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savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų
rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas

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

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2017-01-01 iki 2017-12-31
(laikotarpis)

Savivaldybės strateginio veiklos plano,
programos, prie kurios įgyvendinimo
prisidedama, pavadinimas
1
04.01 programa ,,Savivaldybės valdymo
programa“
01.01.01 priemonė: Savivaldybės tarybos veiklos
užtikrinimas
Tarybos veiklos užtikrinimas pagal nustatytą LR
vietos savivaldos įstatymą ir tarybos veiklos
reglamentą.
01.01.02 priemonė: Savivaldybės administracijos
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
turto draudimas
Savivaldybei priklausančių pastatų, bei pagal ES
projektų finansavimo sutarčių įsipareigojimus
ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo
panaudotos lėšos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti, draudimas.

Priemonei
Įvykdyta
įvykdyti skirtos (faktinės išlaidos)
lėšos metams
(Eur)
(Eur)
2

B 337 600,00

B 139429,00
E 28 700,00

B 3500

3

Planuotas rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo plano,
priežastys

4

5

6

B 327 231,79
Tarybos narių skaičius
(Asmuo) – 25

Tarybos narių skaičius
(Asmuo) – 25

Administracijos
valdymo (išlaikymo)
išlaidų dalis nuo bendro
savivaldybės biudžeto
(Procentas) – 4,6

Administracijos valdymo
(išlaikymo) išlaidų dalis
nuo bendro savivaldybės
biudžeto (Procentas) – 4,4

Apdraustų objektų
skaičius (Vienetas) –20

Apdraustų objektų
skaičius (Vienetas) – 20

B 1 387 930,96
E 28 700,00

B 3422,99

01.01.06 priemonė: Savivaldybės pastatų ir kitų B 182 262,00
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 111 100,00

B 72 034,04

priemonė: Vykdyti

jaunimo

teisių B 1 400,00
D 12 900,00

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 D 29 282,00
dokumentus
B 440,00
Pažymų iš savivaldybės archyve saugomų
dokumentų išdavimas.
Asmenų prašymų išduoti juridinius faktus
patvirtinančius dokumentus nagrinėjimas ir jų
išdavimas.

Skirtų lėšų suma (Eurai) –
523,1 tūkst.

Socialinės rizikos
šeimos (Šeimų
skaičius) – 208

Socialinės rizikos šeimos
(Šeimų skaičius) – 220

Jaunimo reikalų
tarybos sprendimų
įgyvendinimas
(Vienetas) – 10

Jaunimo reikalų tarybos
sprendimų įgyvendinimas
(Vienetas) – 5

Išduotų archyvinių
pažymų skaičius
(Vienetas) – 1500
Išnagrinėtų asmenų
prašymų išduoti
juridinius faktus

Išduotų archyvinių
pažymų skaičius
(Vienetas) – 1246
Išnagrinėtų asmenų
prašymų išduoti juridinius
faktus patvirtinančius

D 98 385,10

Socialinės rizikos šeimų skaičiaus mažinimas

01.01.08
apsaugą

Skirtų lėšų suma
(Eurai) – 100 000

2017 m. gruodžio pab.
duomenimis socialinės rizikos
šeimų skaičius ne tik
nesumažėjo, bet ir išaugo.
Įtakos turėjo tai, kad pasikeitus
LR vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymui, pagausėjo
informacijos ir pranešimų apie
vaiko teisių pažeidimus
šeimose. Informacijai
pasitvirtinus, padidėjo ir
socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, skaičius.
Didėja visuomenės
neabejingumas smurtui ir
vaikų nepriežiūrai.

B 0,00
D 12 900,00

D 29 282,00
B 194,60

Kreiptasi dėl duomenų
patikslinimo pensijai
apskaičiuoti

patvirtinančius
dokumentus (iš
likviduotų įmonių
dokumentų) skaičius
(Vienetas) – 840
Perduotų saugoti į
archyvą dokumentų
kiekis (Metras) – 2000

Likviduotų įmonių dokumentų perdavimas saugoti
į archyvą.

01.01.10 priemonė: Teikti duomenis Valstybės D 600,00
suteiktos pagalbos registrui
Duomenų teikimo valstybės registrui vykdymas.
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 720,00
tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimo
funkciją
Duomenų teikimo valstybės registrui vykdymas.

D 105,69

01.01.12 priemonė: Vykdyti gyvenamosios vietos D 6 000,00
deklaravimo funkciją
Kiekvienais metais Tauragės miesto seniūnija
išduoda apie 2000 pažymų apie deklaruojamą
gyvenamąją vietą.

D 6 000,00

dokumentus (iš
likviduotų įmonių
dokumentų) skaičius
(Vienetas) – 780
Perduotų saugoti į
archyvą dokumentų kiekis
(Metras) – 1219

Pateiktų duomenų
kiekis (Vienetas per
metus) – 5

Pateiktų duomenų kiekis
(Vienetas per metus) – 23

Registrų tvarkymo ir
duomenų teikimo
užtikrinimas

Užtikrinamas duomenų
teikimas valstybės
registrui

Išduodamų pažymų
skaičius apie
deklaruotą gyvenamąją
vietą (Vienetai per
metus) – 2000

Išduodamų pažymų
skaičius apie deklaruotą
gyvenamąją vietą
(Vienetai per metus) –
3319

2017 m. buvo nurašyta dalis
dokumentų, todėl archyve
saugojamų dokumentų kiekis
sumažėjo ir yra 1216 tiesinių
metrų (2016 m. buvo 1259
tiesiniai metrai).
Teisės aktų nustatyta tvarka
atrinktų naikinti likviduotų
įmonių saugojamų dokumentų
kiekis siekė 60 tiesinių metrų

D 718,33

Daugiausiai pažymų apie
gyvenamosios vietos
deklaraciją išdavė Tauragės
miesto seniūnija – 1752
pažymos (53 proc.).
Mažiausiai pažymų išdavė
Batakių sen. – 95 pažymos (3
proc.).

01.01.13 priemonė: Registruoti civilinės būklės D 29 929,00
aktus
B 17 400,00
Gimimų, santuokos sudarymų, santuokos
nutraukimų, įvaikinimų, tėvystės pripažinimų,
tėvystės (motinystės) nustatymų, nuginčijimų,
vardo, pavardės, tautybės pakeitimų, mirčių
registravimas.
01.01.14 priemonė: Teikti pirminę teisinę pagalbą D 8 800,00
Pirminės teisinės pagalbos teikimas.
01.01.15 priemonė: Vykdyti valstybinės kalbos D 8 000,00
vartojimo ir taisyklingumo kontrolę
B 2 878,00
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.
01.01.16 priemonė:Vykdyti valstybinės žemės ir D 1 400,00
kito valstybinio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo patikėjimo teise funkciją
Deleguotos funkcijos vykdymo užtikrinimas.
01.02.01 priemonė: Savivaldybės administracijos B 5 167,00
direktoriaus rezervas
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų
naudojimas 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.
01.02.02 priemonė: Tauragės rajono savivaldybės B 8 100,00
mero fondas
Tauragės rajono savivaldybės mero fondo lėšų
naudojimas
savivaldybės
reprezentacinėms

D 29 929,00
B 16 454,75
Įregistruotų civilinės
būklės aktų skaičius
(Vienetas) – 1800

Įregistruotų civilinės
būklės aktų skaičius
(Vienetas) – 1571

Priimtų interesantų
skaičius (vienetais) –
550

Priimtų interesantų
skaičius (vienetais) – 551

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

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

Vykdoma

Vykdoma

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) – 22

Panaudotų lėšų, skirtų
Tauragės rajono

Panaudotų lėšų, skirtų
Tauragės rajono

2017 m. registruota 467
gimimai, 623 mirtys, 271
santuoka, 121 ištuoka, 89
civilinės būklės aktų įrašų
pakeitimų

D 8 800,00

D 7 994,68
B 2 861,54

D 0,00

B 5 166,7

B 6 266,88

Skirta 5167 Eur daugiabučio
gyvenamojo namo, esančio
Tauragės Dvaro g. 36A, fasado
ir bendro naudojimo patalpų
remontui.

išlaidoms dengti.
01.02.03 priemonė: Paskolų grąžinimas

B 484 900,00

01.02.04 priemonė: Palūkanų už paskolas B 36 700,00
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 100 000
Įgyvendinant teisės aktų nuostatas, dėl tikslinės
veiklos prioritetų ir finansavimo sprendžiama
kasmet

B 31 693,01

01.04.02 priemonė: Veiklos tobulinimo priemonių B 89 832,00
įgyvendinimas

B 89759,05

Savivaldybės veiklos prioritetų naujai išrinktos
savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui
patvirtinimas.
Strateginio planavimo gebėjimų stiprinimas bei

savivaldybės mero fondui,
dalis (Procentas) – 78

Savalaikis paskolų
grąžinimo užtikrinimas

Paskolos sumokėtos laiku,
pagal numatytus grafikus.

