos
būdus.
04.03 programa ,,Tauragės rajono plėtros
projektų programa“
01.01.01 priemonė: Projektinės dokumentacijos B 105 000,00
rengimas
Investicinių, techninių, darbų projektų, paraiškų,
nuosavybę pagrindžiančių ir kitų dokumentų
rengimas.

D 14 400,00

01.02.11 priemonė: Apleistos teritorijos buvusiame B 50 000,00
kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ES 146 100,00
ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
VB 11 900,00
Planuojama tvarkyti ir bendruomenės poreikiams
pritaikyti buvusioje apleistoje karinio miestelio
teritorijoje esančius viešuosius pastatus ir kitas
viešas erdves, esančias centrinėje miesto dalyje

B 72 224,33
ES 155 240,92
VB 13 697,78

Etatų, skirtų civilinės saugos
veiklos funkcionalumo
užtikrinimui, skaičius
(Etatas) – 1

Etatų, skirtų civilinės
saugos veiklos
funkcionalumo
užtikrinimui, skaičius
(Etatas) – 1

Civilinės saugos
užtikrinimui etatų
skaičius nekito.

Parengta projektinė
dokumentacija – 5 (Vienetai
per metus)

Parengta projektinė
dokumentacija – 5
(Vienetai per metus)

Buvo rengiami
techniniai projektai,
projektiniai pasiūlymai
ir paraiškos
finansavimui gauti.

Centrinėje miesto dalyje
sutvarkyti objektų skaičius
– 2 (Vienetas)

Centrinėje miesto dalyje
sutvarkyti objektų skaičius
– 1 (Vienetas)

Sutvarkytas pastatas
Vytauto g. 141, įsikūrė
Tauragės bendruomenių
namai, kurių
administravimas
perduotas Tauragės
miesto VVG.

B 87 849,98

01.02.13 Socialinio būsto fondų plėtra Tauragės BKT 117 300,00 BKT 57 261,09
rajono savivaldybėje
ES 790 500,00
ES 377 488,05

Planuojama įsigyti 55 socialinius būstus su
patogumais (17–1 kambario, 31–2 kambarių).
5Būstus pritaikyti neįgaliems.

Įsigytų socialinių būstų
skaičius (vnt.) – 55
*rodiklis bus vertinamas
įgyvendinus projektą

01.02.15 priemonė: Tauragės r. Adakavo k. v. B 43 700,00
Trišiūkštės upelio baseino griovių rekonstrukcija
VB 4 900,00
ES 27 900,00
Įgyvendinant priemonę, siekiama užtikrinti
tinkamą melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių
statinių būklę
01.02.16 priemonė: Tauragės krašto muziejaus A 115 000,00
modernizavimas
B 100 000,00
ES 492 000,00
Įgyvendinant priemonę bus modernizuojamas
pilies pietvakarinis korpusas ir šiai dienai
nesutvarkytas bokštas.

B 37 883,15
VB 0,00
ES 6 190,51

01.02.17 priemonė: Pastatų komplekso, vadinamo B 50 000,00
Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. ES 375 000,00
5, Tauragė; unikalus Nr. 1665), kompleksinis
atnaujinimas (I etapas: kultūros paveldo savybių
išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams
poreikiams)
Įgyvendinant priemonę bus aktualizuojama
pietrytiniame korpuse vykdoma veikla, sudaromos
sąlygos kultūros, edukacinių ir renginių

B 36 592,23
ES 281 017,69

Rekonstruotų griovių ilgis
(Kilometras) – 8

Įsigytų socialinių būstų
skaičius (vnt.) – 16

Rekonstruotų griovių ilgis
(Kilometras) – 8

2018 m. planuotas
rodiklis nepasiektas, nes
nebuvo rinkoje tinkamų
būstų pardavimo
pasiūlos.

Užbaigtas projektas
rekonstruota 16,265 km.

A 0,00
B 106 062,35
ES 313 615,24
Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai
(Vienetas) – 1

Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui kultūros
paveldo objektai (Vienetas)

Projektas pilna apimtimi
bus įgyvendintas 2019
m. II ketv. Projekto
įgyvendinimo terminas
pratęstas dėl užtrukusių
viešųjų pirkimų
procedūrų.
Per 2018 m. baigti
muziejaus ekspozicinių
salių, saugyklos ir
bokšto remonto darbai,
bokšte įrengta virtuali
ekspozicija, įrengta
edukacinė erdvė
saugyklos patalpose,
įsigyta kompiuterinė
įranga ir dalis baldų.

Rodiklis bus
skaičiuojamas 2019 m.

organizavimo paslaugų kokybei užtikrinti ir tų
paslaugų prieinamumui didinti. Numatoma atlikti
pastato vidaus patalpų tvarkomuosius darbus,
atnaujinti
vidaus
inžinerines
sistemas,
rekonstruoti renginių – repeticijų salę, įrengti
daugiafunkcinę salę, įsigyti reikiamą įrangą ir
baldus.
01.02.20
priemonė:
Skaudvilės
miesto B 21 000,00
infrastruktūros sutvarkymas
ES 115 300,00
VB 10 200,00
Įgyvendinant priemonę, numatoma sutvarkyti
viešąją infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio.
Planuojama sutvarkyti gatvę, privažiavimus,
įrengti mašinų stovėjimo aikštelę, apšvietimą,
pėsčiųjų takus bei lieptą į tvenkinį. Taip pat bus
įrengtos krepšinio, mini futbolo bei riedutininkų
aikštelės, pastatyti lauko treniruokliai.
01.02.22 priemonė: Kraštovaizdžio formavimas ir A 173 900,00
ekologinės būklės gerinimas
B 5 000,00
ES 215 500,00
BŽ 29 833,00
Įgyvendinant
priemonę
bus
užtikrinama
kraštovaizdžio apsauga.

įgyvendinus projektą
pilna apimtimi.

B 22 019,29
ES 213 280,23
VB 18 818,85
Sutvarkyta viešoji
infrastruktūra – 1

Projektas bus užbaigtas
2019 m. suformavus ir
įregistravus VĮ
,,Registrų centras"
žemės sklypus.

A 0,00
B 86 333,99
ES 237 889,15
BŽ 29 833,00
Teritorijų, kuriose
įgyvendintos kraštovaizdžio
formavimo priemonės
(Hektaras) – 2

01.02.23 priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo B 10 000,00
didinimas
Tauragės
Martyno
Mažvydo ES 503 900,00
progimnazijos modernizavimas
Siekiant didinti mokyklų tinklo efektyvumą,
numatoma modernizuoti Tauragės Martyno
Mažvydo progimnaziją ir aprūpinti ją modernia
mokslui ir ugdymui skirta įranga.

B 45 096,31
ES 105 256,13

01.02.24 priemonė: Vaikų ir jaunimo neformalaus B 30 000,00
ugdymosi galimybių plėtra Tauragės rajono ES 20 000,00
Moksleivių kūrybos centre

B 12 787,80
ES 15 345,46

Pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintos
bendrojo ugdymo mokyklos
(Skaičius) – 1

Teritorijų, kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio formavimo
priemonės (Hektaras) – 8

Įgyvendintas projektas,
kurio metu sutvarkyta ir
apželdinta 8 ha
teritorijos, įrengti
pėsčiųjų takai,
apšvietimas ir mažosios
architektūros elementai.

Projektas pilna apimtimi
bus įgyvendintas 2020
metais. 2018 m. pradėti
vykdyti pirmojo aukšto
modernizavimo darbai.

Įgyvendinant
priemonę
bus
patobulinta
neformaliojo švietimo infrastruktūra ir plėtojamos
vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybės.
01.02.25
priemonė:
Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas,
modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos
centro– mokyklos Pušelė“ ugdymo aplinką
Įgyvendinant priemonę bus modernizuota
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
infrastruktūra – sutvarkytas Tauragės vaikų
reabilitacijos centro– mokyklos „Pušelė“ pastatas
ir pagerintos ugdymo sąlygos.
01.02.26 priemonė: Tauragės miesto gatvių
rekonstrukcija (Žemaitės g., Smėlynų g. ir
Smėlynų skg.)
Įgyvendinant priemonę bus siekiama vietinių kelių
techninių parametrų ir eisimo saugos pagerinimo.

B 20 000,00
ES 289 100,00

B 40 000,00
ES 998 800,00

01.02.27 priemonė: Priemonės
kaimui“ projektų įgyvendinimas

Pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintos
neformaliojo ugdymo
mokyklos (Skaičius) – 1

2018 m. pradėti vieno
korpuso remonto darbai,
projektas bus
įgyvendintas 2019 m.

Pagal veiksmų programą
ERPF lėšomis atnaujintos
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
mokyklos (Skaičius) – 1

Projektas pilna apimtimi
bus įgyvendintas 2019
m. Pradėti renovacijos
darbai.

Sutvarkytų gatvių skaičius
(Vienetas) – 3

Projektas pilna apimtimi
bus įgyvendintas 2019
m. Per ataskaitinį
laikotarpį vykdomi
numatytų gatvių
rekonstrukcijos darbai.

B 23 230,58
ES 0,00

B 331 110,00
ES 541 896,29

„Paslaugos B 180 500,00
A 99 000,00
ES 960 800,00
Įgyvendinant
priemonę
Tauragės
rajono
seniūnijose bus įgyvendinti 8 projektai.

BŽ 200 500,00
A 0,00
ES 0,00

01.02.28 priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų B 77 900,00
tvarkymas Tauragės mieste
ES 720 900,00
Priemonės įgyvendinimas prisidės prie lietaus
nuotekų sistemos Tauragės mieste plėtros.

B 77 829,66
ES 0,00

01.02.29 priemonė: Nestandartinių socialinių B 78 100,00

B 64 176,95

Įgyvendintų projektų
skaičius (Vienetas) – 8

Lietaus nuotėkio plotas, iš
kurio surenkamam
paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta
ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra (Hektaras) –
63

Finansavimas skirtas 6
projektams. Projektai
pilna apimtimi bus
įgyvendinti 2019 m.
2018 m. pradėtos
vykdyti projekto
veiklos, gautas
papildomas
finansavimas dėl
papildomų veiklų
vykdymo.

paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono
savivaldybėje
Įgyvendinant priemonę bus įkurtas dienos centras
asmenims su negalia (K. Donelaičio g. 21)
01.02.32 priemonė: Pirminės asmens ir B 5 000,00
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra VB 10 000,00
Tauragės rajone
ES 112 200,00
Įgyvendinant priemonę, siekiama prisidėti prie
sveikatos netolygumų mažinimo, gerinant
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms, skatinant sveiką
gyvenseną.

