TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 25 d. Nr. 5-312
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 2019 metų veiklos planą
(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. kovo 25 d. įsakymu
Nr. 5-312

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijų
reikšmė

pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais

Skirti
asignavimai
(Eur)

)
04.01 programa ,,Savivaldybės valdymo programa“
01.01.01

Savivaldybės
tarybos veiklos
užtikrinimas

01.01.02

Savivaldybės
administracijos
veiklos
užtikrinimas

01.01.04

Savivaldybės
nekilnojamojo turto
draudimas

Tarybos veiklos užtikrinimas pagal
nustatytą LR vietos savivaldos
įstatymą ir tarybos veiklos
reglamentą.
Savivaldybės veiklos užtikrinimas
mokant atlyginimus darbuotojams,
vykdant ūkinį / techninį
administracijos aptarnavimą
(švaros palaikymas patalpose,
transporto ūkis, aprūpinimas darbo
priemonėmis).
Savivaldybei priklausančių pastatų
bei pagal ES projektų finansavimo
sutarčių įsipareigojimus ilgalaikio
turto, kuriam įsigyti ar sukurti
buvo panaudotos lėšos, skirtos
vietos projektui įgyvendinti,
draudimas.

Tarybos narių
skaičius (Asmuo)

25

Savivaldybės
teikiamų viešųjų ir
administracinių
paslaugų kokybės
užtikrinimas

Vykdoma

Ilgalaikio turto
draudimo
įsipareigojimų
vykdymas

Vykdoma

Bendrasis ir
I–IV
civilinės
metrikacijos
skyrius
Administracijos
I–IV
struktūriniai
padaliniai (skyriai) ir
darbuotojai,
neįeinantys į
struktūrinius
padalinius
Plėtros, investicijų I–IV
ir turto valdymo
skyrius

B 472 500,00

B 1 700 900,00

B 6 000,00
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01.01.08

Jaunimo politikos
įgyvendinimas

01.01.09

Tvarkyti
archyvinius
dokumentus

Jaunimo iniciatyvų skatinimas
užtikrinant jaunų žmonių
dalyvavimą sprendžiant
savivaldybės jaunimo klausimus,
stiprinti bendradarbiavimą tarp
institucijų ir jaunimo, su jaunimu
dirbančių organizacijų.
Pažymų iš savivaldybės archyve
saugomų dokumentų išdavimas.
Asmenų prašymų išduoti juridinius
faktus patvirtinančius dokumentus
nagrinėjimas ir jų išdavimas.

Likviduotų įmonių dokumentų
perdavimas saugoti į archyvą.
01.01.10

Teikti duomenis
Valstybės suteiktos
pagalbos registrui

01.01.11

Vykdyti gyventojų
registrų tvarkymo
ir duomenų
valstybės registrui
teikimo funkciją

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.
Įgyvendinant valstybinę funkciją,
vykdomas duomenų teikimas
valstybės registrui

Jaunimo reikalų
tarybos sprendimų
įgyvendinimas

Vykdoma

Kultūros skyrius

I–IV

D 14 000,00

Išduotų archyvinių
pažymų skaičius
(Vienetas)
Išnagrinėtų
asmenų prašymų
išduoti juridinius
faktus
patvirtinančius
dokumentus (iš
likviduotų įmonių
dokumentų)
skaičius (Vienetas)
Perduotų saugoti į
archyvą
dokumentų kiekis
(Metras)
Duomenų teikimo
užtikrinimas

980

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I–IV

B 5 300,00
D 30 700,00

Vykdoma

Kaimo reikalų
skyrius

I–IV

D 600,00

Registrų tvarkymo
ir duomenų
teikimo
užtikrinimas

Vykdoma

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I–IV

D 700,00

700

75
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01.01.12

Vykdyti
gyvenamosios
vietos deklaravimo
funkciją

Tauragės miesto gyventojų
gyvenamosios vietos registracijos
tvarkymas.

Pažymų apie
deklaruotą
gyvenamąją vietą
išdavimo
užtikrinimas

Vykdoma

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I–IV

D 5 300,00

01.01.13

Registruoti
civilinės būklės
aktus

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.

Įregistruotų
civilinės būklės
aktų skaičius
(Vienetas)

1500

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I–IV

D 29 100,00

01.01.14

Teikti pirminę
teisinę pagalbą

Pirminės teisinės pagalbos
teikimas.

Vykdoma

Juridinis ir
personalo skyrius

I–IV

D 7 000,00

01.01.15

Vykdyti valstybinės
kalbos vartojimo ir
taisyklingumo
kontrolę

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.

Pirminės teisinės
pagalbos paslaugų
teikimas
Etatų, skirtų
užtikrinti
valstybinės kalbos
ir taisyklingumo
kontrolę, skaičius
(Etatas)

1

Kalbos
tvarkytojas

I–IV

B 5 800,00
D 8 100,00
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01.01.17

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatoriaus
veiklos
užtikrinimas

Šeimoms skirtos koordinuotos
paslaugos, plečiamas koordinuotų
paslaugų paketas.

Koordinuotai
teikiamų paslaugų
(švietimo
pagalbos,
socialinių ir
sveikatos
priežiūros) šeimai
užtikrinimas

Vykdoma

Švietimo ir sporto
skyrius

I–IV

D 14 500,00

01.02.01

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
rezervas

Tikslingas lėšų,
skirtų vykdyti
nenumatytas
priemones iš
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
rezervo,
panaudojimas

Vykdoma

Centralizuotos
buhalterijos
skyrius

IV

B 47 000,00

01.02.02

Tauragės rajono
savivaldybės mero
fondas

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 perskirstytos biudžetinių
įstaigų nenumatytiems atvejams
finansuoti.
Tauragės rajono savivaldybės mero
fondo lėšų naudojimas
savivaldybės reprezentacinėms
išlaidoms dengti.

Vykdoma

Centralizuotos
buhalterijos
skyrius

I–IV

B 8 100,00

01.02.03

Paskolų grąžinimas

Tikslingas lėšų,
skirtų Tauragės
rajono
savivaldybės mero
fondui,
panaudojimas
Savalaikis paskolų
grąžinimo
užtikrinimas

Vykdoma

Finansų skyrius

I

B 520 000,00

01.02.04

Palūkanų už
paskolas
mokėjimas

Vykdomų
įsipareigojimų
efektyvumas
(Procentas)

100

Finansų skyrius

I

B 45 200,00

Savivaldybės administracija yra
sudariusi sutartis su komerciniais
bankais. Prisiimti finansiniai
įsipareigojimai yra vykdomi pagal
nustatytus paskolų grąžinimo
grafikus.
Savivaldybės administracija turi
prisiėmusi finansinius
įsipareigojimus – vykdyti pagal
palūkanų už suteiktas paskolas
mokėjimus. Mokėjimai vykdomi
pagal nustatytas palūkanų normas
ir mokėjimo grafikus.
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01.02.05

Kita tikslinė veikla

01.04.01

Administracinės
naštos mažinimo
priemonių
įgyvendinimas

01.04.02

Veiklos tobulinimo
priemonių
įgyvendinimas,
informacinių
technologijų
priežiūra ir
vystymas

01.04.03

Dalyvavimas
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos veikloje
(mokestis LSA)

Įgyvendinant teisės aktų nuostatas,
dėl tikslinės veiklos prioritetų ir
finansavimo sprendžiama kasmet.
Dėmesys skiriamas vidaus
administravimo procedūrų
komunikacijos srities tobulinimui ir
administracinės naštos mažinimui.
Dokumentų valdymo sistemoje
dokumentai pasirašomi elektroniniu
parašu, rengiami raštai siunčiami
gavėjams per e-siuntas. Atsisakyta
popierinių ir pereita prie patalpų
nuomininkams ir už sunaudotą
elektros energiją elektroninių
sąskaitų siuntimo.
Tobulinamos elektroninių paslaugų
teikimo procedūros.
Savivaldybės veiklos tobulinimas,
teikiamų paslaugų ir vykdomų
funkcijų kokybės gerinimas,
veiklos atvirumo didinimas.
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.
Turimos informacijos apie
savivaldybės vykdomą veiklą
viešinimas.
Viešosios informacijos
prieinamumo didinimas, gerosios
praktikos pavyzdžių sklaidos tarp
Lietuvos savivaldybių
užtikrinimas.