Vykdomų paskolų
sutarčių skaičius
(Vienetas) – 0

Vykdomų paskolų
sutarčių skaičius
(Vienetas) – 4

Vykdomų
įsipareigojimų
efektyvumas
(procentais) – 100

Vykdomų įsipareigojimų
efektyvumas (procentais)
– 100

Skirto finansavimo
tikslinei veiklai dalis
(Eurai)* 100 000

Skirto finansavimo
tikslinei veiklai dalis
(Eurai)* 94 000

B 484 912,65

Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis
su komerciniais bankais. Prisiimti finansiniai
įsipareigojimai yra vykdomi pagal nustatytus
paskolų grąžinimo grafikus.
Finansų skyriui skirtų savivaldybės biudžeto
asignavimų apskaita.

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

savivaldybės mero
fondui, dalis
(Procentas) – 100

Palūkanos buvo sutaupytos,
nes paskolos padengtos metų
pradžioje.

B 94 000

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

Ataskaitiniu laikotarpiu daug
dėmesio skirta įdiegtų
informacinių ir kokybės
vadybos sistemų naudojimui
praktinėje veikloje didinti,
sistemoms ar atskiriems jų
moduliams optimizuoti,
darbuotojų gebėjimams darbui
su sistemomis stiprinti.

projektų valdymo procesų tobulinimas.
Nuolatinė paslaugų kokybės stebėsenos ir
vertinimo vykdymas.
01.04.03 priemonė: Dalyvavimas Lietuvos B 9 800,00
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 D 8 500,00
administravimas
B 8 357,00
Tauragės rajono savivaldybės mobilizacijos plano
atnaujinimas.
01.01.02 priemonė: Civilinės saugos veiklos D 14 600,00
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

B 9 800,00
Vidutinis gautos
informacijos iš LSA
kiekis (Vienetai per
metus) – 1200

Vidutinis gautos
informacijos iš LSA
kiekis (Vienetai per
metus) – 806

Parengtų/atnaujintų
mobilizacijos planų
skaičius – 1.

Parengtų/atnaujintų
mobilizacijos planų
skaičius – 1

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

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

D 8 500,00
B 8 164,17

D 14 600,00

būdus.
04.03 programa ,,Tauragės rajono plėtros
projektų programa“
01.01.01 priemonė: Projektinės dokumentacijos
rengimas
Investicinių, techninių, darbų projektų, paraiškų,
nuosavybę pagrindžiančių ir kitų dokumentų
rengimas.
01.02.06 priemonė: Kitų, programoje nenumatytų
projektų vykdymas
Priemonės įgyvendinamas pagal atskirus projektų
vykdytojų prašymus. Finansuojami dėl objektyvių
priežasčių neįtraukti į
programą projektai ar atskiros projektų veiklos.
01.02.11 priemonė: Apleistos teritorijos buvusiame
kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas
ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

B 174 425,00

B 6 900,00

B 467 846,00
A 409 348,00
ES 671878,00
V 59282

Planuojama tvarkyti ir bendruomenės poreikiams
pritaikyti buvusioje apleistoje karinio miestelio
teritorijoje esančius viešuosius pastatus ir kitas
viešas erdves, esančias centrinėje miesto dalyje
01.02.12 priemonė: Savivaldos institucijų B 0,00
darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų
procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje
Įgyvendinant priemonę, siekiama stiprinti Lietuvos
ir Norvegijos partnerių bendradarbiavimą viešųjų
paslaugų teikimo procesų valdymo ir efektyvumo
didinimo klausimais, skatinti savivaldos institucijų
veiklos valdymo skaidrumą ir efektyvumą bei
tolimesnį bendradarbiavimą.
01.02.13 Socialinio būsto plėtra Tauragės rajono B 145 700,00
savivaldybėje
Planuojama įsigyti naujų būstų bei praplėsti
socialinio būsto fondą.
01.02.14 priemonė: Sveikatos priežiūros paslaugų B 157,00

B 171 028,43
Parengta projektinė
dokumentacija – 5
(vienetai per metus)

Parengta projektinė
dokumentacija – 24
(vienetai per metus)

Programoje
nenumatyti, bet
įgyvendinti projektai –
1 (Vienetas)

Programoje nenumatyti,
bet įgyvendinti projektai –
0 (Vienetas)

Centrinėje miesto
dalyje sutvarkyti
objektai – 2 (Vienetas)

Centrinėje miesto dalyje
sutvarkyti objektai – 1
(Vienetas)

Kvalifikaciją pakėlusių
asmenų skaičius
(asmenys) –15

Kvalifikaciją pakėlusių
asmenų skaičius
(asmenys) – 50

B 6 569,00

B 467 846,00
A 409 348,00
ES 655332,03
V 57823,69
Sutvarkytas vienas objektas,
adresu Vytauto g. 139 –
jaunimui skirta erdvė.

B 0,00

B 120 692,87
Planuotas įsigyti būstų skaičius
Naujai įsigytų socialinių Naujai įsigytų socialinių
neįsigytas dėl nepakankamos
būstų skaičius (vienetai) būstų skaičius (vienetai) –
atitinkančių reikalavimus
– 34
15
parduodamų būstų pasiūlos.
B 156,15

teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų
mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose
gerinimas
Įgyvendinant priemonę, siekiama pagerinti
Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonuose esančių
mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos
kabinetų būklę ir užtikrinti kokybiškesnių paslaugų
teikimą, skatinti sveiką gyvenimo būdą. Bus atlikti
remonto darbai mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos priežiūros kabinetuose, įsigyjama
mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos
priežiūros kabinetų įranga.
01.02.15 priemonė: Tauragės r. Adakavo k. B 66778,53
Trišiūkštės upelio baseino griovių rekonstrukcija
ES –187277
V–33049
Įgyvendinant priemonę, siekiama užtikrinti
tinkamą melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių
statinių būklę
01.02.16 priemonė: Tauragės krašto muziejaus B 6000,00
modernizavimas
A 0
ES 99 887,00
Įgyvendinant priemonę bus modernizuojamas
pilies pietvakarinis korpusas ir šiai dienai
nesutvarkytas bokštas.
01.02.17 priemonė: Pastatų komplekso, vad. B 25 484,00
Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. ES 42680,00
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
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

Suremontuotų
kabinetų Tauragės
rajone skaičius
(vienetas) – 5

Suremontuotų kabinetų
Tauragės rajone skaičius
(vienetas) – 5

Rekonstruotų griovių
ilgis (kilometras) – 8

Vykdoma

Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai
(vienetas) – 1

Modernizuoti kultūros
infrastruktūros objektai
(vienetas) – 0

B 66778,53
ES 199699,18
Trišiūkštės upelio baseino
griovių rekonstrukcijos
projektas bus baigtas 2018
metais.