Rekonstruotas objektas
(Vienetas) – 1

Projektas bus
įgyvendintas 2019 m.

Viešąsias sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, kuriose
modernizuota paslaugų
teikimo infrastruktūra,
skaičius (Vienetas) – 1

2018 m. pateikta
paraiška finansavimui
gauti. Projektas bus
įgyvendintas 2019 m.

B 0,00
VB 0,00
ES 0,00

01.02.33 priemonė: Tauragės miesto ir seniūnijų B 10 000,00
gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos
modernizavimas
Įgyvendinant projektą bus modernizuotas
Tauragės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų
erdvių apšvietimas. Numatomas kabelinės linijos
gatvių apšvietimo įrengimas.
01.02.35 priemonė: Buvusios asfaltbetonio bazės B 35 000,00
teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių ES 163 600,00
g. 56A, sutvarkymas
Planuojama išvalyti 0,5 ha naftos produktais
užterštos teritorijos.

B 0,00

01.02.36 priemonė: Darnaus judumo priemonių B 5 000,00
diegimas Tauragės mieste
Planuojama parengti investicijų projektą

B 2 420,00

01.02.37 priemonė: Paslaugų teikimo ir asmenų B 10 000,00
aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono ES 80 000,00
savivaldybėse

B 0,00
ES 9 030,33

Įgyvendintas projektas
*rodiklis bus skaičiuojamas
po projekto įgyvendinimo
pabaigos

Vykdoma

Vyko viešųjų pirkimų
procedūros, sutartį
planuojama pasirašyti
2019 m. I pusmetį.

B 25 773,43
ES 382 041,29
Teritorijos, kuriose
įgyvendinta priemonė
(Hektaras) – 0,5

Parengtas investicijų
projektas – 1

Vyksta projekto
įgyvendinimo darbai,
numatoma teikti
paraišką dėl papildomo
finansavimo gavimo.
Planuojama įgyvendinti
projektą 2019 m.
Parengtas investicijų
projektas – 0

2018 m. pateikta
paraiška dėl projekto
finansavimo.

Tobulinti aptarnavimą vieno langelio principu
administracijoje ir seniūnijose, elektroninių
dokumentų valdymo ir administracinių paslaugų
teikimo gerinimas.

Įdiegtų paslaugų teikimo ir
asmenų aptarnavimo
kokybę gerinančių
priemonių skaičius
(Vienetas)

01.02.38 priemonė: Savivaldybes jungiančių B 5 000,00
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės ES 100 000,00
infrastruktūros plėtra Tauragės regione
Planuojama įrengti informacinius ženklus,
nuorodas, stendus Jūros upės vandens turistinėje
trasoje ir pėsčiųjų– dviračių trasose, maršrutuose.

B 12 629,28
ES 0,00

01.02.39 priemonė Lietuvos – Lenkijos paramos
jaunam verslui bendradarbiavimo platforma
antreprenerystės skatinimui
Tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja 7
partneriai (4 iš Lietuvos ir 3 iš Lenkijos).
Numatomos veiklos: ,,verslo idėjų“ konkurso
organizavimas ir verslo startuolių atranka;
versliškumo skatinimo renginiai ir gerosios
praktikos
sklaida,
konsultacijos
verslo
startuoliams; verslininkystės plėtros platformos
sukūrimas.
01.02.40 priemonė: Elektromobilių įkrovimo
stotelių įrengimas Tauragės mieste
Planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo
stoteles.

B 4 366,88
ES 11 700,69

B 2 500,00
ES 13 300,00

B 11 000,00
ES 62 000,00

Pradėtos vykdyti
projekto veiklos - vyko
savivaldybių darbuotojų
mokymai, įsigyta
paslaugų teikimui būtina
kompiuterinė įranga.
Pradėtos tvarkyti
patalpos, skirtos
paslaugų teikimui.

Numatomas minimalus
įrengtų Tauragės apskrityje
ženklinimo infrastruktūros
objektų skaičius – 200

Numatomas minimalus
įrengtų Tauragės apskrityje
ženklinimo infrastruktūros
objektų skaičius – 24

Įgyvendintas projektas – 1

Įgyvendintas projektas – 1

Projekto dalyvių skaičius
(Asmuo) – 30

Projekto dalyvių skaičius
(Asmuo) – 30

Įrengtų pakrovimo stotelių
skaičius (Vienetas) – 5

Įrengtų pakrovimo stotelių
skaičius (Vienetas) – 0

2018 m. įrengti 2 lauko
infoterminalai, pradėti
gaminti stendai
neįgaliesiems ir
informaciniai stendui.
Projektas pilna apimtimi
bus įgyvendintas 2019
m.

Projektas sėkmingai
įgyvendintas pilna
apimtimi

B 0,00
ES 0,00
2018 m. pabaigoje
pasirašyta projekto
finansavimo sutartis.
Įvykdytos įrangos
pirkimo procedūros.
Projektas bus

įgyvendintas pilna
apimtimi 2019 m.
01.02.41 priemonė: Sveikam gyvenimui sakome B 900,00
„TAIP“
ES 10 000,00
VB 900,00
Bus organizuojami sveikatinimo renginiai,
praktiniai ir teoriniai mokymai vaikams,
neįgaliesiems ir vyresniems nei 55 metų asmenims.
Projekto vykdytojas – Tauragės r. sav., visuomenės
sveikatos biuras.

B 0,00
ES 0,00
VB 0,00

02.01.02. priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir B 10 000,00
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra T 363 700,00
Tauragės rajone
ES 1 045 100,00
Naujų vandentiekio tinklų įrengimas, nuotekų
valymo įrenginių rekonstravimas, Tauragės miesto
pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės
rekonstravimas.

B 9 108,59
T 368 596,74
ES 0,00

02.01.03. priemonė: Buitinių nuotekų Akacijų g. ir B 25 000,00
nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k., VB 81 800,00
Tauragės r.
Rekonstruoti buitiniai nuotekų tinklai ir nuotekų
valymo įrenginiai

B 0,00
VB 0,00

Tikslinių grupių asmenys,
kurie dalyvavo
informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą
didinančiose veiklose
(Asmuo) – 50

Tikslinių grupių asmenys,
kurie dalyvavo
informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą
didinančiose veiklose
(Asmuo) – 1442

Įgyvendintas projektas – 1

Įgyvendintas projektas – 1

2018 m. liepos 7 d.
pasirašyta sutartis ir
pradėtas įgyvendinti
projektas „Sveikam
gyvenimui sakome –
TAIP“, kurio trukmė – 3
metai. 2018 m. pradėtos
vykdyti projekto
veiklos: atraktyvių
kliūčių ruožo estafečių
užsiėmimas, kuriame
dalyvavo 180 vaikų.
Mokyklose vyko jogos
užsiėmimai, praktiniai
griuvimo prevencijos
mokymai ir šokių „Solo
latino“ užsiėmimai
vyresnio amžiaus
asmenims - 1262
dalyviai.

Rekonstruotų vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis (km)
*rodiklis bus skaičiuojamas
po projekto įgyvendinimo

Projektas bus baigtas
įgyvendinti pilna
apimtimi 2019 m.

Rekonstruotų buitinių
nuotekų ir nuotekų valymo
įrenginių tinklų ilgis (km)

Projektas bus baigtas
įgyvendinti pilna
apimtimi 2019 m.

02.02.01 priemonė: Tauragės regiono komunalinių B 17 100,00
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
ES 1 999 400,00
Planuojama įrengti 86 vnt. konteinerinių aikštelių,
iš jų 34 vnt. požeminės. Didžiųjų atliekų surinkimo
aikštelėje pritaikyta patalpa pakartotiniam atliekų
naudojimui. Trūkstamų žaliųjų atliekų konteinerių
ir kompostavimo dėžių įsigijimas individualioms
valdoms.
02.03.01 priemonė: Tauragės miesto viešojo ES 679 100,00
susisiekimo
parko
transporto
priemonių
atnaujinimas
Planuojama įsigyti 3 elektobusus.

02.04 programa ,,Kaimo, turizmo ir verslo
plėtros programa“
01.01.01. priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas D 112 300,00
Paraiškų priėmimas paramai už žemės ūkio
naudmenų plotus gauti.

Žemės ūkio valdų registravimas.
Ūkininko ūkio registravimas.
Žemės ūkio technikos registravimas Žemės ūkio
technikos techn. apžiūros.

B 30 783,00
ES 0,00
Konteinerinių aikštelių
skaičius (vnt.) – 86

Rodiklis bus
skaičiuojamas
įgyvendinus projekto
veiklas 2019 m.

ES 0,00
Įsigytų elektrobusų skaičius
(vnt.) – 3

Įsigytų elektrobusų skaičius
(vnt.) – 0

Pradėtos projekto
veiklos, vykdomos
viešųjų pirkimų
procedūros. Planuojama
įsigyti 3 elektra varomus
autobusus.

Paraiškų skaičius – 3200
vnt.

3080

2018 metais pasėlius ir
žemės ūkio naudmenas
deklaravo 3080
pareiškėjų, tai apie 4
proc. mažiau nei 2017
metais. Deklaruojamas
žemės plotas
nesumažėjo, tai reiškia,
kad pamažu ūkiai
didėja.

Žemės ūkio valdų skaičius –
3900
Ūkininkų ūkių skaičius
(vnt.) – 500

Žemės ūkio valdų skaičius
– 3549
Ūkininkų ūkių skaičius
(vnt.) – 2421

Žemės ūkio technikos
skaičius (vnt.) – 700
Apžiūrų skaičius (vnt.)

Žemės ūkio technikos
skaičius (vnt.) – 845
Apžiūrų skaičius (vnt.)

D 106 479,99

01.01.02 priemonė: Valstybei nuosavybės teise D 171 000,00
priklausančių melioracijos statinių priežiūra,
remontas
Melioracijos
statinių
priežiūros,
remonto,
projektavimo, ekspertizės, apskaitos, programų
atnaujinimo darbai.

01.01.04 priemonė: Savivaldybei nuosavybės teise B 100 000,00
priklausančių melioracijos statinių priežiūra,
remontas.

01.01.03 priemonė: Žemės ūkio
organizavimas
Žemdirbių šventės organizavimas.
Konkursas „Metų ūkis 2018“.

renginių B 5 200,00

02.01.01 priemonė: Verslumo skatinimo ir B 140 000,00
investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas
Ekonominiam vyrų ir moterų, jaunimo aktyvumui
mieste ir kaimo vietovėse didinti, darbo vietų
kūrimui bus įgyvendinamos smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo priemonės, teikiamos subsidijos
naujai įregistruotų mažų ir labai mažų verslo įmonių
pradinėms steigimosi išlaidoms dengti.