Tikslinės veiklos
finansavimo
užtikrinimas
Administracinės
naštos mažinimas

Vykdoma

Finansų skyrius

I-IV

B 400 000,00

Vykdoma

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I-IV

B0

Veiklos tobulinimo
priemonių
taikymas

Vykdoma

Administracijos
struktūriniai
padaliniai
(skyriai),
vadovybės
atstovas kokybei
(administracijos
direktoriaus
pavaduotojas)

I–IV

B 150 000,00

Dalyvavimas LSA
veikloje
užtikrinimas

Vykdoma

Kultūros skyrius

I–IV

B 13 400,00
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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“ .
B 3 374 200,00
D 110 000,00

Skirta lėšų iš viso:
01.02 programa ,,Saugesnio miesto programa“
01.01.01

Mobilizacija bei jos
administravimas

Tauragės rajono savivaldybės
mobilizacijos plano atnaujinimas.

01.01.02

Civilinės saugos
veiklos
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

Parengtų /
atnaujintų
mobilizacijos
planų skaičius
(Vienetas)
Etatų, skirtų
civilinės saugos
veiklos
funkcionalumo
užtikrinimui,
skaičius (Etatas)

1

Vyr. specialistas
(mobilizacijai)

I–IV

B 9 100,00
D 9 000,00

1

Vyr. specialistas
(mobilizacijai)

I–IV

D 17 100,00
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pašalinti, apsisaugojimo nuo
ekstremaliosios situacijos būdus.
B 9 100,00
D 26 100,00

Skirta lėšų iš viso:
04.03 programa ,,Tauragės rajono plėtros projektų programa“
01.01.01

Projektinės
dokumentacijos
rengimas

Investicinių, techninių, darbų
projektų, paraiškų, nuosavybę
pagrindžiančių ir kitų dokumentų
rengimas.

01.02.13

Socialinio būsto
fondo plėtra
Tauragės rajono
savivaldybėje
Tauragės krašto
muziejaus
modernizavimas

Planuojama įsigyti 25 socialinius
būstus su patogumais

Pastatų komplekso,
vadinamo Tauragės
pilimi (adresu S.
Dariaus ir S.
Girėno g. 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
organizavimo paslaugų kokybei
užtikrinti ir tų paslaugų
prieinamumui didinti.

01.02.16

01.02.17

Įgyvendinant priemonę bus
modernizuojamas pilies
pietvakarinis korpusas ir šiai
dienai nesutvarkytas bokštas.

Projektinės
dokumentacijos
rengimo
savalaikis
užtikrinimas
Naujai įsigytų
socialinių būstų
skaičius
(Vienetas)
Modernizuoti
kultūros
infrastruktūros
objektai
(Vienetas)
Numatomo
apsilankymų
remiamuose
kultūros ir
gamtos paveldo
objektuose bei
turistų traukos
vietose skaičiaus
padidėjimas
(Asmenys per
metus)

Vykdoma

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius, Statybos
skyrius

I–IV

B 202 200,00

25

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 38 100,00
BKT 79 800,00
ES 604 600,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I–II

B 22 100,00
ES 103 300,00
T 30 700,00

7 600

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I–IV

B 15 200,00
ES 10 400,00
T 2 100,00

Sutvarkyti,
įrengti ir
pritaikyti
lankymui
kultūros paveldo
objektai

1
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(Vienetas)
01.02.20

Skaudvilės miesto
infrastruktūros
sutvarkymas

Įgyvendinant priemonę,
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.
Įgyvendinant priemonę bus
užtikrinama kraštovaizdžio
apsauga.

01.02.22

Kraštovaizdžio
formavimas ir
ekologinės būklės
gerinimas Tauragės
mieste

01.02.23

Tauragės Martyno
Mažvydo
progimnazijos
modernizavimas

Siekiant didinti mokyklų tinklo
efektyvumą, numatoma
modernizuoti Tauragės Martyno
Mažvydo progimnaziją ir
aprūpinti ją modernia mokslui ir
ugdymui skirta įranga.

01.02.24

Vaikų ir jaunimo
neformalaus
ugdymosi
galimybių plėtra
Tauragės
moksleivių kūrybos
centre

Įgyvendinant priemonę bus
patobulinta neformaliojo švietimo
infrastruktūra ir plėtojamos vaikų
ir jaunimo neformaliojo ugdymo
galimybės.

01.02.25

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
prieinamumo
didinimas,

Įgyvendinant priemonę bus
modernizuota ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
infrastruktūra – sutvarkytas
Tauragės vaikų reabilitacijos

Sukurta viešoji
infrastruktūra
prie Skaudvilės
tvenkinio
(Vienetas)

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I

B 500,00
ES 1 800,00
V 200,00

Teritorijos,
kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio
formavimo
priemonės
(Hektaras)
Pagal veiksmų
programą ERPF
lėšomis
atnaujintos
bendrojo
ugdymo
mokyklos
(Vienetas)
Pagal veiksmų
programą ERPF
lėšomis
atnaujintos
neformaliojo
ugdymo
mokyklos
(Vienetas)
Pagal veiksmų
programą ERPF
lėšomis
atnaujintos
ikimokyklinio ir
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Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I

B 6 900,00

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 330 200,00
ES 474 000,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 84 400,00
ES 200 500,00
T 35 000,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 261 600,00
ES 252 500,00
T 27 200,00

9

modernizuojant
Tauragės vaikų
reabilitacijos
centro-mokyklos
Pušelė“ ugdymo
aplinką
Tauragės miesto
gatvių
rekonstrukcija
(Žemaitės,
Smėlynų g. ir
Smėlynų skg.)

centro-mokyklos „Pušelė“
pastatas ir pagerintos ugdymo
sąlygos.

priešmokyklinio
ugdymo
mokyklos
(Vienetas)

Įgyvendinant priemonę bus
siekiama vietinių kelių techninių
parametrų ir eisimo saugos
pagerinimo.

Sutvarkytų
gatvių skaičius
(Vienetas)

3

1,651

01.02.27

Priemonės
,,Paslaugos kaimui“
projektų
įgyvendinimas

Įgyvendinat priemonę Tauragės
rajono seniūnijose bus įgyvendinti
9 projektai.