B 5059,59
A0
ES 11 093,34
2017 m. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis. Projektas
įgyvendinamas 2017– 2018 m.

B 25484,00
ES 19420,76

Sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui
kultūros paveldo
objektai (Vienetas) – 1

Rodiklis bus skaičiuojamas po
projekto įgyvendinimo
pabaigos – 2019 m.

daugiafunkcinę salę, įsigyti reikiamą įrangą ir
baldus.
01.02.19 priemonė: Darnaus judumo skatinimas B 1785,00
Tauragės mieste
2016–2017 m. bus rengiamas Tauragės miesto
darnaus judumo planas. Po to prasidės plano
priemonių įgyvendinimas.
01.02.20 priemonė:
Skaudvilės miesto B – 36 556
infrastruktūros sutvarkymas
A – 18 000
VB – 55 505
ES – 629 051
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.
01.02.21 priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių tako B 34 948,00
įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės
ES 111 270,00

B 1785,00
Įgyvendintos darnaus
judumo priemonės
(vienetai) – 0

Įgyvendintos darnaus
judumo priemonės
(vienetai) – 0

2017 m. parengtas ir
patvirtintas Tauragės darnaus
judumo planas.

B – 36 248,84
A – 18 000,00
VB – 44 948,32
ES – 509414,41
Sutvarkyta viešoji
infrastruktūra – 1

Projekto finansavimo sutartis
pasirašyta 2017-05-15, pagal
kurią projekto įgyvendinimo
pabaiga 2019-04-30. vykdomi
statybos rangos darbai,
pradėtos sklypo formavimo
procedūros.

B 34 938,45
ES 111 268,99

Priemonės įgyvendinimas prisidės prie pėsčiųjų ir
dviračių takų sistemos rajone plėtros

Įrengtų naujų
dviračių ir / ar
pėsčiųjų takų ir / ar
trasų ilgis
(Kilometras) – 2

01.02.22 priemonė: Kraštovaizdžio formavimas ir B – 37 332,00
ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste
ES – 89506
Įgyvendinant
priemonę
bus
užtikrinama
kraštovaizdžio apsauga

B 37 331,88
ES –0,00

01.02.23 priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo B 54 987,00
didinimas
Tauragės
Martyno
Mažvydo A 44 692,00
progimnazijos modernizavimas
Siekiant didinti mokyklų tinklo efektyvumą,
numatoma modernizuoti Tauragės Martyno
Mažvydo progimnaziją ir aprūpinti ją modernia

B 54 987,00
A 44 692,00

Įrengtų naujų dviračių ir /
ar pėsčiųjų takų ir / ar
trasų ilgis (Kilometras) –
1,4

Teritorijų, kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio
formavimo priemonės
(hektaras) – 2

Pasirašyta projekto
finansavimo sutartis, projektas
bus įgyvendintas 2018 m.

Pagal veiksmų
programą ERPF
lėšomis atnaujintos

Pateikta paraiška finansavimui
gauti.

mokslui ir ugdymui skirta įranga.

bendrojo ugdymo
mokyklos (Skaičius) –
1

01.02.24 priemonė: Vaikų ir jaunimo neformalaus B 4 441,00
ugdymosi galimybių plėtra Tauragės rajono
Moksleivių kūrybos centre
Įgyvendinant
priemonę
bus
patobulinta
neformaliojo švietimo infrastruktūra ir plėtojamos
vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybės.

B 4 440,5

01.02.25
priemonė:
Ikimokyklinio
ir B 0
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.

B0

01.02.26 priemonė: Tauragės miestų gatvių B 11072,00
rekonstrukcija (Žemaitės g., Smėlynų g. ir ES 62737,00
Smėlynų skg.)
Įgyvendinant priemonę bus siekiama vietinių kelių
techninių parametrų ir eisimo saugos pagerinimo.

B 11071,22
ES – 0

01.02.28 priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų B 135 071,00
tvarkymas Tauragės mieste
Priemonės įgyvendinimas prisidės prie lietaus
nuotekų sistemos Tauragės mieste plėtros.

B 135 070,67

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

Pateikta paraiška finansavimui
gauti.

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

Pateikta paraiška finansavimui
gauti.

Sutvarkytų gatvių
skaičius (vienetas) – 3

Pasirašyta finansavimo sutartis
projektas bus vykdomas 2017–
2020 m.

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

Pasirašytos rangos darbų
sutartys ir pradėti vykdyti
darbai.

(Hektaras) – 63
01.02.30 priemonė: Asociacijos „Gaurės intakas“ B 34 600,00
nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos
sistemų rekonstrukcija
Tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų
konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės
ūkiui būtiną infrastruktūrą. Tauragės rajono
savivaldybė projekte dalyvauja kaip partneris.

B 34595,03

01.02.31 priemonė: MSNA „Gerdirva“ nariams B 10 500,00
priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų
rekonstrukcija
Tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų
konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės
ūkiui būtiną infrastruktūrą. Tauragės rajono
savivaldybė projekte dalyvauja kaip partneris.
01.02.32 priemonė: Pirminės asmens ir B 0
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra
Tauragės rajone
Įgyvendinant priemonę, siekiama prisidėti prie
sveikatos netolygumų mažinimo, gerinant
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms, skatinant sveiką
gyvenseną.

B 10 453,99

01.02.33 priemonė: Tauragės miesto ir seniūnijų B 0
gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos
modernizavimas
Įgyvendinant projektą bus parengtas Tauragės
miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių
apšvietimo sistemos modernizavimo investicinis
projektas. Dėl projekto finansavimo bus
kreipiamasi į UAB „Viešųjų investicijų plėtros

B0

Žemės plotas, kuriame
pagerintos viešojo
naudojimo melioracijos
sistemos (hektaras) –
150

Žemės plotas, kuriame
pagerintos viešojo
naudojimo melioracijos
sistemos (hektaras) – 150

Projektas įvykdytas.

Investicijos vienam
hektarui (Eurai)
2777

Investicijos vienam
hektarui (Eurai)
2777

Projektas įvykdytas.

B0
Viešąsias sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančių asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų, kuriose
modernizuota paslaugų
teikimo infrastruktūra,
skaičius (Vienetas) – 1

Parengtas investicinis
projektas (vienetas) – 1

2017 m. buvo patvirtintas
projektų finansavimo sąlygų
aprašas. 2018 – 2019 m.
planuojami įgyvendinti 4
projektai, kurių metu pirminės
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios įstaigos
įsigys modernią įrangą,
automobilius pacientų
lankymui namuose, atliks
gydytojų kabinetų ir bendro
naudojimo patalpų remontus.

Parengtas investicinis
projektas (vienetas) – 1

Perduota Tauragės miesto
seniūnijai.

agentūra“ ar ieškoma kitų finansavimo šaltinių.
01.02.35 priemonė: Buvusios asfaltbetonio bazės B –10 938,00
teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių A – 12 860,00
g. 56A, sutvarkymas
ES – 871 122,00
Planuojama išvalyti 0,5 ha naftos produktais
užterštos teritorijos

B – 10 938,00
A – 12 859,46
ES – 559 823,65

01.02.37 priemonė: Paslaugų teikimo ir asmenų B 24 200,00
aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse
Tobulinti aptarnavimą vieno langelio principu
administracijoje ir seniūnijose, elektroninių
dokumentų valdymo ir administracinių paslaugų
teikimo gerinimas.

B 24 200,00

01.02.38 priemonė: Savivaldybes jungiančių B 0
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra Tauragės regione
Planuojama įrengti informacinius ženklus,
nuorodas, stendus Jūros upės vandens turistinėje
trasoje ir pėsčiųjų– dviračių trasose, maršrutuose.