D 170 999,95
Griovių remonto ir
priežiūros darbai – 13,84
km

Griovių remonto ir
priežiūros darbai – 17,39
km

Užtvankų ir tiltų priežiūros
darbai – 4 vnt.

Užtvankų ir tiltų priežiūros
darbai – 2 vnt.

Avarinių gedimų šalinimas
– 16 vnt.

Avarinių gedimų šalinimas
– 14 vnt.

Projektavimas ir ekspertizės
– 3 vnt.

Projektavimas ir
ekspertizės – 3 vnt.

Apskaita, vektorizavimas –
3 vnt.

Apskaita, vektorizavimas –
3 vnt.

Projektavimas – 3 vnt.

Projektavimas – 3 vnt.

Remonto darbai – 11 vnt.

Remonto darbai – 12 vnt.

Žemdirbių šventė – 1
Konkursas – 1

Žemdirbių šventė – 1
Konkursas – 1

Naujai įregistruotų įmonių,
gavusių subsidiją skaičius
(Asmenys per metus) – 20

Naujai įregistruotų įmonių,
gavusių subsidiją skaičius
(Vienetas) – 23

B 96 509,52

B 4 013,78

B 109 969,62

Tauragės rajono
savivaldybė
kompensavo 23
įmonių įregistravimo
ir su įmonės steigimu
susijusias išlaidas.

Numatoma teikti paramą investuotojams, su kuriais
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta
tvarka bus sudaromos investicijų sutartys.

03.05 programa ,,Urbanistinės plėtros ir
viešosios infrastruktūros gerinimo programa“
01.01.01 priemonė: Viešosios paskirties ir B 283 000,00
daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių,
įvažiavimų į jas įrengimas ir/ar remontas
Techninės užduoties rengimas projektavimo
paslaugų
koordinavimas.
Remonto/rekonstrukcijos/statybos darbų pirkimo

Subsidijuotų naujų darbo
vietų skaičius (Vienetai per
metus) – 25

Subsidijuotų naujų darbo
vietų skaičius (Vienetai per
metus – 41

Sudarytų investicijų sutarčių
skaičius

Sudarytų investicijų
sutarčių skaičius – 1

Įrengtų ir/ar sutvarkytų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius (Vienetas)
–1

Įrengtų ir/ar sutvarkytų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius
(Vienetas) – 3

2018 m. Tauragės
rajono savivaldybės
tarybos sprendimu
patvirtintas naujas
Tauragės rajono
savivaldybės
smulkaus ir vidutinio
verslo subjektų
rėmimo programos
tvarkos aprašas. 2018
m. subsidijuotos 28
įmonių išlaidos 41
naujai darbo vietai
įkurti.
Tauragės rajono
savivaldybė sudarė
investicijų sutartį su
AB „Vilkyškių
pienine“, kuri
įsipareigojo investuoti
ne mažiau kaip 6 mln.
eurų ir sukurti
papildomai 21 naują
darbo vietą.

B 205 102,55
Užbaigti statybos darbai
automobilių stovėjimo
aikštelėse prie
daugiabučių

procedūrų organizavimas ir koordinavimas.
Rangos sutarties parengimas ir darbų priežiūra.

01.01.02 priemonė: Miesto ir rajono susisiekimo B 630 000,00
infrastruktūros gerinimas
Techninės užduoties rengimas projektavimo
paslaugų koordinavimas.

gyvenamųjų namų
Tauragės miesto
Žemaitės g. Nr.28, 30,
32,34, Prezidento g. Nr.
63, 65, 67. Įrengtos
naujos betono trinkelių
arba asfaltbetonio
dangos, įrengta lietaus
nuotekų surinkimo
sistema, apšvietimas,
sutvarkyti šaligatviai.
B 766 233,08
Įrengtų/Sutvarkytų
gatvių/kelių ilgis
(Kilometras) – 2

Įrengtų/Sutvarkytų
gatvių/kelių ilgis
(Kilometras) – 10,28

Atlikti šių gatvių
kapitalinio remonto
darbai ir
rekonstrukcijos:Gaurės
sen., Stragutės k., Vėjų
g., Mažonų sen.,
Norkaičių k., Ryto g.,
Žygaičių sen., Šikšnių k.,
Šikšnių g., Tauragės m.,
Stoties g., Tauragės m.,
Tremtinių g., Žygaičių
sen., Sartininkų k., Gėlių
g., Tauragės miesto Šlaito
g., Batakių sen., Batakių
mstl., Slėnio g., Gaurės
sen., Milaičių k., Milaičių
g., Mažonų sen.,
Pagramančio mstl., Šlaito
g., Tauragės sen.,
Dacijonų k., kelias Ta-60,
Žygaičių sen., Sartininkų
k., Tylos g., Tauragės m.,
Žemaitės g., Tauragės m.,
Smėlynų g., Tauragės r.
sav., Paberžių g.
Tvenkinių g., Gaurės
sen., Eičių k.,Durpyno g.

Remonto/rekonstrukcijos/statybos darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir koordinavimas.
Rangos sutarties parengimas ir darbų priežiūra.
Techninės užduoties rengimas projektavimo
paslaugų koordinavimas.

Remonto/rekonstrukcijos/statybos darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir koordinavimas.
Rangos sutarties parengimas ir darbų priežiūra.
01.01.04 priemonė: Patirtų nuostolių vežant B 210 000,00
keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimas
Lengvatinio keleivių vežimo kompensacijos
mokėjimas.

Įrengtų/sutvarkytų pėsčiųjų
takų/šaligatvių ilgis
(Kilometras) – 2

Įrengtų/sutvarkytų pėsčiųjų
takų/šaligatvių ilgis
(Kilometras) – 2,2

Atlikti šių
šaligatvių/pėščiųjų takų
sutvarkymo darbai:
Tauragės m., Tremtinių
g., Tauragės m.,
Žemaitės g., Tauragės
m., Smėlynų g.,
Tauragės sen, Dacijonų
k., Mokyklos ir
Kaimynų g.

Lengvatinio keleivių
pavežėjimo užtikrinimas

Vykdoma

Vežant keleivius
nuostolongais vietiniais
reguliaraus susisiekimo
maršrutais, patirta 203,4
tūkst. Eur nuostolio.

Finansavimo skyrimas
autobusų stoties veiklai
užtikrinti

Tauragės autobusų stoties
veiklos užtikrinimui buvo
panaudota 155,3 tūkst. Eur.

Suformuotų žemės sklypų
skaičius (Vienetas) – 55

Suformuotų žemės sklypų
skaičius (Vienetas) – 44

B 203 364,00

02.01.05 priemonė: Tauragės autobusų stoties B 127 000,00
veiklos užtikrinimas
Užtikrinimas keleivių aptarnavimas stotyje (bilietų
pardavimas, tualetų išlaikymas ir pan.)

B 155 301,00

02.01.01
priemonė:
Teritorijų
planavimo B 33 000,00
dokumentų rengimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimas.

B 44 164,00
Žemės sklypų
formavimas vykdomas
prie naudojamų pastatų
(pagal poreikį) bei
formuojami nauji
sklypai
pardavimui/nuomai
aukcione. Suformuoti
nauji sklypai Kauno g.

46A, Skaudvilėje, P.
Šemetos g. 2, Smėlynų
skg. 28, Trumpoji g. 6,
Pramonės g. 18C,Stoties
g. 14, Vytauto g. 133,
Tauragėje ir kt.
03.01.01
priemonė:
Užimtumo
didinimo D 171 800,00
programos vykdymas
Užimtumo didinimo programos koordinavimas ir
įgyvendinimas.

04.06 programa ,,Būsto plėtros ir turto valdymo
programa“
01.01.01 priemonė: Savivaldybės nekilnojamojo B 44 000,00
turto dokumentų rengimas ir teisinė registracija
Objektų įtraukimas į privatizuojamų objektų
sąrašą, nekilnojamojo turto vertės nustatymas,
žemės sklypų kadastrinių matavimų formavimas ir
įregistravimas.

D 183 467,68
Įdarbintų asmenų skaičius
(Vienetas) – 170

Įdarbintų asmenų skaičius
(Vienetas) – 115

Įdarbinta mažiau nei
planuota asmenų dėl
mažesnio finansavimo iš
valstybės biudžeto
skyrimo.

B 59 617,03

01.02.01
priemonė:
Daugiabučių
namų B 55 000,00
renovavimo programa
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
vykdymo proceso koordinavimas.

B 5 400,00

02.01.01. priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų S 28 900,00
užtikrinimas
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas

S 20 132,35

Privatizuotų objektų skaičius
(Vienetas) –15;
Įregistruotų savivaldybės
nekilnojamojo turto objektų
skaičius (Vienetas) – 50;

Privatizuota objektų
(Vienetas) – 26

Atnaujintų (modernizuotų)
namų skaičius (Vienetas) –
55

Atnaujintų (modernizuotų)
namų skaičius (Vienetas) –
54 ( iš viso)
2018 m. Atnaujintų
(modernizuotų) namų
skaičius (Vienetas) – 6

Komunalinio ūkio paslaugų
teikimo atitikimas tų
paslaugų teikimo poreikiui

Komunalinio ūkio paslaugų
teikimo atitikimas tų
paslaugų teikimo poreikiui

2018 m. parduota
aukcionuose 26 vnt.
objektų.

2018 m. pradėti miesto
fontano Atgimimo
aikštėje rekonstrukcijos
darbai, atliktas vasaros
estrados skulptūrų
remontas, įrengtas
skulptūros Tauras

postamentas su
apšvietimu.
01.07 programa ,,Sveikatos apsaugos ir aplinkos
apsaugos programa“
01.01.01 priemonė: Visuomenės ir sveikatos G 400,00
aplinkos monitoravimo programa, sveikatos biuro
paslaugų finansavimas
Numatoma
įgyvendinti
Tauragės
rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros
2014– 2018 metų strategiją. Užtikrinama
pasirengimas epidemijoms ir pandemijoms.
Organizuojama ligonių, asmenų, įtariamų, kad
serga, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinąjį
hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą.
Siekiama užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir
ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos
ir paslaugų kokybės požiūriu. Skatinti ir didinti
gyventojų fizinį aktyvumą, propaguoti brandesnį
visuomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, skatinti
spręsti specifines moterų ir vyrų sveikatos
problemas, užtikrinti visuomenės švietimą ir
informavimą apie sveikatai stiprinančio elgesio
įtaką gyvenimo trukmei ir sveikatą žalojančio
elgesio pasekmes, siekiant mažinti moterų ir vyrų
vidutinės gyvenimo trukmės skirtumus.
Tikslams pasiekti 2015 m. veiklą pradėjo vykdyti
Tauragės rajono visuomenės sveikatos biuras.
Vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena,
sistemingai renkami ir kaupiami Tauragės rajono
gyventojų sveikatos būklės ir jai įtakos turinčių
veiksnių kitimo duomenys ir rodikliai. Vykdoma
vaikų sveikatos stebėsena ikimokyklinėse įstaigose,
moksleivių sveikatos stebėsena mokyklose.