01.02.28

Paviršinių nuotekų
sistemų tvarkymas
Tauragės mieste

Priemonės įgyvendinimas prisidės
prie lietaus nuotekų sistemos
Tauragės mieste plėtros.

01.02.29

Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros
plėtra Tauragės
rajono
savivaldybėje

Bendras
rekonstruotų arba
atnaujintų kelių
ilgis
(Kilometras)
Kaimiškose
vietovėse
įgyvendintų
investicinių
projektų skaičius
(Vienetas)
Lietaus nuotėkio
plotas, iš kurio
surenkamam
paviršiniam
(lietaus)
vandeniui
tvarkyti, įrengta
ir (ar)
rekonstruota
infrastruktūra
(Hektaras)
Investicijas
gavęs socialinių
paslaugų
infrastruktūros
objektai
(Vienetas)

01.02.26

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

BŽ 11 600,00
ES 334 000,00
T 59 000,00
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Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

BŽ 64 900,00
ES 155 000,00

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II

BŽ 5 000,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 61 200,00
ES 201 500,00

10

01.02.32

01.02.35

01.02.36

01.02.37

VŠĮ Tauragės
rajono pirminės
sveikatos priežiūros
centro veiklos
efektyvumo
didinimas
(vykdytojas PSPC)

Įgyvendinant priemonę, siekiama
prisidėti prie sveikatos
netolygumų mažinimo, gerinant
sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų
grupėms, skatinant sveiką
gyvenseną.

Buvusios
asfaltbetonio bazės
teritorijos Tauragės
r. sav., Tauragės m.,
Sandėlių g. 56A,
sutvarkymas
Darnaus judumo
priemonių diegimas
Tauragės mieste

Planuojama išvalyti 0,5 ha naftos
produktais užterštos teritorijos.

Paslaugų teikimo ir
asmenų
aptarnavimo
kokybės gerinimas
Tauragės regiono
savivaldybėse

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

Planuojama parengti investicijų
projektą

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

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-IV

B 19 000,00
ES 204 400,00
V 18 000,00

Gyventojai turintys
galimybę
pasinaudoti
pagerintomis
sveikatos priežiūros
paslaugomis
(Asmuo)
Sutvarkyta ir
išvalyta praeityje
užteršta teritorija
(Hektaras)

12 500

0,5

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-III

BŽ 10 000,00
ES 395 900,00

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

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-III

BŽ 20 000,00
ES 100 000,00

1

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I-IV

B 10 000,00
ES 96 100,00

11

01.02.38

01.02.40

01.02.45

01.02.46

01.02.47

Savivaldybes
jungiančių turizmo
trasų ir turizmo
maršrutų
informacinės
infrastruktūros
plėtra Tauragės
regione
Elektromobilių
įkrovimo stotelių
įrengimas Tauragės
mieste
Socialinės paramos
priemonių teikimas
tuberkulioze
sergantiems
Tauragės rajono
gyventojams

Tauragės rajono
savivaldybei
nuosavybės teise
priklausančio
viešojo mokslo
paskirties pastato
Prezidento g. 27,
Tauragėje,
atnaujinimas (M.
Mažvydo
progimnazija)
Integralios
pagalbos teikimas

Planuojama įrengti informacinius
ženklus, nuorodas, stendus Jūros
upės vandens turistinėje trasoje ir
pėsčiųjų-dviračių trasose,
maršrutuose.

Įrengti
ženklinimo
infrastruktūros
objektai
(Vienetas)

50

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II

B 6 600,00
ES 70 000,00

Planuojama įrengti elektromobilių
įkrovimo stoteles.

Įrengtų
pakrovimo
stotelių skaičius
(Vienetas)
Tuberkulioze
sergantys pacientai,
kuriems buvo
suteiktos socialinės
paramos priemonės
(maisto talonų
dalijimas)
tuberkuliozės
ambulatorinio
gydymo metu
(Asmuo)
Atnaujintų viešųjų
pastatų skaičius
(Vienetas)

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II

BŽ 9 200,00
ES 51 200,00

5

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II

B 400,00
ES 4 300,00
V 400,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

A 520 000,00
B 58 000,00

Integralios pagalbos
paslaugos gavėjų
skaičius (Asmenys)

40

Socialinės paramos I-IV
skyrius

Tuberkulioze sergantys pacientai,
kuriems buvo suteiktos socialinės
paramos priemonės (maisto talonų
dalijimas) tuberkuliozės
ambulatorinio gydymo metu.

Projekto metu numatoma atlikti
esamų patalpų remontą ir įsigyti
patalpoms reikalingus baldus.
Tokiu būdu korpuso vidaus
patalpose bus sukurtos modernios,
kūrybiškumą skatinančios erdvės
ir taip pagerinta ugdymo kokybė
šioje mokymo įstaigoje.

Projekto ,,Integralios pagalbos
teikimas Tauragės rajono
gyventojams“ dėka, sunkios
negalios asmenys gauna

B0

12

Tauragės rajono
gyventojams

reikalingas integralios pagalbos
paslaugas, tiek socialinę globą,
tiek slaugą savo namuose, o jų
artimiesiems suteikiama
konsultacinė pagalba ir galimybė
suderinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus.
Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu integralios pagalbos
paslaugos nuolat teikiamos 40
sunkios negalios Tauragės rajono
neįgaliųjų ir senyvo amžiaus
asmenų.

01.02.48

Tauragės rajono
bendruomeniniai
šeimos namai

Sudaromos sąlygos šeimoms gauti
kompleksiškai teikiamas
paslaugas, padedant šeimoms
įveikti iškilusias krizes bei
derinant šeimos ir darbo
įsipareigojimus.

01.02.49

Integruotos tvarios
atliekų tvarkymo
sistemos,
mažinančios teršalų
išmetimą Pietų
Baltijos regione
Viešosios erdvės
Taurų kaime
sutvarkymas ir
pritaikymas
ikimokyklinio
ugdymo poreikiams

Projektas bus vykdomas 20192020 m.

01.02.50

Įrengti saugią, patrauklią viešąją
erdvę ikimokyklinio vaikų
ugdymo poreikių tenkinimui
Alėjos g. 3 G, Taurų kaime, tuo
gerinant bendruomenės
patrauklumą, skatinant jaunas
šeimas gyventi Taurų
seniūnaitijoje.

Bendruomeninių
šeimos namų
paslaugomis
pasinaudojusių
asmenų skaičius
(Asmenys per
metus)
Parengtas valdymo
įrankių rinkinys
(Vienetas)

110

Socialinės paramos I-IV
skyrius

ES 64 800,00

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I

B 17 000,00

Pritaikyta
ikimokyklinio
ugdymo poreikiams
vieša erdvė
(Vienetas)

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-.IV

B 6 100,00
ES 24 500,00

13

01.02.51

01.02.52

01.02.53

01.02.54

01.02.55

Viešosios erdvės
Mažonų kaime
sutvarkymas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams
Bendruomeninių
vaikų globos namų
ir vaikų dienos
centrų tinklo
plėtros Tauragės
rajono
savivaldybėje
Atsinaujinančių
energijos išteklių
(saulės)
panaudojimas
Tauragės rajono
savivaldybės
administracijos
pastate
Individualių
gyvenamųjų namų
prijungimas prie
centralizuotų
nuotekų tinklų
Tauragės
aglomeracijoje
Inovatyvios
klimato švelninimo
technologijos
siekiant pagerinti
energijos
efektyvumą
švietimo sektoriuje
(LIFE AGORA)

Sutvarkyti Mažonų k., Parko g.
esančią viešąją erdvę, sudaryti itin
patrauklias sąlygos gyventojams
susiburti, organizuoti bendras
šventes, sportines varžybas,
kultūrinius renginius.
Projekto tikslas – siekiant pereiti
nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų be tėvų globos
likusiems vaikams, įsteigti
bendruomeninius vaikų globos
namus bei plėtoti vaikų dienos
centrų veiklą, įsteigiant vaikų
dienos centrą Skaudvilėje.
Projekto tikslas – sumažinti
elektros sunaudojimo sąnaudas ir
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį.