B0

01.02.39 priemonė Lietuvos – Lenkijos paramos B 2 500,00
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 B 6339,00
stotelių įrengimas Tauragės mieste

B 1 070,77

Teritorijos, kuriose
įgyvendinta priemonė
(Hektaras) – 0,5

Pasirašyta projekto
finansavimo sutartis, projektas
vykdomas 2017– 2018 m.

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

Projektas nepradėtas vykdyti
ataskaitiniu laikotarpiu buvo
rengiami su projektu susiję
dokumentai, dalyvauta grupių
susirinkimuose.

Numatomas minimalus
įrengtų Tauragės
apskrityje ženklinimo
infrastruktūros objektų
skaičius – 79

2017 m. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis, projektas
bus vykdomas 2017– 2018 m.
Rodiklis bus skaičiuojamas po
projekto įgyvendinimo
pabaigos.

Numatomas projekto
dalyvių skaičius
Tauragės savivaldybėje
– 30

B 6338,70

Numatomas projekto
dalyvių skaičius Tauragės
savivaldybėje – 30

Planuojama
stoteles.

įrengti

elektromobilių

įkrovimo

Įrengtų pakrovimo
stotelių skaičius
(Vienetas)

01.01.02. priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir B 82 209,00
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra T 74 344,00
Tauragės rajone
Naujų vandentiekio tinklų įrengimas, nuotekų
valymo įrenginių rekonstravimas, Tauragės miesto
pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės
rekonstravimas.

B 82 209,00
T 139 806,24

02.02.01 priemonė: Tauragės regiono komunalinių B 6 062,00
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
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.
02.04 programa ,,Kaimo, turizmo ir verslo
plėtros programa“
01.01.01. priemonė Žemės ūkio funkcijų vykdymas D 109049,00
B 3 100,00
Paraiškų priėmimas paramai už žemės ūkio
naudmenų plotus gauti.

B 1876,32

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

Parengti techniniai projektai
elektromobilių įkrovimo
stotelių įrengimui. Numatoma
įrengti 5 stoteles.

Rekonstruotų vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis 6
km

Konteinerinių aikštelių
skaičius (vnt.) – 86

Projektas bus baigtas
įgyvendinti 2019 m.

D 95627,54
B 1954,37
Paraiškų skaičius –
3200 vnt.

3080

Ž.ū. valdų skaičius –
3900

4486

Ūkininko ūkio registravimas.

Ūkininkų ūkių skaičius
(vnt.) – 500

533

Žemės ūkio technikos registravimas Žemės ūkio
technikos techn. apžiūros.

Ž. ū. technikos skaičius
(vnt.) – 500

572

Žemės ūkio valdų registravimas.

2386

Atvyko mažiau nei planuota
pareiškėjų deklaruoti žemė
ūkio naudmenis.
Pasėlių deklaravimo metu
atnaujintos 2966 valdos, Kitu
laikotarpiu 1520 valdų
Daugiau atvyko pareiškėjų.
Atnaujinta ūkininko ūkio
duomenų 431, išregistruota
ūkių 83, įregistruota 19 ūkių.
Atvyko daugiau pareiškėjų.
Atvyko daugiau pareiškėjų nei
planuota.

Apžiūrų skaičius (vnt.)
– 2500
01.01.02 priemonė: Melioracijos statinių priežiūros, D 156 000,00
remontas ir kiti su melioracija susiję darbai iš
valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto
Melioracijos
statinių
priežiūros,
remonto, B 72559,00
projektavimo, ekspertizės, apskaitos, programų
atnaujinimo darbai.

Buvo mažesnis poreikis.

D 156 000,00

B 67167,43

Griovių remonto
darbai (km) – 2,85 km

Griovių priežiūros
darbai – 12,52 km
Užtvankų priežiūros
darbai – 2 vnt
Avarinių gedimų
remontas – 20 vnt.
Projektavimas
(griovių) – 2 vnt.

2,85

12,75

Griovių remontas: baigtas up.
Molė griovių remontas 0,45
km., vykdomas up. Suvirkštė
griovių remontas 2,4 km.
Griovių priežiūra: atlikti
Lauksargių Sartininkų, Taurų,
Dapkiškių griovių priežiūros
darbai 12,72 km;

2
15 vnt.
2

Atlikta avarinių gedimų
šalinimo darbų mažiau,
atsižvelgiant į skirtą lėšų
limitą;

Projektavimas vnt.–1
4

Skirta papildomai lėšų, atlikta
daugiau darbų;

8

Skirta papildomai lėšų, atlikta
daugiau darbų.

Avarinių gedimų
šalinimas – 3 vnt.
01.01.03 priemonė: Žemės ūkio renginių B 5 200,00
organizavimas
Žemdirbių šventės organizavimas.
Konkursas „Metų ūkis 2017“
Konkursas „Geriausias artojas“
02.01.01 priemonė: Verslumo skatinimo ir B 111 900,00
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

B 4749,42
Suorganizuota
konkursų (vnt) – 3
B 106 885,30
Naujai įregistruotų
įmonių, gavusių
subsidiją skaičius
(Vienetas) – 20

Naujai įregistruotų
įmonių, gavusių subsidiją
skaičius (Vienetas) – 16

pradinėms steigimosi išlaidoms dengti.

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 137 748,00
daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių,
įvažiavimų į jas įrengimas ir/ar remontas

Techninės užduoties rengimas
paslaugų koordinavimas

projektavimo

Remonto/rekonstrukcijos/statybos darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir koordinavimas
Rangos sutarties parengimas ir darbų priežiūra

Subsidijuotų naujų
darbo vietų skaičius
(Vienetai per metus –
25)
Sudarytų investicijų
sutarčių skaičius
(vienetas) – 1

B 137 747,40

Subsidijuotų naujų darbo
vietų skaičius (Vienetai
per metus – 24

Įrengtų ir/ar sutvarkytų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius
(Vienetas) – 0

Parengtas projekto
,,Privažiavimų prie
daugiabučių gyvenamųjų
namų Žemaitės g. Nr. 28, Nr.
30, Nr. 32, Nr. 34, Prezidento
g. Nr. 63, Nr. 65, Nr. 67 ir
automobilių stovėjimo
aikštelių prie šių namų
statybos projektas“ techninis
projektas bei atlikta dalis
rekonstrukcijos darbų. Dėl
ypatingai nepalankių oro
sąlygų baigiamuosius aikštelių
įrengimo darbus teko nukelti į
2018 pavasarį.

Sutarčių skaičius
(Vienetas) – 1

Atliktas bendras pirkimas
projektui ,,Privažiavimų prie
daugiabučių gyvenamųjų
namų Žemaitės g. Nr. 28, Nr.
30, Nr. 32, Nr. 34, Prezidento
g. Nr. 63, Nr. 65, Nr. 67 ir
automobilių stovėjimo
aikštelių prie šių namų
statybos projektas“. Pasirašyta
viena rangos darbų sutartis

Įrengtų ir/ar sutvarkytų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius
(Vienetas) – 2
Sutarčių skaičius
(Vienetas) – 2

vietoje planuotų dviejų,
kadangi projektas nebuvo
skaidomas į dalis.
01.01.02 priemonė: Miesto ir rajono susisiekimo B 106 709,00
infrastruktūros gerinimas
T 1773800,00
Techninės užduoties rengimas
paslaugų koordinavimas

B 106 709,00
T 1 719 729,11

projektavimo

Įrengtų/Sutvarkytų
gatvių/kelių ilgis
(Kilometras) – 2

Įrengtų/Sutvarkytų
gatvių/kelių ilgis
(Kilometras) – 4,9

Investicijų sumoje nurodytos
lėšos gautos iš Kelių priežiūros
ir plėtros programos bei jai
skirtos tikslinės ir rezervo lėšos.
Kadangi investicijų gauta
daugiau nei planuota, tai ir
numatytas sutvarkytų/įrengtų
kelių ilgis padidėjo.