G 864,95
Suformuoti efektyvią
visuomenės sveikatos
priežiūros struktūrą – 14

Suformuoti efektyvią
visuomenės sveikatos
priežiūros struktūrą – 14

Atlikti maudyklų
monitoringą

Atlikti maudyklų
monitoringą – 5

Pagrindinis visuomenės
sveikatos stebėsenos
savivaldybėje
dokumentas, kuris
nustato nacionalinius
sveikatinimo veiklos
tikslus ir uždavinius,
siekiamus sveikatos
lygio rodiklius, kurie
būtini įgyvendinant
Lietuvos pažangos
strategiją „Lietuva
2030“, yra Lietuvos
sveikatos 2014-2025 m.
programa (toliau - LSP).
Programoje iškeltas 1
strateginis tikslas ir 4
tikslai bei jų uždaviniai.
Visuomenės sveikatai
svarbūs veiksniai yra
šalies demografiniai
rodikliai, socialiniai ir
sveikatos netolygumai,
fizinė darbo ir
gyvenamoji aplinka,
asmens gyvensenos
ypatumai, sveikatos
priežiūros sistema. LSP
iškeltų tikslų ir
uždavinių įgyvendinimą
savivaldybėse stebėsenai
naudojamas pagrindinių
rodiklių sąrašas, kurį

sudaro 51 unifikuotas
rodiklis.
2018 m. Tauragės rajono
savivaldybėje buvo
vykdomas suaugusiųjų
gyvensenos tyrimas,
kuris atliekamas kas 4
metai (skaičiuojamas
kaip 1 rodiklis).

01.01.02 priemonė:
Savivaldybės sveikatos G 27 900,00
programos vykdymas
Visuomenės sveikatos stiprinimo programa yra
tęstinė. Numatoma vykdyti vaikų sveikatos
stiprinimo veiklą, neinfekcinių ligų, traumų ir
nelaimingų atsitikimų prevenciją, propaguoti
sveiką
gyvenseną,
gerinti
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
Įgyvendinta Valstybinės narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės ir prevencijos programa.

G 27 160,00
Asmenų, dalyvaujančių
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje
programoje, valstybės
finansuojamose sveikatos
programose, dalis
(Procentas) – 30

Asmenų, dalyvaujančių
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje
programoje, valstybės
finansuojamose sveikatos
programose, dalis
(Procentas) – 20

2018 m. rajono
gyventojai turėjo
galimybę dalyvauti
įvairiose sveikatos
stiprinimo veiklose.
Projektus vykdė
Tauragės rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, švietimo įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos,

bendruomenės. Buvo
organizuoti sveikatinimo
teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai. Rodiklis
apskaičiuotas pagal
veiklose dalyvavusius
unikalius dalyvius.
01.01.03 priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų B 17 100,00
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
I 350 000,00
Siekiama, kad, nepaisant amžiaus, lyties, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės
priklausomybės, religijos, įsitikinimų, būtų
sudarytos lygios galimybės teikti ir gauti
įvairiapuses, kokybiškas, saugias asmens,
visuomenės, sveikatos priežiūros paslaugas.
Sudaryti galimybes nuolat kelti
sveikatos
priežiūros specialistų kvalifikaciją. Diegti ir
plėtoti elektronines sveikatos paslaugas. Atnaujinti
medicinos prietaisus, įrangą. Organizuoti
sveikatos priežiūros įstaigų renovaciją, atnaujinti
materialinę bazę. Užtikrinti ambulatorijų ir
medicinos punktų seniūnijose komunalinio ūkio
aptarnavimą. Atnaujinti
materialinę bazę.
Organizuoti
sveikatos
priežiūros
įstaigų
renovaciją.

B 39 422,00

01.02.02 priemonė: Teikti medicininę pagalbą B 2 400,00
nedraustam asmeniui
Medicininės – socialinės paskirties paslaugų
teikimas nedraustiems asmenims, patekusiems į
Tauragės ligoninės Priėmimo – skubiosios
pagalbos skyrių.

B 0,00

02.01.01

G 0,00

priemonė:

Aplinkos

apsaugos G 4 000,00

Renovuotų įstaigų, įsigytų
medicininių prietaisų,
įrangos skaičius (Vienetas)
– 36

2018 m. atlikta 64 proc.
visų numatytų darbų

Iš Valstybės investicijų
programos lėšų buvo
vykdomi VšĮ Tauragės
rajono pirminės
sveikatos priežiūros
centro pastato
Tauragėje, Jūros g. 5,
modernizavimo
(šildymo, vėdinimo,
lietaus ir dalies buitinių
nuotekų sistemų
atnaujinimas) darbai.
2018 m. atlikta 64 proc.
visų numatytų darbų.
Iš ES ir valstybės
biudžeto lėšų atlikti VšĮ
Tauragės ligoninės
vaikų ligų skyriaus ir
tomografijos kabineto
modernizavimo darbai,
įsigyta moderni
medicininė įranga.

Medicininę pagalbą gavusių
nedraustų asmenų skaičius
(Asmenys per metus) – 160

Medicininę pagalbą
gavusių nedraustų asmenų
skaičius
(Asmenys per metus)
– 168

Medicininę pagalbą
nedraustiems asmenims,
kurių skaičius
kiekvienais metais
didėja, teikia Tauragės
ligoninė.

monitoringas
Oro kokybės tyrimų Tauragės mieste atlikimas.

Atliktų tyrimų skaičius
(Vienetas) – 3

02.01.02
priemonė:
Želdynų
tvarkymas G 48 000,00
(želdiniams įsigyti, želdynams tvarkyti, medžiams
genėti, pjauti)
Naujų želdinių įsigijimas, pavojų keliančių medžių
šalinimas Tauragės rajone.

G 47 499,00

02.01.03 priemonė: Rekreacinių teritorijų G 20 000,00
sutvarkymas
Teritorijų priskirtų visuomenės poreikiams
sutvarkymas.

G 31 368,00

Atliktų tyrimų skaičius
(Vienetas) – 0

2018 m. aplinkos
apsaugos oro
monitoringas nebuvo
vykdomas.

Želdinių tvarkymo ir
priežiūros užtikrinimas

Vykdoma

2018 m. buvo gauta 20
paraiškų ir prašymų
želdynų tvarkymo
finansavimui. Patenkinti
visi prašymai ir
paraiškos. Želdynų
tvarkymo ir priežiūros
užtikrinimui paskirstyta
47499,00 eurų.
Seniūnijos ir įvairios
organizacijos įsigijo
gėlių ir medelių
sodinukų, įrangos
želdynų ir želdinių
priežiūrai (krūmapjovės,
sodo traktoriukas,
vejapjovės, pjūklai).

Tvarkomų teritorijų skaičius
(Vienetas) – 8

Tvarkomų teritorijų
skaičius (Vienetas) – 8

Sutvarkytos
bendruomenių
"Tauragės aušra",
"Tauragės jovarai"
rekreacinės zonos.
Pilaitės bendruomenės
centre pastatytas akmuo
"Bičinė". Atnaujinti
Batakių piliakalnio
galiniai laiptai ir įrengta
atraminė sienelė.
Įrengtas žiedinis takas
Pagramančio mstl.

Atnaujinti kabantys
lieptai Pagramantyje.
02.01.04 priemonė: Finansinė parama miško G 46 900,00
sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams,
įgyvendinantiems medžiojamų gyvūnų daromos
žalos miškui prevencijos priemones
Želdinių aptvėrimas individualiomis apsaugos
priemonėmis.

G 31 867,35

02.01.05 priemonė: Pasiutligės prevencijos G 1 500,00
programos įgyvendinimas
Mažinama laukinių plėšrūnų populiacija, siekiant
sumažinti galimybes pasiutligei plisti.

G 1 299,54

02.01.06 priemonė: Ekstremalių situacijų G 2 000,00
valdymas
Bešeimininkių, nebetinkamų naudoti žemės ūkyje,
pavojingų medžiagų sutvarkymas.

G 0,00

02.01.07 priemonė: Vandens telkinių tvarkymas
G 15 500,00
Vandens
telkinių
sutvarkymas
Skaudvilės
seniūnijoje.
02.01.08 priemonė: Aplinkosauginio švietimo G 2 000,00
projektų įgyvendinimas
Aplinkosauginio švietimo projektų, kuriuose
dalyvauja mokiniai, vykdymas bei mokinių
ekologinio,
aplinkosauginio
sąmoningumo
skatinimas.

Žalos prevencinių
priemonių taikymas

Vykdoma

Sumedžiotų ir į VMVT
pristatytų plėšrių gyvūnų
skaičius (Vienetas) – 200
Bešeimininkių pavojingų
atliekų tvarkymo
užtikrinimas

Prevencinių priemonių
projektų finansavimui
skirta 27200 eurų:
ūkininkei Rūtai
Pilypienei ir VĮ
Valstybinių miškų
urėdijos Tauragės
regioniniam padaliniui.
Duomenys bus 2019 m.
balandžio mėn.

Vykdoma

2018 m. buvo išvežtos
Mažonų seniūnijoje
surinktos padangos.

G 0,00
Sutvarkytų vandens telkinių
skaičius (Vienetas)

2018 m. nebuvo
tvarkomi vandens
telkiniai.

G 3 510,00
Įvykdytų aplinkosauginių
švietimo projektų skaičius
(Vienetas) – 2

Įvykdytų aplinkosauginių
švietimo projektų skaičius
(Vienetas) – 5

Finansuotos mokinių
ekskursijos: kelionė į
Varnių regioninį parką,
išvyka į Viešvilės
gamtinį rezervatą,
ekskursija į Kuršių
nerijos nacionalinį
parką. Vykdyti kiti
projektai mokiniams:

paskaitos apie atliekas,
ekologinė stovykla,
paskaita apie paukščius
bei inkilų gamyba.
02.01.09 priemonė: Laikraščių aplinkosaugine G 1 100,00
tema prenumerata rajono mokykloms
Aplinkosauginių leidinių švietimo įstaigoms
įsigijimas.