Pritaikyta
bendruomenės
poreikiams vieša
erdvė (Vienetas)

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-IV

B 6 100,00
ES 24 500,00

Pastatai, pritaikyti
bendruomeniniams
vaikų namams
(Vienetas)

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

III

ES 150 000,00

Pastatai, pritaikyti
vaikų dienos centro
paslaugų teikimui
(Vienetas)
Atsinaujinančių
energijos išteklių
panaudojimo
užtikrinimas
(Vienetas)

1

Vykdoma

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

BŽ 16 000,00
V 49 600,00

Gyvenamųjų namų buitinių
nuotekų tinklų prijungimas prie
centralizuotų miesto buitinių
nuotekų tinklų.

Įgyvendintas
projektas (Vienetas)

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-IV

BŽ 60 000,00

Įgyvendintas
projektas
inovatyvių
technologijų srityje
(Vienetas)

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B0

14

01.02.56

Tauragės rajono
pažeistos
melioracijos
infrastruktūros
atstatymas

Įgyvendinat numatytus projektus,
darbai bus atlikti Tauragės rajone
Lauksargių, Taurų ir Adakavo
teritorijose.

01.02.57

Mažosios
infrastruktūros
įrengimas prie
Balskų užtvankos

Pritaikytų viešųjų erdvių žvejų
bendruomenėms ir turistų
poreikiams.

02.01.03

Buitinių
nuotekyno Akacijų
g. ir nuotekų
valymo įrenginių
Akacijų g. 5, Trepų
k., Tauragės r.
rekonstrukcija
Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų
renovavimas ir
plėtra Tauragės
rajone (papildomi
darbai)

Rekonstruoti buitiniai nuotekų
tinklai ir nuotekų valymo
įrenginiai.

Tauragės regiono
komunalinių
atliekų tvarkymo
infrastruktūros
plėtra

Didžiųjų atliekų surinkimo
aikštelėje pritaikyta patalpa
pakartotiniam atliekų naudojimui.
Trūkstamų žaliųjų atliekų
konteinerių ir kompostavimo dėžių
įsigijimas individualioms valdoms.

02.01.04

02.02.01

Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Tauragės
rajone

Atlikta drenažo
darbų (Hektaras)

35

Kaimo reikalų
skyrius

II-IV

ES 255 000,00

Atlikta pralaidų
remonto darbų
(Vienetas)

13

Atlikta griovių
remonto darbų
(Kilometras)
Pritaikytų viešųjų
erdvių žvejų
bendruomenėms ir
turistų poreikiams
(Vienetas)
Rekonstruotų
įrenginių skaičius
(Vienetas)

8
1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-IV

B 1 000,00
ES 19 000,00

–

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B0

Rekonstruotų
vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo
tinklų ilgis
(Kilometras)
*rodiklis bus
skaičiuojamas po
projekto
įgyvendinimo
UAB TRATC
įgyvendintų
projektų skaičius
(Vienetas)

3,34

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

II-IV

B 30 000,00
T 150 000,00

1

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius

I-IV

B 80 000,00

15

02.03.01

Tauragės miesto
viešojo susisiekimo
parko transporto
priemonių
atnaujinimas

Planuojama įsigyti 3 elektrobusus

Įsigytos naujos
ekologiškos viešojo
transporto
priemonės
(Vienetas)

3

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius,
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius

I-II

Skirta lėšų iš viso:

B 204 000,00
ES 140 000,00

B 1 460 200,00
A 520 000,00
ES 3 937 300,00
V 68 200,00
T 304 000,00
B

02.04 programa ,,Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa“
01.01.01

Žemės ūkio
funkcijų vykdymas.

Paraiškų priėmimas paramai už
žemės ūkio naudmenų plotus
gauti.

Priimtų paraiškų
priėmimas paramai
už žemės ūkio
naudmenų plotus
gauti (Vienetas)

3000

Kaimo reikalų
skyrius

I–IV

D 107 500,00

01.01.02

Valstybei
nuosavybės teise
priklausančių
melioracijos
statinių priežiūra,
remontas

Melioracijos statinių priežiūros,
remonto, projektavimo,
ekspertizės, apskaitos, programų
atnaujinimo darbai.

Melioracijos darbų
vykdymas

Vykdoma

Kaimo reikalų
skyrius

I–IV

D 171 000,00

16

01.01.03

Žemės ūkio
renginių
organizavimas

Organizuotų konkursų skaičius.

Organizuotų
konkursų skaičius
(Vienetas)

Kaimo reikalų
skyrius

I–III

B 5 000,00

01.01.04

Savivaldybės
teritorijoje esančių
melioracijos ir
hidrotechnikos
statinių priežiūra,
remontas

Nevalstybinei nuosavybės teise
priklausančio turto remontas.

Suremontuotų
avarinės būklės
statinių (Vienetas)

3

Kaimo reikalų
skyrius

I-IV

B 90 000,00

02.01.01

Verslumo
skatinimo ir
investicijų
pritraukimo
priemonių
įgyvendinimas

Ekonominiam vyrų ir moterų,
jaunimo aktyvumui mieste ir
kaimo vietovėse didinti, darbo
vietoms kurti bus įgyvendinamos
smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo priemonės, teikiamos
subsidijos naujai įregistruotų mažų
ir labai mažų verslo įmonių
pradinėms steigimosi išlaidoms
dengti.
Numatoma teikti paramą
investuotojams, su kuriais
Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka bus
sudaromos investicijų sutartys.

Naujai įregistruotų
įmonių, gavusių
subsidiją, skaičius
(Vienetas)

25

Plėtros,
investicijų ir turto
valdymo skyrius

I-IV

B 130 000,00

Subsidijuotų naujų
darbo vietų
skaičius (Vienetai
per metus)

35

Sudarytų
investicijų sutarčių
skaičius (Vienetas)

–

2

17

02.01.03

Sodininkų bendrijų
rėmimo programos
įgyvendinimas

Paremtų sodininkų bendrijų
skaičius.