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

Įrengtų/sutvarkytų
pėsčiųjų takų/šaligatvių
ilgis (Kilometras) – 1,91

Įrengtas pėsčiųjų – dviračių
takas iki Norkaičių
gyvenvietės. Planuotas
rezultatas nepasiektas, kadangi
gautas finansavimas tik I tako
įrengimo etapui. Įrengti
šaligatviai Skaudvilės miesto
Vilniaus ir Kelmės gatvėse.

Išmokėtos
kompensacijos suma
(Eurai) – 360 000

Išmokėtos kompensacijos
suma (Eurai) – 482260,00

Suformuotų žemės
sklypų skaičius
(Vienetas) – 5

Suformuotų žemės sklypų
skaičius (Vienetas) – 31

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

projektavimo

Remonto/rekonstrukcijos/statybos darbų pirkimo
procedūrų organizavimas ir koordinavimas
Rangos sutarties parengimas ir darbų priežiūra
01.01.04 priemonė: Patirtų nuostolių vežant B 482 260,00
keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimas
Lengvatinio keleivių vežimo kompensacijos
mokėjimas.

B 482 260,00

02.01.01
priemonė:
Teritorijų
planavimo B 24 500,00
dokumentų rengimas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimas.

B 19 561,12

03.01.01 priemonė: Viešųjų darbų programos D 120 800,00

D 116 853,36

Didelis iniciatorių prašymų
kiekis suformuoti naujus
sklypus pardavimui aukcione

vykdymas
B 76,00
Viešųjų darbų programos koordinavimas ir
įgyvendinimas.

04.06 programa ,,Būsto plėtros ir turto valdymo
programa“
01.01.01 priemonė: Savivaldybės nekilnojamojo B 45 000,00
turto dokumentų rengimas ir teisinė registracija
Objektų įtraukimas į privatizuojamų objektų
sąrašą, nekilnojamojo turto vertės nustatymas,
žemės sklypų kadastrinių matavimų formavimas ir

B 75,05
Įdarbintų asmenų
skaičius (Vienetas) –
74

Įdarbintų asmenų skaičius
(Vienetas) – 143

*(įdarbinti asmenys)
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Mažonų
Seniūnija –20;
Tauragės sporto centras –3;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Tauragės
miesto seniūnija – 42;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Skaudvilės
seniūnija – 20;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Batakių
seniūnija – 18;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Gaurės
seniūnija – 9;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Tauragės
seniūnija – 11‘
Pagramančio regioninio parko
direkcija – 3;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Lauksargių
seniūnija – 3;
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Žygaičių
seniūnija – 13;
Tauragės miesto bendruomenė
,,Tauragės Jovarai“– 1.

B 3271,35
Privatizuotų objektų
skaičius (vienetas) –20;
Įregistruotų

Privatizuota objektų
(Vienetas) – 17

2017 m. privatizuota 17
objektų, parduotas objektų
plotas siekė 830,91 kv.m.

įregistravimas.

01.02.01
priemonė:
Daugiabučių
namų
renovavimo programa
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
vykdymo proceso koordinavimas.

savivaldybės
nekilnojamojo turto
objektų skaičius
(vienetas) – 20;
B 23 058,00

02.01.01. priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų B 7 500,00
užtikrinimas
S 30 320,00
Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas

01.07 programa ,,Sveikatos apsaugos ir aplinkos
apsaugos programa“
01.01.01 priemonė: Visuomenės ir sveikatos G 444,00
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

(2016 m. buvo parduota 15
objektų ir parduotas objektų
plotas siekė 617,55 kvm).

B 23 040,90
Atnaujintų
Atnaujintų (modernizuotų)
(modernizuotų) namų namų skaičius (Vienetas) –
skaičius (Vienetas) – 47
48
B 7 439,08
S 28 517,38
Komunalinio ūkio
paslaugų teikimo
atitikimas tų paslaugų
teikimo poreikiui

Vykdoma

Seniūnijos teikiamoms
paslaugoms užtikrinti naudoja
įvairią įrangą ir techniką
(traktorius, žoliapjūvės ir kt. )

Suformuoti efektyvią
visuomenės sveikatos
priežiūros struktūrą
(Etatas) – 9,09

Suformuota efektyvi
visuomenės sveikatos
priežiūros struktūra
(Etatas) – 13,3

Patvirtintas didžiausias
darbuotojų leistinas pareigybių
(etatų) skaičius – 14.

G 355,04

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.

01.01.02 priemonė:
Savivaldybės sveikatos G 25 000,00
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.
Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės
ir
prevencijos
programos
įgyvendinamas.
01.01.03 priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų I 335 000,00
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
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.
01.02.01 priemonė: Savivaldybės parama socialiai B 100 000,00

Visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaita
(Vienetas) – 1

Visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaita
(Vienetas) – 1

Visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaita
pateikiama gruodžio 31 d.,
tvirtinama Savivaldybės
taryboje, vykdoma vaikų
sveikatos stebėsena ir analizė
ikimokyklinėse įstaigose ir
mokyklose, duomenys teikiami
Higienos institutui.

G 25 000,00
Asmenų, dalyvaujančių
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje
programoje, valstybės
finansuojamose
sveikatos programose,
dalis
25 proc.

Asmenų, dalyvaujančių
Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiojoje
programoje, valstybės
finansuojamose sveikatos
programose, dalis
30 proc.

Padidėjo asmenų,
dalyvaujančių Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiojoje
programoje, valstybės
finansuojamose sveikatos
programose, dalis.

Renovuotų įstaigų,
įsigytų medicininių
prietaisų, įrangos
skaičius (Vienetas) –
21

Renovuotų įstaigų
skaičius (Vienetas) – 2,
turimų medicininių
prietaisų, įrangos skaičius
(vienetas) – 14,
ambulatorijų ir medicinos
punktų, kuriuose
užtikrinamas komunalinio
ūkio aptarnavimas
skaičius (Vienetas) – 20

Renovuotos dvi sveikatos
priežiūros įstaigos,
užtikrinamas ambulatorijų ir
medicinos punktų
aptarnavimas, atnaujinama SPĮ
materialinė bazė.

I 334 559,89

B 99 432,00

remtinų asmenų asmens sveikatos priežiūrai
(dantų protezavimas)
Įgyvendinant priemonę, suteikiama savivaldybės
parama socialiai remtinų asmenų sveikatos
priežiūrai. Parama skiriama dantų protezavimui.
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.

G 0,00

02.01.02 priemonė: Želdynų tvarkymas
Naujų želdinių įsigijimas, pavojų keliančių medžių
šalinimas Tauragės rajone
02.01.03
priemonė
Rekreacinių
teritorijų
sutvarkymas
Teritorijų priskirtų visuomenės poreikiams
sutvarkymas
02.01.04 priemonė Finansinė parama miško sklypų
savininkams, valdytojams ir naudotojams,
įgyvendinantiems medžiojamų gyvūnų daromos
žalos miškui prevencijos priemones
Želdinių aptvėrimas individualiomis apsaugos
priemonėmis
02.01.05 priemonė Pasiutligės prevencijos
programos įgyvendinimas
Mažinama laukinių plėšrūnų populiacija, siekiant
sumažinti galimybes pasiutligei plisti

G 50 682,64

02.01.06 priemonė
valdymas

Ekstremalių

G 30 553,00

G 39 700,00

Suprotezuotų asmenų
skaičius (Asmenys per
metus) – 292

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

Medicininę pagalbą
gavusių nedraustų asmenų
skaičius
(Asmenys per metus)
– 207

Atliktų tyrimų skaičius
(Vienetas) – 3

Atliktų tyrimų skaičius
(Vienetas) – 0

Želdinių tvarkymo
užtikrinimas

Vykdoma

Tvarkomų teritorijų
skaičius (Vienetas) – 9

Tvarkomų teritorijų
skaičius (Vienetas) – 11

situacijų G 1000,00

Padidėjo medicininę pagalbą
gavusių nedraustų asmenų
skaičius – 47 asmenys.