G 1 095,66

02.02.01 priemonė: Lietaus kanalizacijos sistemų G 3 000,00
eksploatavimas (paviršinių nuotekų ir lietaus
surinkimo įrenginių valymo darbai)
Lietaus kanalizacijos sistemos eksploatavimas.

G 3 000,00

02.02.04 priemonė: Sąvartynų ir nelegalių G 12 000,00
šiukšlynų tvarkymas
Bešeimininkių atliekų surinkimas ir tvarkymas
Tauragės rajone.

G 6 846,90

02.02.05
priemonė:
Atliekų
tvarkymo G 2 000,00
infrastruktūros plėtra
Įgyvendinant priemonę, siekiama užtikrinti atliekų
konteinerių aikštelių įrengimą ir jų priežiūrą.

G 1 500,00

Prenumeruojamų laikraščių
aplinkosaugine tema
egzempliorių skaičius
(Vienetas) – 40

Prenumeruojamų laikraščių
aplinkosaugine tema
egzempliorių skaičius
(Vienetas) – 37

2019 metams rajono
švietimo įstaigoms
užsakyta prenumerata
laikraščio "Žaliasis
pasaulis" bei žurnaliukų
"Lututė" ir "NG Kids".

Lietaus kanalizacijos
sistemos eksploatavimas

Vykdoma

Atlikti paviršinių
nuotekų tinklų ir
vandens sėsdintuvų,
valyklų tvarkymo
darbai, atliktas pralaidų
valymas.

Bešeimininkių atliekų
tvarkymo užtikrinimas

Vykdoma

Sutvarkyta bešeimininkė
sodyba Kasbarynų k.,
išvežtos surinktos
padangos Mažonų
seniūnijoje, tvarkymų ir
akcijų metu surinktos
įvairios atliekos išvežtos
į regioninį atliekų
sąvartyną bei kitų
bešeimininkių atliekų
surinkimas ir šalinimas.

Atliekų konteinerių aikštelių
skaičius (Vienetas) – 1

Vykdoma

Įrengta konteinerių
aikštelė prie Batakių
kapinių.

02.02.06 priemonė: Vietinė rinkliavos už B 20 100,00
komunalines atliekas lengvatų mokėjimas
Vietinės rinkliavos lengvatos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikimas.

B 21 443,41

02.02.07 priemonė: Vietinė rinkliava už atliekų C 853 000,00
tvarkymą
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
taikymas.

C 946 960,00

01.08 ,,Sporto ir kultūros ugdymo programa“
programa
01.01.02 priemonė: Kultūros renginių ir kitos B 80 000,00
kultūrinės– meninės veiklos organizavimas
Įvairių švenčių, festivalių, susitikimų, išvykų,
leidinių leidybos ir t.t. organizavimas.

01.01.03
priemonė:
Viešųjų
organizavimas savivaldybės teritorijoje
Tradicinių renginių organizavimas.

renginių B 145 000,00

Lengvatą gaunančių asmenų
skaičius (Asmuo) – 1730

Lengvatą gaunančių
asmenų skaičius (Asmuo) –
1888

Gautos vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą lėšos
(Eurai) – 800 000,00

Gautos vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą lėšos
(Eurai) – 927 401,74

2018 m. 1888 objektams
suteikta lengvatų už
22658,39 eur.

B 75 754,99
Finansuotų kultūros renginių
Finansuotų kultūros
projektų dalis nuo pateiktų renginių projektų dalis nuo
paraiškų (procentas) – 85
pateiktų paraiškų
(procentas) – 95

Pateikti finansuoti
projektai sudaro sąlygas
gyventojų ir miesto
svečių turiningo
laisvalaikio praleidimui,
kurį įprasmina kultūrinė
veikla. Daugelis
projektų buvo skirti
šimtmečiui paminėti.
Galima teigti, kad
vykdomi projektai ir
priemonės yra reikalingi
bei tenkinantys
kultūrinius poreikius.
Daugiau skiriama
dėmesio ne į kiekybę,
bet į kokybę.

Vidutinis viešuosiuose
renginiuose dalyvaujančių
kolektyvų skaičius (Vienetas)
– 6

2018 metais buvo
organizuojami
tradiciniai renginiai,
šventės, festivaliai.

B 163 788,14
Suorganizuoti renginiai
(Vienetas) – 16

Tauragės miesto šventė
"Tauro ragas 2018",
festivaliai: "Džiazo
dienos", Tarptautinis
Martyno Mažvydo
festivalis "Giesmė mano
žemei", Tarptautinis
Tauragės vokalinės
muzikos festivalis,
įvyko Baltijos galiūnų
čempionato II etapas
Tauragėje, Rugsėjo 1osios šventė, eglutės
įžiebimo šventė,
šeimadieniai ir t.t.
Organizatoriai kasmet
pateikia žiūrovams
aukšto meninio lygio
atlikėjų kolektyvus bei
įvairialypes programas.
01.02.01 priemonė: Jaunimo užimtumo ir jaunimo B 58 000,00
verslumo skatinimas
Jaunimo organizacijų kūrimosi, jų veiklos,
verslumo, užimtumo rėmimas.

B 50 332,96

01.02.02 priemonė: Visuomeninių organizacijų B 15 000,00
rėmimas
Pilietinių iniciatyvų, užimtumo, informacinės
plėtros, kultūros vertybių išsaugojimo, kultūrinės
ir ekonominės padėties gerinimo rėmimas.
Organizacijų aktyvumo skatinimas ir didinimas.

B 18 000,00

Jaunimo užimtumo ir
Įtrauktų į Jaunimo
verslumo skatinimo
organizuojamą veiklą
programoje dalyvaujančių asmenų skaičius (Asmenys
jaunų asmenų skaičius
per metus) – 5400
(Asmenys per metus) – 4000

Apytikslis dalyvių
skaičius projektuose
2018 m., finansuotuose
iš Jaunimo užimtumo ir
verslo skatinimo
programos.

Visuomeninių organizacijų
įtraukimas į organizuojamą
veiklą (asmenys per metus)
– 3000

2018 metais buvo
įgyvendinta daug
renginių bei priemonių
skirtų šimtmečiui
paminėti, paminėtos
įžymios datos ir
jubiliejai.
Populiariausios sritys kultūrinė veikla,
pilietinės iniciatyvos,

Visuomeninių organizacijų
įtraukimas į organizuojamą
veiklą (asmenys per metus)
– 2970

gyventojų užimtumas,
renginiai.
01.02.03 priemonė: Religinių bendruomenių B 55 000,00
rėmimas
Religinių bendruomenių rėmimas.

B 101 580,00

01.02.04 priemonė: Bendruomenių rėmimas
B 50 000,00
Vienijančių bendruomenes asociacijų ir vietos
veiklos grupių rėmimas.
Bendruomenės
narių
gyvenimo
kokybės,
laisvalaikio užimtumo gerinimas.

B 84 056,64

01.02.05 priemonė: Kitos veiklos rėmimas ir B 70 000,00
prašymų įgyvendinimas
Priemonė skirta tarptautiniam bendradarbiavimui
plėtoti, kitai įvairiapusei veiklai remti ir atskiriems
prašymams įgyvendinti.

B 42 425,50

01.02.06 priemonė: Vaikų ir jaunimo meninės B 15 000,00
saviraiškos skatinimas
Priemonės įgyvendinimas apima dvi programas:
vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programą ir

B 14 999,86

Paremtų religinių
bendruomenių skaičius
(Vienetas) – 3

Paremtų religinių
bendruomenių skaičius
(Vienetas) – 3

Buvo paskirstyta 101,6
tūkst. Eur lėšų
septyniolikai parapijų.
Už skirtą finansavimą
parapijos atliko remonto
darbus, įsigijo bažnytinį
inventorių ir organizavo
kalėdinius renginius.

Bendruomenių aktyvumas
(Procentas) – 100

Bendruomenių aktyvumas – Priemonė įgyvendinta
100
pagal planą.
Populiariausios sritys:
šimtmečio renginiai.
ūkinės išlaidos. Buvo
prisidėta prie laimėtų
projektų "Sartupio",
"Gramančios", Pilaitės
bendruomenėms.

Įgyvendintų veiklų skaičius
(Vienetais) – 1

Įgyvendintų veiklų skaičius Vykdomas glaudus
(vienetais) – 1
bendradarbiavimas su
bendruomenėmis
pasirašiusiomis sutartis
su Tauragės rajono
savivaldybe.
Bendradarbiaujama su
lenkų, vokiečių,
prancūzų, ukrainiečių ir
gruzinų
bendruomenėmis.

Paremtų atskirų atlikėjų
skaičius (asmuo) – 3

Paremtų atskirų atlikėjų
skaičius (asmuo) – 3

Paremta Muzikos
mokyklos smuikininkės

pasirengimo bei dalyvavimo Lietuvos moksleivių
dainų šventėje programą.

ir mokytojos
dalyvavimas konkurse,
MKC mokinės ,,Dainų
dainelės" dalyvės
dalyvavimas
baigiamajame etape ir
mokinės dalyvavimas
tarptautiniame
festivalyje

Paremtų vaikų ir moksleivių
meno kolektyvų skaičius
(Kolektyvų skaičius) – 10

Paremti vaikų ir mokinių
meno kolektyvų vadovai,
kurie dalyvavo mokymuose
(Asmuo) – 7

Paremti vaikų meno
kolektyvai iš Moksleivių
kūrybos centro, Muzikos
Paremtų vaikų ir moksleivių mokyklos, Šaltinio
meno kolektyvų skaičius progimnazijos.
(Kolektyvų skaičius) – 15
14 mokytojų dalyvavo
Muzikos mokyklos
bendrame edukacinių
koncertų projekte su
Šiaulių kameriniu
Paremti vaikų ir mokinių orkestru, 2 mokytojai meno kolektyvų vadovai, kūrybinių darbų
kurie dalyvavo mokymuose konkurse ir seminare, 1
(Asmuo) – 18
teatro vadovas - teatrų
apžiūroje, 1 mokytojas
(kartu su mokiniu) konkurse.
Pasiruošimas
dalyvavimui Lietuvos
dainų šventėje.

Praktinių vaikų ir jaunimo
meno kolektyvų vadovų
mokymų skaičius
(Vienetas) – 10

Praktinių vaikų ir jaunimo
meno kolektyvų vadovų
mokymų skaičius
(Vienetas) – 7

Įsigyta 7 instrumentai, 3
vnt. garso aparatūros, 81
vnt. tautinio kostiumo

elementų, 25 vnt. rūbų
apsaugai nuo lietaus.