Paremtų sodininkų
bendrijų skaičius
(Vienetai per
metus)

9

Kaimo reikalų
skyrius

I–III

B 30 000,00

B 255 000,00
D 278 500,00

Skirta lėšų iš viso:
03.05 programa ,,Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa“
01.01.01

Viešosios paskirties
ir daugiabučių
namų mašinų
stovėjimo aikštelių,
įvažiavimų į jas
įrengimas ir / ar
remontas

01.01.02

Miesto ir rajono
susisiekimo
infrastruktūros
gerinimas

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

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

2

Statybos skyrius

I-IV

B 200 000,00

Įrengtų / Sutvarkytų
gatvių / kelių ilgis
(Kilometras)

2

Statybos skyrius

I–IV

B 150 000,00

Įrengtų / sutvarkytų
pėsčiųjų takų / šaligatvių
ilgis (Kilometras)

2

18

01.01.03

01.01.04

01.01.05

Aplinką
tausojančių ir
eismo saugą
užtikrinančios
infrastruktūros
įrengimas
Patirtų nuostolių
vežant keleivius
nuostolingais
maršrutais
kompensavimas
Tauragės autobusų
stoties veiklos
užtikrinimas

02.01.01

Teritorijų
planavimo
dokumentų
rengimas
02.01.02
Savivaldybės
erdvinių duomenų
rinkinio tvarkymas
Užimtumo
03.01.01
didinimo
programos
vykdymas
Skirta lėšų iš viso:

Įgyvendintų judumo plano
priemonių dalis.

Įgyvendintų judumo
plano priemonių dalis
(Procentas)

10

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B0

Lengvatinio keleivių vežimo
kompensacijos mokėjimas.

Lengvatinio keleivių
pavežėjimo užtikrinimas

Vykdoma

Centralizuotos
buhalterijos
skyrius

I–IV

B 80 900,00

Užtikrinimas keleivių
aptarnavimas stotyje (bilietų
pardavimas, tualetų
išlaikymas ir pan.)

Finansavimo skyrimas
autobusų stoties veiklai
užtikrinti

Vykdoma

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I-IV

B 200 100,00

Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimas.

Suformuotų žemės
sklypų skaičius
(Vienetas)

45

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius

I–IV

B 48 600,00
BŽ 10 400,00

Duomenų tvarkymo
užtikrinimas.

Duomenų tvarkymo
užtikrinimas

Vykdoma

Geodezijos ir GIS
skyrius

I-IV

D 14 000,00

Užimtumo didinimo
programos koordinavimas ir
įgyvendinimas.

Įdarbintų asmenų
skaičius (Asmenys per
metus)

100

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I–IV

D 126 000,00

B 679 600,00
D 140 000,00
BŽ 10 400,00

04.06 programa ,,Būsto plėtros ir turto programa“
01.01.01

Savivaldybės
nekilnojamojo turto
dokumentų
rengimas ir teisinė
registracija

Objektų įtraukimas į
privatizuojamų objektų sąrašą,
nekilnojamojo turto vertės
nustatymas, žemės sklypų
kadastrinių matavimų formavimas
ir įregistravimas.

Privatizuotų
objektų skaičius
(Vienetas)

15

Įregistruotų
savivaldybės

50

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I–IV

B 52 000,00

19

nekilnojamojo turto
objektų skaičius
(Vienetas
01.01.04

01.02.01

02.01.01

Savivaldybės
pastatų ir kitų
objektų remontas,
materialinės bazės
atnaujinimas ir
plėtra
Daugiabučių namų
renovavimo
programa

Savivaldybės pastatų atnaujinimo
užtikrinimas.

Savivaldybės
pastatų atnaujinimo
užtikrinimas

Paramą daugiabučių namų
renovavimui gavusių subjektų
skaičius.

Komunalinio ūkio
paslaugų
užtikrinimas

Komunalinio ūkio paslaugų
užtikrinimas.

Paramą daugiabučių 5
namų renovavimui
gavusių subjektų
skaičius (Vienetai
per metus)
Komunalinio ūkio
Atitinka
paslaugų teikimo
atitikimas tų
paslaugų teikimo
poreikiui
Seniūnijoje
apšviestų gatvių
dalies padidėjimas
(Procentas)

Vykdoma

Finansų skyrius

I

B 200 000,00

Plėtros, investicijų
ir turto valdymo
skyrius

I–IV

B 30 000,00

Bendrasis ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

I–IV

S 32 000,00

2

B 282 000,00
S 32 000,00

Skirta lėšų iš viso:
01.07 programa ,,Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa“
01.01.02

Savivaldybės
sveikatos
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.

Asmenų,
dalyvaujančių
Visuomenės
sveikatos rėmimo
specialiojoje
programoje,
valstybės

35

Savivaldybės
gydytojas

I–IV

G 32 800,00

20

Įgyvendinama Valstybinė narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės ir
prevencijos programa
01.01.03

Sveikatos
priežiūros įstaigų
paslaugų
prieinamumo ir
kokybės gerinimas

01.02.02

Teikti medicininę
pagalbą
nedraustam
asmeniui

02.01.01

Aplinkos apsaugos
monitoringas

02.01.02

Želdynų tvarkymas
(želdiniams įsigyti,
želdynams
tvarkyti, medžiams

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.
Medicininės-socialinės paskirties
paslaugų teikimas nedraustiems
asmenims, patekusiems į Tauragės
ligoninės Priėmimo-skubiosios
pagalbos skyrių.

finansuojamose
sveikatos
programose, dalis
(Procentas)
Paslaugų
prieinamumo
užtikrinimas

Vykdoma

Savivaldybės
gydytojas

I–IV

I 312 000,00

160

Savivaldybės
gydytojas

I-IV

B 3 000,00

Oro kokybės tyrimų Tauragės mieste
atlikimas.

Vidutiniškai per
metus medicininę
pagalbą gavusių
nedraustų asmenų
skaičius (Asmenys
per metus)
Atliktų tyrimų
skaičius (Vienetas)

3

I-IV

G 11 900,00

Naujų želdinių įsigijimas, pavojų
keliančių medžių šalinimas Tauragės
rajone.

Želdinių tvarkymo ir
priežiūros
užtikrinimas

Vykdoma

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)

I

G 39 900,00

21

genėti, pjauti)
02.01.03

Rekreacinių
teritorijų
sutvarkymas

Teritorijų, priskirtų visuomenės
poreikiams, sutvarkymas.

Tvarkomų teritorijų
skaičius (Vienetas)

8

02.01.04

Finansinė parama
miško sklypų
savininkams,
valdytojams ir
naudotojams,
įgyvendinantiems
medžiojamų
gyvūnų daromos
žalos miškui
prevencijos
priemones
Pasiutligės
prevencijos
programos
įgyvendinimas
Ekstremalių
situacijų valdymas

Želdinių aptvėrimas individualiomis
apsaugos priemonėmis.

Žalos prevencinių
priemonių taikymas

Vykdoma

Mažinama laukinių plėšrūnų
populiacija, siekiant sumažinti
galimybes pasiutligei plisti.

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

200

Sutvarkytų vandens
telkinių skaičius
(Vienetas)

-

Įvykdytų
aplinkosauginių
švietimo projektų
skaičius (Vienetas)

5

Prenumeruojamų
laikraščių
aplinkosaugine tema
egzempliorių

37

02.01.05

02.01.06

02.01.07

Vandens telkinių
tvarkymas

02.01.08

Aplinkosauginio
švietimo projektų
įgyvendinimas

02.01.09

Bešeimininkių, nebetinkamų naudoti
žemės ūkyje, pavojingų medžiagų
sutvarkymas.
Vandens telkinių tvarkymas
Skaudvilės seniūnijoje.