Šiais metais nebuvo atlikta.

G 30 553,00

G 27 217,73

Žalos prevencinių
priemonių taikymas
G 1 500,00

Padidėjo suprotezuotų asmenų
skaičius 272 asmenimis.

B 0,00

02.01.01
priemonė:
Aplinkos
apsaugos G 2 000,00
monitoringas
Oro kokybės tyrimų Tauragės mieste atlikimas.
G 63 339,00

Suprotezuotų asmenų
skaičius (Asmenys per
metus) – 20

Nebuvo pateikta nė vienos
paraiškos.

G 1 500,00
Sumedžiotų ir į VMVT
pristatytų plėšrių
gyvūnų skaičius
(Vienetas) – 170
G 0,00

Sumedžiotų ir į VMVT
pristatytų plėšrių gyvūnų
skaičius (Vienetas) – 250

Bešeimininkių, nebetinkamų naudoti žemės ūkyje
pavojingų medžiagų sutvarkymas
02.01.07 priemonė Vandens telkinių tvarkymas
G 14 503,00
Vandens
telkinių
sutvarkymas
Skaudvilės
seniūnijoje

Bešeimininkių
pavojingų atliekų
tvarkymo užtikrinimas

Nebuvo informacijos apie
bešeimininkes pavojingas
medžiagas.

G 4000,00

02.01.08 priemonė Aplinkosauginio švietimo G 1 900,00
projektų įgyvendinimas
Aplinkosauginio švietimo projektų, kuriuose
dalyvauja mokiniai, vykdymas bei mokinių
ekologinio,
aplinkosauginio
sąmoningumo
skatinimas
02.01.09 priemonė Laikraščių aplinkosaugine tema G 1000,00
prenumerata rajono mokykloms
Aplinkosauginių leidinių švietimo įstaigoms
įsigijimas

G 1900,00

02.02.01 priemonė: Lietaus kanalizacijos sistemų G 3 000,00
eksploatavimas (paviršinių nuotekų)
Lietaus kanalizacijos sistemos eksploatavimas

G 3 000,00

02.02.04 priemonė Sąvartynų ir nelegalių G 8 000,00
šiukšlynų tvarkymas
Bešeimininkių atliekų surinkimas ir tvarkymas
Tauragės rajone.
02.02.05 Atliekų tvarkymo infrastruktūra
G 1000,00
Įgyvendinant priemonę, siekiama užtikrinti atliekų
konteinerių aikštelių įrengimą ir jų priežiūrą. 2017
m. konteinerių aikštelė bus įrengta Batakių
seniūnijoje.
02.02.06 priemonė Vietinė rinkliavos už B 20 512,00
komunalines atliekas lengvatų mokėjimas

G 6 000,00

Sutvarkytų vandens
telkinių skaičius
(Vienetas) – 1

Sutvarkytų vandens
telkinių skaičius
(Vienetas) – 2

Įvykdytų
aplinkosauginių
švietimo projektų
skaičius (Vienetas) – 5

Įvykdytų aplinkosauginių
švietimo projektų skaičius
(Vienetas) – 6

Prenumeruojamų
laikraščių
aplinkosaugine tema
egzempliorių skaičius
(Vienetas) – 30

Prenumeruojamų
laikraščių aplinkosaugine
tema egzempliorių
skaičius (Vienetas) – 27

Lietaus kanalizacijos
sistemos
eksploatavimas

Iškastas griovys prie
vasaros estrados Vymerio
g., sutvarkyta pralaida
išvalant melioracijos
griovį nuo T. Ivanausko
iki Rydštato. g.

Bešeimininkių atliekų
tvarkymo užtikrinimas

Vykdoma

Atliekų konteinerių
aikštelių skaičius
(Vienetas) – 1

Atliekų konteinerių
aikštelių skaičius
(Vienetas) – 1

G 900,00

G 1000,00

B 20 511,90

Vietinės rinkliavos lengvatos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikimas
02.02.07 priemonė Vietinė rinkliava už atliekų C 1044200,00
tvarkymą
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
taikymas.

01.08 ,,Sporto ir kultūros ugdymo programa“
programa
01.01.02 Kultūros renginių ir kitos kultūrinės– B 32 000,00
meninės veiklos organizavimas
Įvairių švenčių, festivalių, susitikimų, išvykų,
leidinių leidybos ir t.t. organizavimas.

Lengvatą gaunančių
asmenų skaičius
(Asmuo) – 1730

Lengvatą gaunančių
asmenų skaičius (Asmuo)
– 1852

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) –
935 018,00

Finansuotų kultūros
renginių projektų dalis
nuo pateiktų paraiškų
(procentas) 70

Finansuotų kultūros
renginių projektų dalis
nuo pateiktų paraiškų
(procentas) 82

Vidutinis viešuosiuose
renginiuose
dalyvaujančių kolektyvų
skaičius (Vienetas) – 8

Suorganizuoti renginiai
(Vienetas) – 8

Jaunimo užimtumo ir
verslumo skatinimo
programoje
dalyvaujančių jaunų
asmenų skaičius
(Asmenys per metus) –
3000

Įtrauktų į Jaunimo
organizuojamą veiklą
asmenų skaičius
(Asmenys per metus) –
3000

C 1036 391,48

B 32 000,00

01.01.03 Viešųjų renginių organizavimas B 112 500,00
savivaldybės teritorijoje
Tradicinių renginių organizavimas

B 112 369,55

01.02.01 priemonė Jaunimo užimtumo ir jaunimo B 15 000,00
verslumo skatinimas
Jaunimo organizacijų kūrimosi, jų veiklos,
verslumo, užimtumo rėmimas

B 14 900,00

01.02.02 priemonė: Visuomeninių organizacijų B 15 000,00
rėmimas

B 14 823,00

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

01.02.03 priemonė: Religinių
rėmimas
Religinių bendruomenių rėmimas

bendruomenių B 41 500,00

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

B 50 000,00

Visuomeninių
organizacijų įtraukimas
į organizuojamą veiklą
(asmenys per metus) –
2500

Visuomeninių organizacijų
įtraukimas į organizuojamą
veiklą (asmenys per metus)
– 2500

Paremtų religinių
bendruomenių skaičius
(Vienetas) – 3

Paremtų religinių
bendruomenių skaičius
(Vienetas) – 3

Priemonė įgyvendinta pagal
planą.
Projektuose dalyvavo apie
2000 dalyvių.
Finansuotos 37 paraiškos.
Įsiregistravo 1 nauja
visuomeninė organizacija
Krikščioniškoji bendruomenė
„Dvasinė kelionė“.
Populiariausios sritys –
pilietinės iniciatyvos,
gyventojų užimtumas,
kultūrinė veikla, renginiai.