01.02.09 priemonė:
Programos „Iniciatyva B 40 000,00
Tauragei“ įgyvendinimas
Programos „Iniciatyva Tauragei“ įgyvendinimas.

B 33 926,00

02.02.02 priemonė: Mėgėjiškos sportinės veiklos ir B 50 000,00
didelio sportinio meistriškumo rėmimas
Įvairias sporto šakas pristatančių, sportinį
aktyvumą, užimtumą didinančių renginių dalinis
finansavimas
Olimpinių žaidynių prizininkų ir 4– 8 vietų
laimėtojų, Pasaulio/Europos/Lietuvos čempionatų
prizininkų ir trenerių rėmimas.
02.02.03 priemonė: Viešosios sporto, žaidimų ir B 155 000,00
poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir
infrastruktūros kūrimas
Įgyvendinat priemonę modernizuojama viešoji
sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūra.

B 40 345,00

Įsigytų reikmenų
(instrumentų, rūbų) kiekis
(Vienetas) – 20

Įsigytų reikmenų
(instrumentų, rūbų) kiekis
(Vienetas) – 116

Įsigytos atributikos kiekis
(Vienetas) – 100

Įsigytos atributikos kiekis
(Vienetas) – 172

Iš dalies finansuotų projektų
skaičius (Vienetai per metus)
– 10

Iš dalies finansuotų
projektų skaičius (vienetai
per metus) – 3

Organizuotai sportuojančių
asmenų skaičius (Asmuo) –
1700

Organizuotai sportuojančių
asmenų skaičius (asmuo) –
1650

Modernizuotų/atnaujintų
viešosios sporto, žaidimų ir

Modernizuotų/atnaujintų
viešosios sporto, žaidimų ir

Įsigyta 147 vnt. Dainų
šventės atributikos (
marškinėliai, ženkliukai)

Prisidėta prie laimėtų
Tauragės krašto
muziejaus "Santaka"
dviejų projektų ir
Tauragės moters
užimtumo ir
informacijos centro
projekto "Socialinės
įtraukties didinimas ir
kova su skurdu pagal
priemonę 50+"
įgyvendinimo.

B 187 416,69
Įrengta vaikų vairavimo
aikštelė Tauragės mieste

poilsio infrastruktūros
skaičius (Vienetas) – 3

02.02.04 priemonė: Sporto infrastruktūros B 1 800 000,00
modernizavimas ir plėtra
Tauragės rajono sporto infrastruktūra nėra
pakankamai išvystyta, reikalinga įrengti naują,
modernų sporto kompleksą ir plaukimo baseiną,
kuriame gyventojai galėtų aktyviai praleisti
laisvalaikį bei užsiimti sportine veikla.

01.09 programa ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi
aplinkos užtikrinimo programa“
01.01.04 priemonė:
Švietimo programos B 33 000,00
vykdymas
Švietimo programos įgyvendinimo užtikrinimas.

poilsio infrastruktūros
skaičius (Vienetas) – 4

prie lopšelio- darželio
"Ąžuoliukas". Įrengta
vaikų žaidimo aikštelės
Tauragės mieste,
Ateities take. Sutvarkyta
viešoji poilsio
infrastruktūra Tauragės
r. sav., Skaudvilės
mieste (įrengtos
krepšinio, futbolo,
riedutininkų, vaikų
žaidimo bei treniruoklių
aikštelės). Įrengta
krepšinio aikštelė
Tauragės r. sav., Mažonų
k.

B 960 409,69
Modernizuotų/atnaujintų/nau Modernizuotų/atnaujintų/na Modernizuota
jai įrengtų sporto objektų
ujai įrengtų sporto objektų "Bastilijos" sporto
komplekso sporto salės
skaičius (Vienetas) – 0
skaičius (Vienetas) – 1
grindys - 1008 kv. m. 22
milimetrų aukščio, 6
sluoksnių lako
kietlentės, į tarpus
dedami specialūs
laikikliai, kurie užtikrins
amortizaciją. Atlikti
badmintono, krepšinio,
rankinio ir tinklinio
aikštelių linijų dažymo
darbai.

B 36 941,39
Švietimo programos
įgyvendinimo užtikrinimas

Įvykdyta

2018 m švietimo
rėmimo programai
vykdyti skirta 36943

Eur., panaudota 36941
Eur. Skirta 1078 Eur
komandiruočių
išlaidoms, 6626 Eur
transporto išlaidoms,
mokyklų komandoms
vykus į 62 zoninius,
respublikinius renginius,
sportines varžybas,
olimpiadas, konkursus.
10 olimpiadų ir kitų
rajoninių, respublikinių
renginių organizavimui
skirta 1258 Eur, rajono
bendrojo ugdymo
mokyklų sporto
žaidynių organizavimui
– 1332 Eur. Pagal
neformaliojo švietimo
teikėjų pateiktus 17
prašymų skirta 12888
Eur transporto išlaidoms
vykti į atskirų sporto
šakų federacijų
vykdomus čempionatus.
Skirta 1575 Eur
premijuoti 6 mokinius,
laimėjusius prizines
vietas respublikinėse
olimpiadose ir
konkursuose, ir juos
parengusius mokytojus.
Dalyvauta bendrame
Tauragės Rotary klubo ir
Tauragės rajono
savivaldybės mokinių
pažangumo skatinimo
projekte ir skirta 9735
Eur premijoms 10
mokinių ir 5 klasėms,

pasiekusioms didžiausią
mokymosi pažangą ir 33
rajono
dešimtukininkams.
Sumokėta 1850 Eur už
spektaklį, skirtą rajono
mokytojams jų
profesinės šventės
proga.
01.01.05 priemonė: Mokinio krepšelio rezervas
K 463 500,00
Mokinio krepšelio rezervo lėšų rajono švietimo
įstaigoms paskirstymas.

K 463 500,00

01.01.06 priemonė: Neformaliojo vaikų švietimo ES 145 500,00
užtikrinimas
Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas.

ES 123 867,54

Lėšų panaudojimo
efektyvumas
(Procentas) – 100.

Lėšų panaudojimo
efektyvumas
(Procentas) – 100

7 proc. mokinio
krepšelio lėšų
panaudota: pedagogų
darbo užmokesčio
trūkumui padengti,
brandos egzaminams
organizuoti ir mokymo
priemonėms įsigyti.

Vaikų ir mokinių, lankančių
neformaliojo švietimo
įstaigas, skaičius (Vaikų
skaičius) – 1733

Vaikų ir mokinių, lankančių Vaikų, lankančių
neformaliojo švietimo įstaigas,savivaldybės
skaičius (Vaikų skaičius) – neformaliojo švietimo
1620
įstaigas, skaičius
sumažėjo, nes sumažėjo
mokinių skaičius
savivaldybėje. Dalis
vaikų renkasi laisvųjų
mokytojų ar kitų
neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų
programas.

Neformaliajam švietimui
panaudotų valandų skaičius
bendrojo ugdymo
mokyklose (Procentas) – 91

Neformaliajam švietimui Neformaliajam
panaudotų valandų skaičius švietimui panaudotų
bendrojo ugdymo mokyklose valandų skaičius
(Procentas) – 83,2
mokyklose mažėja dėl
mokinių ir klasių
komplektų skaičiaus
mažėjimo.

Mokinių, lankančių bent po
vieną neformalaus vaikų
švietimo programą
mokykloje, skaičius (Vaikų
skaičius) – 1500

Vaikų, dalyvaujančių
neformalaus vaikų švietimo
programose, skaičius
(Vaikų skaičius) – 1250

01.01.08 priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų B 4 000,00
švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos
vykdymas
Priemonės
įgyvendinimas
prisidės
prie
suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sąlygų
užtikrinimo, socialinės ir darbinės įtrauktiems,
pilietiškumo ugdymo, asmeninio tobulėjimo.
Sudaromos sąlygos per neformalųjį švietimą
suaugusiems
asmenims
įgyti
bendrųjų
kompetencijų, tenkinti meninės saviraiškos
poreikius, dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje
veikloje, turiningai leisti laisvalaikį. Remiamos
Trečiojo
amžiaus
universiteto
veiklos,
bendradarbiavimo projektai, paskaitų, seminarų,
praktinių mokymų organizavimas, išvykos.

B 4 000,00

01.02.01 priemonė: Švietimo įstaigų ir ugdymo B 80 000,00

B 57 319,76

Mokinių, lankančių bent po Mokinių, lankančių bent
vieną neformalaus vaikų po 1 neformalaus
švietimo programą mokykloje,švietimo programą
skaičius (Vaikų skaičius) mokykloje, skaičius
– 1522
mažėja dėl bendro
mokinių skaičiaus
mažėjimo.
Vaikų, dalyvaujančių
neformalaus vaikų švietimo
programose, skaičius (Vaikų
skaičius) – 1329

Neformaliojo vaikų
švietimo programas,
finasuojamas NVŠ
lėšomis, lanko 1122
mokiniai (skaičius kinta
kiekvieną mėnesį), o
207 mokiniai lanko
savivaldybės
finansuojamas 2 teikėjų
sporto programas.

Neformaliojo suaugusiųjų
Neformaliojo suaugusiųjų Apie 200 suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvavo savivaldybės
programoje dalyvaujančių
programoje dalyvaujančių ,,Neformaliojo
suaugusių asmenų skaičius
suaugusių asmenų skaičius suaugusiųjų švietimo ir
(Asmenys per metus) – 200 (Asmenys per metus) – 647 tęstinio mokymosi
rėmimo" programos
edukaciniuose
renginiuose, 447
asmenys dalyvavo
Tauragės
bendruomeniniuose
šeimos namuose
organizuojamuose
psichosocialinės ir
pozityvios tėvystės
grupinius ir
individualius mokymus.

aplinkos modernizavimas
Modernizuotas švietimo objektas.

Modernizuotų švietimo
infrastruktūros objektų
skaičius (Vienetas) – 1

01.03.01 priemonė: Vaikų ir jaunimo socializacijos B 60 000,00
projektų vykdymas
Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio)
programos įgyvendinimas.

B 66 000,00

01.04.01
priemonė:
Mokinių
vežiojimo B 251 800,00
užtikrinimas
Švietimo prieinamumo užtikrinimas vežiojant
mokinius į mokyklas maršrutiniu transportu ir
mokykloms skirtais mokykliniais autobusais.

B 244 800,00

01.10
programa
,,Socialinės
paramos
įgyvendinimo programa“
01.01.01 priemonė: Paramos mirties atveju
D 222 600,00
teikimas ir administravimas

Buvo teiktas prašymas
skirti finansavimą
Tarailių progimnazijos
pastato rekonstrukcijai.
Finansavimas neskirtas.