Aplinkosauginio švietimo projektų,
kuriuose dalyvauja mokiniai,
vykdymas bei mokinių ekologinio,
aplinkosauginio sąmoningumo
skatinimas.
Laikraščių
Aplinkosauginių leidinių švietimo
aplinkosaugine tema įstaigoms įsigijimas.
prenumerata rajono
mokykloms

Vykdoma

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)

I–IV

G 29 000,00

I

G 32 700,00

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)

II-IV

G 2 200,00

II-IV

G 3 000,00

I

G 7 600,00

I-IV

G 3 600,00

Architektūros ir
urbanistikos

IV

G 1 100,00
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skaičius (Vienetas)
02.02.01

Lietaus
kanalizacijos
sistemų
eksploatavimas
(paviršinių nuotekų
ir lietaus surinkimo
įrenginių valymo
darbai)
Sąvartynų ir
nelegalių šiukšlynų
tvarkymas

Lietaus kanalizacijos sistemos
eksploatavimas

Lietaus kanalizacijos
sistemos
eksploatavimas

Vykdoma

Bešeimininkių atliekų surinkimas ir
tvarkymas Tauragės rajone.

Bešeimininkių
atliekų tvarkymo
užtikrinimas

Vykdoma

02.02.05

Atliekų tvarkymo
infrastruktūros
plėtra

Įgyvendinant priemonę, siekiama
užtikrinti atliekų konteinerių aikštelių
įrengimą ir jų priežiūrą.

Buitinių atliekų
tvarkymo
užtikrinimas

Vykdoma

02.02.06

Vietinė rinkliavos
už komunalines
atliekas lengvatų
mokėjimas
Vietinė rinkliava už
atliekų tvarkymą

Vietinės rinkliavos lengvatos už
komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą suteikimas.

Lengvatą gaunančių
asmenų skaičius
(Asmuo)

1880

Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą taikymas.

Gautos vietinės
rinkliavos už
komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų
tvarkymą lėšos
(Eurai)

930 000

02.02.04

02.02.07

Skirta lėšų iš viso:

skyrius
(ekologė)
Seniūnijos

Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)
Architektūros ir
urbanistikos
skyrius
(ekologė)

II-IV

G 5 000,00

I–IV

G 11 200,00

I

G 27 000,00

I

B 21 500,00

I–IV

C 915 000,00

B 24 500,00
G 207 000,00
I 312 000,00
C 915 000,00

01.08 ,,Sporto ir kultūros ugdymo programa“
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Kultūros renginių ir
kitos kultūrinėsmeninės veiklos
organizavimas
Viešųjų renginių
organizavimas
savivaldybės
teritorijoje

Įvairių švenčių, festivalių, susitikimų,
išvykų, leidinių leidybos ir t. t.
organizavimas.

01.02.01

Jaunimo užimtumo
ir jaunimo
verslumo
skatinimas

Jaunimo organizacijų kūrimosi, jų
veiklos, verslumo, užimtumo rėmimas.

01.02.02

Nevyriausybinių
organizacijų
rėmimas

01.02.03

Religinių
bendruomenių
rėmimas
Bendruomenių
rėmimas

Pilietinių iniciatyvų, užimtumo,
informacinės plėtros, kultūros vertybių
išsaugojimo, kultūrinės ir ekonominės
padėties gerinimo rėmimas.
Organizacijų aktyvumo skatinimas ir
didinimas.
Religinių bendruomenių rėmimas.

01.01.02

01.01.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

Kitos veiklos
rėmimas ir
prašymų
įgyvendinimas
Vaikų ir jaunimo
meninės
saviraiškos
skatinimas

Tradicinių renginių organizavimas.

Vienijančių bendruomenes asociacijų
ir vietos veiklos grupių rėmimas.
Bendruomenės narių gyvenimo
kokybės, laisvalaikio užimtumo
gerinimas.
Priemonė skirta tarptautiniam
bendradarbiavimui plėtoti, kitai
įvairiapusei veiklai remti ir atskiriems
prašymams įgyvendinti
Priemonės įgyvendinimas apima dvi
programas: vaikų ir jaunimo meninės
saviraiškos programą ir pasirengimo

Finansuotų kultūros
renginių projektų
dalis nuo pateiktų
paraiškų (procentas)
Vidutinis
viešuosiuose
renginiuose
dalyvaujančių
kolektyvų skaičius
(Vienetas)
Jaunimo užimtumo ir
verslumo skatinimo
programoje
dalyvaujančių jaunų
asmenų skaičius
(Asmenys per metus)
Visuomeninių
organizacijų veikloje
dalyvavusių asmenų
skaičius (asmenys per
metus)

95

Kultūros skyrius

I–IV

B 60 000,00

15

Kultūros skyrius

I–IV

B 208 000,00

5500

Kultūros skyrius

I–IV

B 28 000,00

3000

Kultūros skyrius

I–IV

B 18 000,00

Paremtų religinių
bendruomenių
skaičius (Vienetas)
Bendruomenių
aktyvumas
(Procentas)

3

Finansų skyrius

IV

B 65 000,00

100

Kultūros skyrius

I–IV

B 184 000,00

Įgyvendintų veiklų
skaičius (vienetais)

1

Finansų skyrius

I–IV

B 6 000,00

Paremtų atskirų
atlikėjų skaičius
(Asmuo)

3

Švietimo ir
sporto skyrius

I–IV

B 15 000,00
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bei dalyvavimo Lietuvos moksleivių
dainų šventėje programą.

Paremtų vaikų ir
moksleivių meno
kolektyvų skaičius
(Kolektyvų skaičius)

15

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

15

Praktinių vaikų ir
jaunimo meno
kolektyvų vadovų
mokymų skaičius
(Vienetas)
Įsigytų reikmenų
(instrumentų, rūbų)
kiekis (Vienetas)

01.02.08

01.02.09

01.02.10

Atviro jaunimo
centro veiklos
užtikrinimas
Programos
„Iniciatyva
Tauragei“
įgyvendinimas
Tauragės rajono
savivaldybės mero
kūrėjų ir
kolektyvų,
pasiekusių aukštų
rezultatų kultūros

Skatinti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų bei jaunimo
grupių plėtros veiklą.
NVO bei savivaldybės įstaigų
projektų, finansuojamų ne iš
savivaldybės biudžeto lėšų dalinis
finansavimas.
Skatinti kultūrinę, meninę ir kūrybinę
raišką, skirti fiziniams asmenims ar jų
grupėms, meno kolektyvams,
pasiekusiems aukštų rezultatų kultūros
ir meno srityse, juos paruošusiems
mokytojams ar meno kolektyvų
vadovams pinigines premijas.