B 41 480,61

B 48 709,00
Bendruomenių
Bendruomenių aktyvumas Priemonė įgyvendinta pagal
aktyvumas (procentas) –
– 100
planą. Iš 40 registruotų rajono
100
bendruomenių ir vietos veiklos
grupių (miesto ir kaimo)
dalyvavo visos, išskyrus 2-3
bedruomenes, kurios visiškai
nevykdo veiklos.
Populiariausios sritys :
bendruomenių ūkinių išlaidų
kompensavimas, tradiciniai ir
kalėdiniai renginiai,
apyvartinės lėšos reikalingos
projekto finansuojamo iš kitų
fondų įgyvendinimui (laimėta
30459,45 Eur, iš šios
programos prisidėta – 5 250
Eur).
Gavusios finansavimą iš kitų
fondų, bendruomenės
susitvarkė viešąsias erdves

(Trepų kaimo bendruomenė),
pagerino materialinę bazę
(Batakių kaimo bendruomenė
„Aukaja“, kaimo bendruomenė
„Taurų žiburys“), įrengė
sporto / laisvalaikio aikšteles
(Lomių kaimo bendruomenė
„Lomiai“, Žygaičių kaimo
bendruomenė „ŽYGAVA“),
organizavo rajoninius
renginius, socialinę veiklą
(kaimo bendruomenė
„Kunigiškietis“, Būdviečių
kaimo bendruomenė, Adakavo
bendruomenė).
01.02.05 priemonė: Kitos veiklos rėmimas ir B 23 789,00
prašymų įgyvendinimas
Priemonė skirta tarptautiniam bendradarbiavimui
plėtoti, kitai įvairiapusei veiklai remti ir atskiriems
prašymams įgyvendinti

B 23 788,83

01.02.06 priemonė: Vaikų ir jaunimo meninės B 10 500,00
saviraiškos skatinimas
Priemonės įgyvendinimas apima dvi programas:
vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos programą ir
pasirengimo bei dalyvavimo Lietuvos moksleivių
dainų šventėje programą

B 10 500,00

Įgyvendintų veiklų
skaičius (vienetais) – 1

Paremtų atskirų atlikėjų
skaičius (asmuo) – 3

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

Paremtų atskirų atlikėjų
skaičius (asmuo) – 3

Paremtų vaikų ir
moksleivių meno
Paremtų vaikų ir moksleivių
kolektyvų skaičius
meno kolektyvų skaičius
(Kolektyvų skaičius) – (Kolektyvų skaičius) – 13
10

Skirta lėšų apmokėti mokinių
Meidos Šlamaitės ir Kamilės
Smaidžiūnaitės kelionės
išlaidoms į Ispanijoje vykusį
tarptautinį solistų konkursą;

Skirta lėšų mokinių pučiamųjų
instrumentų orkestro išvykai į
XVII čempionato regioninį
turą, gitaristų, liaudies šokių
grupės, folkloro studijos
grupės,Pilies teatro grupės,

skudutininkų ansamblio
kanklių ansamblio orkestro
šokėjų grupės išvykoms į
konkursus, apžiūras;
Skirta lėšų A.Rumšienės,
J.Kazlauskienės, U.Čiuteikytės
Paremti vaikų ir
Paremti vaikų ir mokinių kelionės išlaidoms į mokymus
mokinių meno
meno kolektyvų vadovai, dėl pasiruošimo Lietuvos
kolektyvų vadovai, kurie kurie dalyvavo mokymuose dainų šventei;
dalyvavo mokymuose
(Asmuo) – 3
(Asmuo) – 7
Mokymai dėl pasiruošimo
Praktinių vaikų ir
jaunimo meno
kolektyvų vadovų
mokymų skaičius
(Vienetas) – 10

01.02.08 priemonė: Atviro jaunimo centro veiklos B 15 000,00
užtikrinimas
Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas

B 15 000,00

01.02.09 priemonė:
Programos „Iniciatyva B 13 927,00
Tauragei“ įgyvendinimas

B 13 926,34

Lietuvos dainų šventei.
Praktinių vaikų ir jaunimo
meno kolektyvų vadovų
mokymų skaičius
(Vienetas) – 3

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

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

Įsigytos atributikos
kiekis (Vienetas) – 100

Įsigytos atributikos kiekis
(Vienetas) – 100

Apsilankymų jaunimo
centre skaičius (vienetai
per metus) – 200

0

Skirta lėšų ,,Šaltinio"
progimnazijai įsigyti
instrumentą – tūbą, ir Muzikos
mokyklai – smuiką. MKC
įsigijo rūbų ir kitų reikmenų
mokinių meno kolektyvams;

Skirta lėšų įsigyti atributikos
Dainų dainelės konkurso
vykdymui.
Atvira jaunimo erdvė oficialiai
atidaryta tik 2018 m. sausio 5
dieną, taigi 2017 m. lankytojų
nebuvo.

Programos „Iniciatyva Tauragei“ įgyvendinimas

02.02.02 priemonė: Mėgėjiškos sportinės veiklos ir
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
poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir
infrastruktūros kūrimas
02.02.04 Sporto infrastruktūros 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“
01.01.01. priemonė: Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo užtikrinimas
Mokyklų tinklo pertvarkos įgyvendinimas

B 46 804,00

01.01.04

B 19 800,00

priemonė:

Švietimo

programos

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

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

Organizuotai
sportuojančių asmenų
skaičius (asmuo) –
1650

Organizuotai
sportuojančių asmenų
skaičius (asmuo) – 1650

B 46 800,00

B 34 296,00

B 32 314,94

B 700 000,00

B 7 321,18
Modernizuotų/atnaujint Modernizuotų/atnaujintų/n Pradėti baseino statybos
ų/naujai įrengtų sporto aujai įrengtų sporto objektų darbai.
objektų skaičius
skaičius (vienetais) – 0
(vienetais) – 1

B 99 072,00

B 99 071,08
Mokyklų tinklo
pertvarkos
įgyvendinimas

B 19797,64

2017 m. uždaryti Taurų,
Aukštupių, Adakavo
pradinio ugdymo skyriai,
Tauragės suaugusiųjų
mokymo centro Adakavo
skyrius. Įvykdytos dviejų
mokyklų vidaus struktūros
pertvarkos – Aušros
pagrindinė mokykla tapo
progimnazija, Batakių
vidurinė mokykla tapo
progimnazija.

vykdymas
Švietimo programos įgyvendinimo užtikrinimas

Švietimo programos
įgyvendinimo
užtikrinimas

01.01.05 priemonė: Mokinio krepšelio rezervas
K 477 300
Mokinio krepšelio rezervo lėšų rajono švietimo
įstaigoms paskirstymas.

K 477 300

01.01.06 priemonė Neformaliojo vaikų švietimo T 116 300,00
užtikrinimas
U 15 897,00
Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas

T 116 300,00
U 15 896,98

Lėšų panaudojimo
efektyvumas
(Procentas) – 100.

Skirta lėšų transporto
išlaidoms: 41 išvykai į
bendrojo ugdymo mokyklų
zonines, tarpzonines ir
respublikines olimpinio
festivalio sporto žaidynes,
sporto mokyklos ir
neformaliojo švietimo
teikėjų 76 išvykoms į
respublikines sporto
pirmenybes ir čempionatus,
15 mokinių komandų
išvykų į renginius,
olimpiadas ir konkursus.
Apmokėtos 19 mokytojų
komandiruočių išlaidos, 7
rajoninių renginių
organizavimo išlaidos,
premijuoti 4 mokiniai ir jų
mokytojai.
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) 1867;

Vaikų ir mokinių, lankančių Mažėjant mokinių skaičiui
neformaliojo švietimo savivaldybės bendrojo ugdymo
įstaigas, skaičius (Vaikų mokyklose, lankančių
skaičius) 1733;
neformaliojo švietimo įstaigas
procentas išlieka pastovus;

Neformaliajam

Panaudotų neformaliojo vaikų
Neformaliajam švietimui švietimo valandų skaičius
panaudotų valandų skaičius mokyklose didėja

švietimui panaudotų
valandų skaičius
bendrojo ugdymo
mokyklose (Procentas)
88;
Mokinių, lankančių
bent po vieną
neformalaus vaikų
švietimo programą
mokykloje, skaičius
(Vaikų skaičius) 1600

bendrojo ugdymo mokyklose(finansuojama mokinio
(Procentas) 90,6;
krepšelio lėšomis);
Mokinių, lankančių bent po
Mokinių, lankančių bent po vieną NVš būrelį mokykloje,
vieną neformalaus vaikų skaičius mažėja dėl
švietimo programą
mažėjančio bendro mokinių
mokykloje, skaičius (Vaikų skaičiaus rajone;
skaičius) 1509