Įgyvendintų projektų, skirtų Įgyvendintų projektų, skirtų
vaikų ir jaunimo
vaikų ir jaunimo
socializacijai, skaičius
socializacijai, skaičius
(Vienetas) – 36
(Vienetas) – 36

Mokinių vežiojimo
paslaugomis besinaudojančių
mokinių skaičius (Asmenys)
– 1100

D 198 701,86

Mokinių vežiojimo
paslaugomis
besinaudojančių mokinių
skaičius (asmenys) – 1167

Vykdytos 36 programos,
kuriose dalyvavo 2142
vaikai ir jaunuoliai.
Vykdytos 7 stacionarios
ir 29 dieninės programos
(stovyklos). Programas
vykdė 15 bendrojo
ugdymo mokyklų, 3
lopšeliai darželiai, 3
savivaldybės
neformaliojo švietimo
įstaigos, 7 NVO
(asociacijos), 2
bendruomenės, 3 sporto
klubai, 2 religinės
bendruomenės, 1 VšĮ.
Programai vykdyti skirta
66 000 eur.

Išmokų, vadovaujantis LR paramos mirties atveju
įstatymu, teikimas.
Paramą, mirties atveju,
gavusių asmenų skaičius –
600

01.01.03 priemonė: Socialinės išmokos
B 2 155 500,00
Socialinių pašalpų, vadovaujantis LR piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, administravimas.

Paramą, mirties atveju,
gavusių asmenų skaičius –
611

Mirties atveju teikiama
304 Eur piniginė parama
laidojančiam asmeniui.
Lyginant 2014-2018
metus, išlieka panašus
laidojimo pašalpą gavusių
asmenų skaičius,
vidutiniškai apie 600
asmenų. 2018 m.
išmokėta 185,7 tūkst. Eur.

B 1 396 900,38

Gautų ir įsisavintų lėšų dalis
(procentais) – 100

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos piniginės
socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams įstatymu per
2018 m. socialinės
pašalpos paskirtos 1553
Tauragės rajono šeimų.
2018 m. socialinės
pašalpos gavėjų skaičius,
lyginant su 2017 m.,
sumažėjo 2,7 proc. (2017
m. buvo 1596 šeimos).
Išmokėta socialinių
Gautų ir įsisavintų lėšų dalis
pašalpų už 1397,8 tūkst.
(procentais) – 100
eurų, t. y., 15 proc.
daugiau negu 2017 m.
(2017 m. išmokėta 1216,0 tūkst. eurų).
Lietuvos darbo biržai
(užimtumo tarnybai)
suaktyvinus darbo rinkos
politikos priemonių
įgyvendinimą, dalis
pašalpos gavėjų gavo
pasiūlymus įsidarbinti ar
dalyvauti mokymuose, o
po to įsidarbinti.
Įsidarbinus skiriama

papildoma pašalpos dalis.
Socialinės pašalpos
skiriamos asmenims,
kurių pajamos vienam
asmeniui neviršija 1 VRP
dydžio (122,0 Eur). Tokiu
būdu pašalpos gavėjų
skaičius išlieka panašus,
tačiau išaugo galimybės
gauti papildomą
socialinės pašalpos dalį
išimties tvarka ar
įsidarbinus. Nuo 2016 m.
spalio 1 d. visi asmenys,
aktyviai dalyvaujantys
visuomenei naudingoje
veikloje, įgijo teisę gauti
nesumažintą socialinę
pašalpą. 2018 m.
visuomenei naudingoje
veikloje dalyvavo 627
asmenys, vidutiniškai
vienas asmuo naudingoje
veikloje dalyvavo 420
val.
01.01.04 priemonė: Kieto kuro kompensacijos
B 140 000,00
Kieto kuro kompensacijų, vadovaujantis LR
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymu, administravimas.

01.01.05 priemonė: Šildymo, karšto, šalto vandens
B 337 000,00
kompensacijos
Šildymo, karšto, šalto vandens kompensacijų,
vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams
įstatymu,
administravimas.

B 149 363,59
Išmokėtų lėšų, skirtų kieto
kuro kompensuoti, dalis
(procentas) – 100

Kieto kuro kompensacijų
2018 m. planuota 140
Išmokėtų lėšų, skirtų kieto
tūkst. Eur, išmokėta už
kuro kompensavimui, dalis
150,0 tūkst. eurų,
(procentas) – 107,1
kompensaciją gavo 709
šeimos.

B 185 376,52
Panaudotų lėšų, skirtų
šildymo, karšto, šalto
vandens kompensavimui,
dalis (procentas) – 100

Panaudotų lėšų, skirtų
šildymo, karšto, šalto
vandens kompensavimui,
dalis (procentas) – 59,7

Šildymo, karšto ir šalto
vandens kompensacijos
teikiamos asmenims,
kurie turi teisę į
kompensacijas. Augant
gyventojų pajamų

dydžiui, mažėjant
paslaugų įkainiams,
mažėja ir teikiamų
kompensacijų dydis.
2018 metais šildymo,
karšto ir šalto vandens
kompensacijoms buvo
numatyta 310,4 tūkst.
Eur, faktiškai išmokėta
185,4 tūkst. Eur (šildymo
išlaidų kompensacija –
156,6 tūkst. Eur, karšto
vandens išlaidų
kompensacija -12,5 tūkst.
Eur, šalto vandens išlaidų
kompensacija – 16,3
tūkst. Eur). Nepanaudota
125,0 tūkst. Eur.
01.01.06 priemonė: Kredito ir palūkanų
apmokėjimas asmenims turintiems teisę į būsto
šildymo kompensaciją
Kredito ir palūkanų apmokėjimo asmenims,
turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją,
vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams
įstatymu,
administravimas.
01.01.08
priemonė:
Transporto
išlaidų
kompensavimas (lengvatinis keleivių vežimas)
Lengvatos neįgaliesiems ir senatvės pensijos
amžiaus sulaukusiems asmenims kompensavimo už
naudojimąsi viešojo transporto paslaugomis
suteikimas.
01.01.09 priemonė: Mokymo(si) priemonių
rinkiniai pradinių klasių mokiniams
Pradinių klasių mokiniai aprūpinami mokymo(si)
priemonių komplektais.

B 140 000,00

B 155 478,76

Kompensacijoms išmokėtų
lėšų dalis (procentas) – 100
B 17 300,00
B 12 800,00

Kredito ir palūkanų
kompensacijoms 2018 m.
Kompensacijoms išmokėtų
numatyta 172,0 tūkst.
lėšų dalis (procentas) – 90,4
Eur, išmokėta 155,5 tūkst.
Eur.

B 27 840,03
Užtikrinant lengvatinį
Lėšų, skirtų transporto išlaidų
Lėšų, skirtų transporto
keleivių vežimą,
kompensavimui, dalis
išlaidų kompensavimui, dalis
panaudota 27,9 tūkst. Eur.
(Procentas) – 100
(Procentas) – 100

B 16 800,00

B 26 655,48
Mokiniai aprūpinami
mokimosi priemonėmis
(asmenys per metus) – 1000

Mokiniai aprūpinami
Visi pradinių ( 1-4) klasių
mokimosi priemonėmis
mokiniai ( 1423)
(asmenys per metus) – 1423 aprūpinti mokymo(si)
priemonėmis

01.01.10 priemonė: Savivaldybės parama socialiai
remtinų asmenų sveikatos priežiūrai (dantų B 20 000,00
protezavimas)
Užtikrinti socialiai remtinų asmenų sveikatos
priežiūrą (dantų protezavimas.

B 31 768,00

Vidutiniškai per metus
suprotezuotų asmenų skaičius
(Asmenys per metus) – 20
01.03.01 priemonė: Mokėti vienkartines pašalpas
stichinių nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kitais B 50 000,00
atvejais Tauragės rajone
Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka paramos suteikimas.

Gyventojų prašymų
patenkinimo lygis
(Procentas) – 93

Prašymus pateikė 674
asmenys, vienkartinė
pašalpa skirta 626
asmenims. Patenkinta
apie 93 proc. prašymų
skirti vienkartinę pašalpą.
Vienkartinės pašalpos
mokėtos vadovaujantis
Tauragės rajono
savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintu
"Vienkartinių pašalpų
skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašu", kuriame
numatyti pajamų
vertinimo normatyvai ir
mokami dydžiai.
Programos įgyvendinimui
savivaldybės skiriamos
lėšos didėja. 2018 m. šiai
programai skirta 119,4
tūkst. Eur.

B 81 184,54

Gyventojų prašymų
patenkinimo lygis (Procentas)
– 95

01.03.02 priemonė: Socialinė parama mokiniams
D 314 400,00
(nemokamas maitinimas)
Nemokamo maitinimo suteikimas vadovaujantis
LR socialinės paramos mokiniams įstatymu.

Vidutiniškai per metus
suprotezuotų asmenų
skaičius (Asmenys per
metus) – 102

2017 m. kompensacijos
skirtos 292 asmenims už
99,4 tūkst. Eur; 2018 m.
dantų protezavimo išlaidų
kompensacija skirta 102
asmenims už 32,9 tūkst.
Eur.

D 180 416,14
Nemokamą maitinimą
gaunančių mokinių skaičius
(Asmuo) – 1050

Nemokamą maitinimą
Mažėjant mokinių
gavusių mokinių skaičius – skaičiui, mažėja
(Asmuo) – 1118
nemokamą maitinimą

gaunančių asmenų
skaičius. 2014 m.
nemokamam maitinimui
skirta 386 tūkst. Eur,
(gavo 2195 asmenys),
2015 m. -312,4 tūkst. Eur
(1808 asmenys), 2016 m.
- 261,9 tūkst. Eur (1526
asmenys), 2017 m. 204,2 tūkst. Eur (1187
asmenys), 2018 metais
skirta 180,3 tūkst. Eur
(1118 asmenų). (106,5
proc. planuoto skaičiaus).
01.03.03 priemonė: Socialinė parama, skirta
D 59 900,00
mokinio reikmenims įsigyti
Paramos, skirtos mokinio reikmenims įsigyti,
suteikimas vadovaujantis LR socialinės paramos
mokiniams įstatymu.

D 52 780,81

Paramos, skirtos mokinio
reikmenims įsigyti, gavėjų
skaičius (Asmuo) – 1050

01.03.04 priemonė: Socialinės paramos mokiniams
D 15 600,00
administravimas
Socialinės paramos mokiniams administravimas.