Įsigytos atributikos
kiekis (Vienetas)
Veikos vykdymo
užtikrinimas

8

80

–
Vykdoma

Kultūros skyrius

I–IV

B 28 000,00

Iš dalies finansuotų
projektų skaičius
(vienetai per metus)

5

Kultūros skyrius

I–IV

B 38 000,00

Paskatinimą gavusių
asmenų/ kolektyvų
skaičius (Vienetai per
metus)

8

Švietimo ir
sporto skyrius

I–IV

B 8 000,00
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01.02.11

02.02.02

02.02.03

02.02.04

ir meno srityse,
skatinimas
Tarptautinio
bendradarbiavimo
plėtra

Mėgėjiškos
sportinės veiklos ir
didelio sportinio
meistriškumo
rėmimas

Viešosios sporto,
žaidimų ir poilsio
infrastruktūros
priežiūra, remontas
ir infrastruktūros
kūrimas
Sporto
infrastruktūros
modernizavimas ir
plėtra

Skirta lėšų iš viso:

Tauragės rajono savivaldybė glaudžiai
bendradarbiauja su daugeliu šalių
savivaldybių atstovais. Yra pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys, vyksta
mainų programos, dalyvauja
bendruose projektuose. Remiami
santykiai tarp visuomeninių ir
nevyriausybinių, verslo ir ekonominių
organizacijų.
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.
Įgyvendinat priemonę
modernizuojama viešoji sporto,
žaidimų ir poilsio infrastruktūra

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.

Vykdoma

Finansų skyrius

I–IV

B 43 000,00

Finansuotų sporto
renginių skaičius
(Vienetai per metus)

50

Švietimo ir
sporto skyrius

I–IV

B 50 000,00

Paskatintų aukšto
sportinio
meistriškumo
sportininkų, trenerių
skaičius (Asmenys
per metus)
Modernizuotų/atnauj
intų viešosios sporto,
žaidimų ir poilsio
infrastruktūros
skaičius (Vienetas)

55

3

Plėtros,
investicijų ir
turto valdymo
skyrius

II-IV

B 100 000,00

Modernizuotų sporto
objektų skaičius
(Vienetais)

-

Plėtros,
investicijų ir
turto valdymo
skyrius

I–IV

B 1 000 000,00

Tarptautinio
bendradarbiavimo
veiklos užtikrinimas
(Vienetas)

B 1 851 000,00
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01.09 programa ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“
01.01.01

01.01.02

Pagrindinio ir
vidutinio ugdymo
užtikrinimas
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo užtikrinimas

Tikslas – patenkinti ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
poreikius.
Plėtoti geros kokybės privalomąjį
ir visuotinį švietimą, didinti jo
prieinamumą už protingą
savivaldybei pakeliamą kainą.
Švietimo programos
įgyvendinimo užtikrinimas

01.01.04

Švietimo programos
vykdymas

01.01.05

Mokinio krepšelio
rezervas

Mokinio krepšelio rezervo lėšų
rajono švietimo įstaigoms
paskirstymas.

01.01.06.

Neformaliojo vaikų
švietimo
užtikrinimas

Neformaliojo vaikų švietimo
užtikrinimas

Mokyklų tinklo
pertvarkos
įgyvendinimas
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupių
skaičius (Vienetas)

Vykdoma

Švietimo ir sporto
skyrius

II

B 11 000,00

80

Švietimo ir sporto
skyrius

I-IV

B 12 000,00
K 10 900,00

Švietimo
programos
įgyvendinimo
užtikrinimas
Lėšų panaudojimo
efektyvumas
(Procentas)

Vykdoma

Švietimo ir sporto
skyrius

I–IV

B 53 000,00

100

Finansų skyrius

I–III

K 225 700,00

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

1620

Švietimo ir sporto
skyrius

I–IV

B 65 000,00

Neformaliajam
švietimui
panaudotų valandų
skaičius bendrojo
ugdymo
mokyklose
(Procentas)

85

Mokinių,
lankančių bent po
vieną neformalaus
vaikų švietimo
programą
mokykloje,

1530

ES 153 000,00
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skaičius (Vaikų
skaičius)

01.01.08

Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi
rėmimo programos
vykdymas

01.01.09

Mokslo,
technologijų,
inžinerijos, menų ir
gamtamokslinės
laboratorijos
(STEAM) veiklos
užtikrinimas
Švietimo įstaigų ir
ugdymo aplinkos
modernizavimas

01.02.01

Priemonės įgyvendinimas prisidės
prie suaugusiųjų mokymosi visą
gyvenimą sąlygų užtikrinimo,
socialinės ir darbinės įtraukties,
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.
Regioninės laboratorijos
įrengimas.

Modernizuotas švietimo objektas.

Vaikų,
dalyvaujančių
neformalaus vaikų
švietimo
programose,
skaičius (Vaikų
skaičius)
Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio
mokymosi
programoje
dalyvaujančių
suaugusių asmenų
skaičius (Asmenys
per metus)

1330

650

Švietimo ir sporto
skyrius

I–IV

B 6 000,00

STEAM veiklos
vykdymas

Vykdoma

Švietimo ir sporto
skyrius

III-IV

B 50 000,00

Valstybės
investicijų
programos
įgyvendinimas

Vykdoma

Švietimo ir sporto
skyrius

II-IV

B 77 200,00
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01.03.01

Vaikų ir jaunimo
socializacijos
projektų vykdymas

Vaikų ir jaunimo socializacijos
(vasaros poilsio) programos
įgyvendinimas.

01.04.01

Mokinių vežiojimo
užtikrinimas

Švietimo prieinamumo
užtikrinimas vežiojant mokinius į
mokyklas maršrutiniu transportu
ir mokykloms skirtais
mokykliniais autobusais.

Skirta lėšų iš viso:

Įgyvendintų
projektų, skirtų
vaikų ir jaunimo
socializacijai,
skaičius (Vienetas)
Išmokėtų
kompensacijų
dalis (Procentas)

35

Švietimo ir sporto
skyrius

III

B 60 000,00

100

I–IV

B 271 800,00

Pavežamų
mokinių dalis
(Procentas)

100

Švietimo ir sporto
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos
skyrius

B 606 000,00
K 236 600,00
ES 153 000,00
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01.10 programa ,,Socialinės paramos įgyvendinimo programa“
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

01.01.01

Paramos mirties
atveju teikimas ir
administravimas

Išmokų, vadovaujantis LR paramos
mirties atveju įstatymu, teikimas.

01.01.03

Socialinės
išmokos

Socialinių pašalpų, vadovaujantis LR
piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, administravimas.

01.01.04

Kieto kuro
kompensacijos

Kieto kuro kompensacijų,
vadovaujantis LR piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, administravimas.

01.01.05

Šildymo, karšto,
šalto vandens
kompensacijos

Šildymo, karšto, šalto vandens
kompensacijų, vadovaujantis LR
piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, administravimas.

01.01.06

Kredito ir
palūkanų
apmokėjimas
asmenims,
turintiems teisę į
būsto šildymo
kompensaciją
Transporto išlaidų
kompensavimas
(lengvatinis
keleivių vežimas)

Kredito ir palūkanų apmokėjimo
asmenims, turintiems teisę į būsto
šildymo kompensaciją, vadovaujantis
LR piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, administravimas.

01.01.08

Lengvatos neįgaliesiems ir senatvės
pensijos amžiaus sulaukusiems
asmenims – kompensavimo už
naudojimąsi viešojo transporto

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Skirti
asignavimai
(Eur)

pavadinimas

reikšmė

Paramą, mirties
atveju, gavusių
asmenų skaičius
(Asmenys per
metus)
Gautų ir
įsisavintų lėšų
dalis (Procentas)

600

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

D 225 100,00

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 1 859 200,00

Išmokėtų lėšų,
skirtų kietam
kurui
kompensuoti,
dalis (Procentas)
Panaudotų lėšų,
skirtų šildymo,
karšto, šalto
vandens
kompensavimui,
dalis (Procentas)
Kompensacijoms
išmokėtų lėšų
dalis (Procentas)

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I-IV

B 150 000,00

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 330 000,00

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 170 000,00

Panaudotų lėšų,
skirtų transporto
išlaidų
kompensavimui,
dalis (Procentas)

100

Plėtros, investicijų ir
turto valdymo
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 41 000,00
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paslaugomis suteikimas.