01.03.05 priemonė: Studentų rėmimas

B 14 000,00

2018 m. mažėjant
mokinių skaičius, mažėjo
besikreipiančių dėl
paramos mokiniams.
Dalis pareiškėjų kreipėsi
dėl nemokamo maitinimo
metų eigoje ar išimties
Paramą, skirtą mokinio
tvarka, todėl jie neturėjo
reikmenims įsigyti, gavusių
teisės gauti paramą
asmenų skaičius (asmuo) –
mokinio reikmenims
926
įsigyti. 2018 m. paramai
mokinio reikmenims
įsigyti išleista 52,8 tūkst.
Eur. Dėl paramos kreipėsi
88,2 proc. planuoto
skaičiaus.

D 8 362,00
Socialinės paramos
mokiniams administravimo
užtikrinimas
B 18 890,00

Vykdoma

2018 metais buvo
numatyta 13,3 tūkst. Eur,
panaudota 13,3 tūkst.
Eur.

Studentų rėmimas pagal Tauragės
savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

rajono

Lėšų, skirtų studentų
rėmimui, įsisavinimo lygis
(procentas) – 135

Programos įgyvendinimui
savivaldybės skiriamos
lėšos išaugo 135 proc.
2015 m. šiai programai
skirta 13 tūkst. Eur (51
asmuo), 2016 m. - 14
tūkst. Eur (47 asmenys).
2017 m. - 14 tūkst. Eur.
2018 m. planuota 14,0
tūkst. Eur. Dėl išmokos
kreipėsi 53 asmenys,
išmokėta 18,9 tūkst. Eur.

Socialinio būsto priežiūros
užtikrinimas

Socialinio būsto priežiūros
užtikrinimas – 82

Suremontuoti 82
socialiniai būstai: iš jų
10 -tyje socialinių būstų
įrengta vandentiekio ir
nuotekų šalinimo
sistema bei 10 -tyje
socialinių būstų pakeisti
langai iš medinių į
plastikinius.

Lėšų, skirtų būsto nuomos
ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensacijoms,
įsisavinimo lygis
(Procentas) – 100

Lėšų, skirtų būsto nuomos
ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensacijoms,
įsisavinimo lygis
(Procentas) – 100

Lėšų, skirtų studentų
rėmimui, įsisavinimo lygis
(Procentas) – 100

01.03.06 priemonė: Socialinio būsto būklės B 50 000,00
gerinimas ir administravimas
S 79 200,00
Socialinio būstų būklės gerinimas ir priežiūra.

01.03.07
priemonė:
Būsto
nuomos
ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies D 600,00
kompensacijos
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčių dalies kompensacijų
skaičiavimas
vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta
savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos
mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio
apskaičiavimo metodika.
01.03.08.priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
B 20 000,00
Planuojama įsigyti naujų būstų bei praplėsti
socialinio būsto fondą.

B 63 819,72
S 77 053,85

D 2 394,58
Finansavimas skiriamas
pagal konkretų poreikį kompensacijos skirtos 6
šeimoms.

B 0,00
2018 m. buvo
Socialinio būsto fondo
parduodamas
Socialinio būsto fondo
padidėjimas (būstų skaičius)
nenaudojamas,
padidėjimas (būstų skaičius)
(Vienetas) – 520
nusidėvėjęs (avarinės
(Vienetas) – 496
būklės) būstas, todėl
bendras socialinio būsto

fondas yra sumažėjęs ir
2018 m. siekė 496 būstus.
Realaus padidėjimo nėra.
02.01.01
priemonė:
Socialinių
paslaugų
B 165 000,00
finansavimas (negalia ir pagalba pinigais) Europos
D 344 500,00
pagalba labiausiai skurstantiems
ES 73 000,00

B 165 721,74
D 725 040,56
ES 78 960,25

Pagalbos pinigais skyrimas asmenims, kuriems dėl
tam tikrų aplinkybių nėra galimybės teikti
socialines paslaugas.

02.01.02 priemonė: Socialinės priežiūros teikimas D 7 200,00
Tauragės rajono socialinės rizikos šeimoms
Socialinės priežiūros su rizikos šeimomis paslaugų
efektyvinimas.

Pagalbos gavėjų skaičius
(Asmuo) – 5150

Socialinės rizikos šeimų
skaičius (Vienetas) – 250

Nuo 2018 m. liepos 1 d.
atsisakoma sąvokos
„socialinės rizikos
šeima“. Lieka šeimos,
kurioms reikalinga teikti
paslaugas, įgalinant
šeimą spręsti iškilusias
problemas. Įsteigti atvejo
vadybininkų etatai,
leidžia koordinuoti
paslaugų parinkimą ir
teikimą.

Vaiko dienos centrus
lankiusių vaikų skaičius –
219

2018 metais pagal šią
programą veiklą vykdė 2
religinės bendruomenės ir
9 NVO, teikiant
paslaugas 219 vaikų.
Pasitelkiant paslaugas
vykdyti NVO, išsiplečia
teikiamų paslaugų
įvairovė pasitelkiant

D 0,00

Socialinės rizikos šeimų
skaičius (Vienetas) – 206

02.01.07 priemonė: Vaiko dienos centrų ir kitų
B 70 000,00
bendruomeninių socialinių paslaugų rėmimas
Siekiama skatinti ir sudaryti vienodas galimybes
vaikams iš rizikos šeimų lankyti vaiko dienos
centrus.

Pagalbos pinigais gavėjų
skaičius (Asmuo) – 5994

Maisto paketais
aprūpinami tie asmenys,
kurių pajamos vienam
šeimos nariui neviršija
183 Eur per mėn. (116,4
proc. įvykdyta, nei
planuota).

B 87 938,00

Vaiko dienos centrus
lankančių vaikų skaičius
(Vaikų skaičius) – 140

savanorius, lengviau
sprendžiamas patalpų
klausimas, papildomo
finansavimo klausimai.
Vertinant veikiančių 10ies vaikų dienos centrų
veiklą, pastebėta kad
vaikų dienos veiklų
rezultatams labiausiai
būdinga pagerėjusi vaikų
psichinė ir fizinė
sveikata, pagerėjęs vaikų
socialinis elgesys
(mokyklos lankymas ir
pan.), pagerėjęs
mikroklimatas vaikų
šeimose. Šie rezultatai –
tai tiesioginė vaikų
dienos centrų nauda
tikslinei grupei, dėl kurių
ir vystoma vaikų dienos
centrų veikla.
Šiuo metu poreikis nėra
visiškai patenkinamas.
Pastebima tiek kaimo
bendruomenių, tiek pačių
seniūnijų iniciatyvų stoka
steigiant vaikų dienos
centrus. Batakių, Gaurės
ir Lauksargių seniūnijose
nėra nei vieno veikiančio
dienos centro. Jau
veikiančių centrų veikloje
(Skaudvilėje,
Žygaičiuose, Lomiuose)
norėtų dalyvauti ir
daugiau vaikų iš
aplinkinių kaimų, tačiau
nėra galimybių vaikams

viešuoju transportu grįžti
namo.
02.01.12 priemonė: Asmens sveikatos priežiūros
D 5 000,00
kokybės užtikrinimas
Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas.

02.01.14 priemonė: Šeimynų veiklos užtikrinimas

B 41 000,00

02.02.01 priemonė: Neįgaliųjų integracijos į
B 25 000,00
visuomenę programos įgyvendinimas
Projektinės
veiklos
vykdymas
neįgaliųjų
integracijos srityje.

02.02.02 priemonė: Gyvenamojo būsto ir (ar)
B 10 000,00
aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
Gyvenamojo būsto ir (ar) aplinkos pritaikymas
neįgaliesiems
(įrengiami
liftai,
keltuvai,
pritaikoma gyvenamoji aplinka pagal neįgaliojo
poreikius).
02.02.03 priemonė: Socialinės reabilitacijos
bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems programos B 11 000,00
vykdymas
Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų
neįgaliesiems teikimas ir vykdymas.

D 2 843,52

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo funkcijos
vykdymas

Vykdoma

2018 metais neveiksnių
asmenų būklė peržiūrėta
122 asmenims, iš 41
dokumentai pateikti
teismui, 81 asmeniui
pervertintas
neveiksnumas tam tikrose
srityse

Šeimynų veiklos
finansavimas, rėmimas

Vykdoma

Vaiko globos paslaugas
teikia 3 šeimynos.

B 36 147,35

B 37 662,00
Įgyvendintų projektų, skirtų Įgyvendintų projektų, skirtų
neįgaliųjų integracijai,
neįgaliųjų integracijai,
skaičius (Vienetai per metus) skaičius (Vienetai per metus)
– 20
– 14

2018 m. 12 NVO pateikė
14 projektų. Neįgaliųjų
integracijos projektų
įgyvendinimui iš
savivaldybės biudžeto
skirta 37662 Eur.

B 18 167,43
Būstų, pritaikytų
neįgaliesiems, skaičius
(Vienetas) – 3

Būstų, pritaikytų
neįgaliesiems, skaičius – 4

2018 m. neįgaliesiems
pritaikyti 4 būstai už 26
357 Eur ir 3 neįgaliems
vaikams kompensuotas
sensorinių priemonių
įsigijimas už 3 800 Eur.

B 10 938,00
Įgyvendintų projektų, skirtų Įgyvendintų projektų, skirtų
neįgaliųjų socialinei
neįgaliųjų socialinei
reabilitacijai bendruomenėje, reabilitacijai bendruomenėje,
skaičius (Vienetai per metus) Skaičius (vienetai per metus)
–5
–4

Neįgaliųjų socialinei
reabilitacijai 2018 m.
skirta 72,0 tūkst. Eur
(60,0 tūkst. Eur valstybės
lėšų ir 12,0 tūkst. Eur

savivaldybės lėšų) (9,1
proc. daugiau nei 2017
m.).
02.03.01 priemonė: Paramos gausioms šeimoms,
B 16 000,00
atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, teikimas
Paramos gausioms šeimoms teikimas Tauragės
rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

B 14 869,58

Paramos gausioms šeimoms
teikimas
02.03.02 priemonė: Nemokamo maitinimo
mokiniams
mokyklose
gamybos
išlaidų B 54 000,00
finansavimas
Maisto gamybos išlaidų, teikiant nemokamą
maitinimą mokiniams, kompensavimas.

Vykdoma

B 40 587,55
Nemokamo maitinimo
Nemokamo maitinimo
mokiniams mokyklose
mokiniams mokyklose
gamybos išlaidų įsisavinimo gamybos išlaidų įsisavinimo
lygis (procentas) – 100
lygis (procentas) – 100

Parama gausioms
šeimoms teikta: 18 šeimų
už 14,9 tūkst. Eur.
Planuota panaudoti 16,0
tūkst. Nepanaudota 1,1
tūkst. Eur.