01.01.09

Mokymo(si)
priemonės
mokiniams

Pradinių klasių mokiniai aprūpinami
mokymo(si) priemonių komplektas

01.01.10

Savivaldybės
parama socialiai
remtinų asmenų
sveikatos
priežiūrai (dantų
protezavimas)
Mokėti
vienkartines
pašalpas stichinių
nelaimių, gaisro,
ligos, skurdo ir
kitais atvejais
Tauragės rajone
Socialinė parama
mokiniams
(nemokamas
maitinimas)

Užtikrinti socialiai remtinų asmenų
sveikatos priežiūrą (dantų
protezavimas)

01.03.03

Socialinė parama,
skirta mokinio
reikmenims įsigyti

Paramos, skirtos mokinio reikmenims
įsigyti, suteikimas vadovaujantis LR
socialinės paramos mokiniams
įstatymu.

01.03.04

Socialinės
paramos
mokiniams

Socialinės paramos mokiniams
administravimas.

01.03.01

01.03.02

Tauragės rajono savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka paramos suteikimas.

Nemokamo maitinimo suteikimas
vadovaujantis LR socialinės paramos
mokiniams įstatymu.

Mokiniai
aprūpinti
mokimo(si)
priemonėmis
(Asmenys per
metus)
Vidutiniškai per
metus
suprotezuotų
asmenų skaičius
(Asmenys per
metus)
Gyventojų
prašymų
patenkinimo
lygis (Procentas)

4600

Švietimo ir sporto
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I-II

B 95 300,00

50

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I-IV

B 30 000,00

95

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 70 000,00

Nemokamą
maitinimą
gaunančių
mokinių skaičius
(Asmuo)
Paramos, skirtos
mokinio
reikmenims
įsigyti, gavėjų
skaičius
(Asmuo)
Socialinės
paramos
mokiniams

1100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

D 271 500,00

900

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

III

D 59 900,00

Vykdoma

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos

I–IV

D 13 800,00
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administravimas
01.03.05

Studentų rėmimas

Studentų rėmimas pagal Tauragės
rajono savivaldybės tarybos patvirtintą
tvarką.

01.03.06

Socialinio būsto
būklės gerinimas
ir administravimas

Socialinio būstų būklės gerinimas ir
priežiūra.

01.03.07

Būsto nuomos ar
išperkamosios
būsto nuomos
mokesčių dalies
kompensacijos

02.01.01

Socialinių
paslaugų
finansavimas
(negalia ir pagalba
pinigais) Europos
pagalba labiausiai
skurstantiems
asmenims fondo
paramos teikimas
Vaiko dienos
centrų ir kitų
bendruomeninių
socialinių
paslaugų rėmimas

02.01.07

administravimo
užtikrinimas
Lėšų, skirtų
studentams
remti,
įsisavinimo lygis
(Procentas)

buhalterijos skyrius
100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius,
Švietimo skyrius

I-III

B 14 000,00

Socialinio būsto
priežiūros
užtikrinimas

Vykdoma

Plėtros, investicijų ir
turto valdymo
skyrius,
Statybos skyrius

I–IV

B 30 000,00
S 94 200,00

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.

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

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

D 4 400,00

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

Paramos gavėjų
skaičius
(Asmenys per
metus)

6000

Socialinės paramos
skyrius

I–IV

B 158 700,00
D 406 300,00
ES 73 400,00

Siekiama skatinti ir sudaryti vienodas
galimybes vaikams iš rizikos šeimų
lankyti vaikų dienos centrus.

Vaikų dienos
centrus
lankančių vaikų
skaičius (Vaikų
skaičius)

230

Socialinės paramos
skyrius

I–IV

B 95 000,00
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02.01.12

Asmens sveikatos
priežiūros kokybės
užtikrinimas

Asmens sveikatos priežiūros kokybės
užtikrinimas

Neveiksnių
asmenų būklės
peržiūrėjimo
funkcijos
vykdymas
Socialinių
globėjų veiklos
skatinimas

Vykdoma

Socialinės paramos
skyrius

I–IV

D 4 300,00

02.01.13

Socialinių globėjų
veiklos
finansavimas

2018 m. paruošti 2 budintys globėjai,
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
(globoti 4 vaikai) ir 5 socialiniai
globėjai (10 vaikų).

Vykdoma

Socialinės paramos
skyrius

I–IV

B 90 300,00

02.01.14

Šeimynų veiklos
užtikrinimas

Šeimynų veiklos užtikrinimas.

Šeimynų veiklos
finansavimas,
rėmimas

Vykdoma

Socialinės paramos
skyrius

I–IV

B 50 000,00

02.02.01

Neįgaliųjų
integracijos į
visuomenę
programos
įgyvendinimas

Projektinės veiklos vykdymas
neįgaliųjų integracijos srityje.

Įgyvendintų
projektų, skirtų
neįgaliųjų
integracijai,
skaičius
(Vienetai per
metus)

15

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–III

B 25 000,00

Šeimų
auginančių
vaikus su
nuolatinės
slaugos
poreikiais ir
gavusių
sensorinių
priemonių
įsigijimo
kompensaciją,
skaičius
(Vienetai per
metus)

20
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02.02.02

Gyvenamojo būsto
ir (ar) aplinkos
pritaikymas
neįgaliesiems

Gyvenamojo būsto ir (ar) aplinkos
pritaikymas neįgaliesiems (įrengiami
liftai, keltuvai, pritaikoma gyvenamoji
aplinka pagal neįgaliojo poreikius).

Būstų, pritaikytų
neįgaliesiems,
skaičius
(Vienetas)

3

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

II–IV

B 12 000,00

02.02.03

Socialinės
reabilitacijos
bendruomenėje
paslaugų
neįgaliesiems
programos
vykdymas

Socialinės reabilitacijos
bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems
teikimas ir vykdymas.

5

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I-IV

B 12 000,00

02.03.01

Paramos gausioms
šeimoms,
atsižvelgiant į jų
gyvenimo sąlygas,
teikimas
Nemokamo
maitinimo
mokiniams
mokyklose
gamybos išlaidų
finansavimas

Paramos gausioms šeimoms teikimas
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka.

Įgyvendintų
projektų, skirtų
neįgaliųjų
socialinei
reabilitacijai
bendruomenėje,
skaičius
(Vienetai per
metus)
Paramos
gausioms
šeimoms
teikimas

Vykdoma

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–IV

B 16 000,00

100

Socialinės paramos
skyrius,
Centralizuotos
buhalterijos skyrius

I–II

B 42 000,00

02.03.02

Maisto gamybos išlaidų, teikiant
nemokamą maitinimą mokiniams,
kompensavimas.

Nemokamo
maitinimo
mokiniams
mokyklose
gamybos išlaidų
įsisavinimo lygis
(Procentas)

D 985 300,00
Skirta lėšų iš viso: B 3 290 500,00
S 94 200,00
ES 73 400,00
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