Vaikų, dalyvaujančių
Mokinių, dalyvaujančių NVŠ
neformalaus vaikų švietimo programose (valstybės
programose, skaičius (Vaikų tikslinės dotacijos lėšos)
skaičius) 11220
skaičius sumažėjo, todėl, kad
Vaikų, dalyvaujančių
siekiant išlaikyti ne mažesnį
neformalaus vaikų
kaip 10 Eur NVŠ krepšelį
švietimo programose,
mokiniui per mėnesį atsisakyta
skaičius (Vaikų skaičius)
finansuoti savivaldybės
1500
biudžetinių įstaigų (MKC,
Muzikos mokyklos ir Vaikų ir
jaunių sporto mokyklos)
programas mieste.
01.01.08 priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų B 4 400,00
švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos P 3 000,00
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 4 399,95
P 3 000,00

01.02.01 priemonė: Švietimo įstaigų ir ugdymo B 12 900,00
aplinkos modernizavimas
I 331 000,00

B 10 781,10
I 328 956,66

Neformaliojo suaugusiųjų Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio
švietimo ir tęstinio
mokymosi programoje
mokymosi programoje
dalyvaujančių suaugusių dalyvaujančių suaugusių
asmenų skaičius
asmenų skaičius (Asmenys
(Asmenys per metus) –
per metus) – 230
200

Savivaldybė skyrė 3 000 Eur
(Tauragės Senjorų Trečiojo
amžiaus universiteto studentų
išvykos, edukacinės
programos, seminarai).
Pateikta paraiška Švietimo ir
mokslo ministerijos skelbtam
konkursui dėl neformaliojo
suaugusiųjų švietimo
programų vykdymo ir gautos
lėšos (3000 Eur) panaudoti
mokymams, skirtiems ugdymo
ir kitų.

„Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pastato
Tauragėje, J. Tumo– Vaižganto g. 123,
rekonstravimas“.
01.03.01 priemonė: Vaikų ir jaunimo socializacijos B 60 000,00
projektų vykdymas
Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio)
programos įgyvendinimas.

Rekonstruotų švietimo
objektų skaičius
(Vienetas) – 1

Rekonstruotas švietimo
objektas – 1

Įgyvendintų projektų,
skirtų vaikų ir jaunimo
socializacijai, skaičius
(Vienetas) – 33

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

B 60 000,00
2017 m. iš savivaldybės
biudžeto vaikų ir jaunimo
socializacijai (vasaros poilsiui)
skirta 60 000 Eur. Paskelbus
konkursą buvo gautos 37
teikėjų programos, 36
programas recenzentai įvertino
teigiamai. Savivaldybės
skiriamos lėšos vaikų ir
jaunimo socializacijos (vasaros
poilsio) programai didėja:
2017 m. – 60 000 Eur; 2016 m.
– 34 000 Eur; 2015 m. – 11
000 Eur; 2014 m. – 7 241 Eur
(25 000 Lt); 2013 m. – 7 241
Eur (25 000 Lt). Programų
teikėjai:
•Bendrojo ugdymo mokyklos
– 15;
•Neformaliojo švietimo
įstaigos – 3 ( MKC, Muzikos
mokykla, Sporto mokykla);
• Lopšeliai-darželiai – 3
(,,Kodėlčius“, „Ąžuoliukas“,
VRCM ,,Pušelė“);
• Biudžetinės įstaigos – 1
(Tauragės kultūros centras);
•Bendruomenės – 1 (Kęsčių k.
bendruomenė ,,Elbenta“);
•NVO (asociacijos, sąjungos,
draugijos, klubai, parapijos,) –
12 (,,Austėjos šypsena“,
,,Muzikos ir teatro projektai“,
,,Krepšinio mokykla
,,Tauragės žaibas“, Moksleivių

draugija ,,Asorti“, Tauragės
Švč.Trejybės parapija, Batakių
evangelikų liuteronų parapija,
Tauragės futbolo mokykla,
Tauragės dvikovių sporto šakų
klubas ,,SC Kova“, Sporto
klubas ,,Fortūnos laisvalaikio
centras“, Sporto kubas
,,Taurus“, Lietuvos šaulių
sąjunga, Lietuvos skautija);
•VšĮ – 1 (,,Tauragės
vandenlenčių parkas“).
Programose (stovyklose)
dalyvavo:
Vaikų ir jaunimo – 2099;
Pedagogų – 156;
Kitų darbuotojų (savanorių,
bendruomenės narių, sveikatos
specialistų, soc. pedagogų,
mokinių tėvų) – 150.
Gauta labdaros, paramos – 3
915 Eur; Nemokamo
maitinimo ( Socialinės
paramos skyrius) – 1406 Eur (
maitinta 117 vaikų); tėvų lėšos
– 16 024 Eur.
01.04.01
priemonė:
Mokinių
vežiojimo B 249600,00
užtikrinimas
Švietimo prieinamumo užtikrinimas vežiojant
mokinius į mokyklas maršrutiniu transportu ir
mokykloms skirtais mokykliniais autobusais.

01.10
programa
,,Socialinės
paramos
įgyvendinimo programa“
01.01.01 priemonė: Paramos mirties atveju
D 208 800,00
teikimas ir administravimas

B 241 277,85
Mokinių vežiojimo
paslaugomis
besinaudojančių
mokinių skaičius
(asmenys) – 1230

D 191 975,72

Mokinių vežiojimo
paslaugomis
besinaudojančių mokinių
skaičius (asmenys) – 1230

Pavežami visi bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniai,
gyvenantys kaimo
gyvenamosiose vietovėse
toliau kaip 3 km. nuo
mokyklos, sudaromos sąlygis
dalyvauti neformaliose
ssaviraiškos veiklose.

Išmokų, vadovaujantis LR paramos mirties atveju
įstatymu, teikimas.

01.01.03 priemonė: Socialinės išmokos

Paramos mirties atveju
programai iš viso planuota
208,8 tūkst. Eur, panaudota
kartu su administravimo
Paramą, mirties atveju,
Paramą, mirties atveju,
išlaidomis 192,98 tūkst. Eur.
gavusių asmenų skaičius gavusių asmenų skaičius –
Per 2017 m. dėl paramos mirties
– 580
592
atveju kreipėsi 591 asmuo,
jiems išmokėta 179,7 tūkst.Eur,
(2016 m. kreipėsi 594 asmenys,
išmokėta 180,6 tūkst. Eur).
B 1232 670,00

B 1 215 534,78

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

Gautų ir įsisavintų lėšų
dalis (procentais) – 100

01.01.04 priemonė: Kieto kuro kompensacijos
B 100000,00
Kieto kuro kompensacijų, vadovaujantis LR
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymu, administravimas.

Gautų ir įsisavintų lėšų
dalis (procentais) – 98,6

Vadovaujantis LR Piniginės
socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymu per 2017 metus
socialinės pašalpos paskirtos
1596 šeimoms, t. y. pašalpų
gavėjų skaičius sumažėjo 17,5
proc. (2016 m. buvo 1935
šeimos, 2015 m. – 2262
šeimos). Išmokėta 1215,5 tūkst.
Eurų, t. y. 8,8 proc. mažiau
negu 2016 m. (2016 m.
išmokėta 1332,3 tūkst. Eurų,
2015 m. 1727,7 tūkst. Eurų).
Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos piniginės
socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, asmenims kurie
aktyviai dalyvavo visuomenei
naudingoje veikloje (iš viso 896
asmenys), socialinės pašalpos
nebuvo mažinamos.

B 99 983,74
Išmokėtų lėšų, skirtų
kieto kuro
kompensavimui, dalis
(procentas) – 100

Dėl kieto kuro kompensacijos
Išmokėtų lėšų, skirtų kieto
kreipėsi 1001 asmuo. Planuota
kuro kompensavimui, dalis
100,0 tūkst Eur, panaudota
(procentas) – 100
99,983 tūkst. Eur. (2016 m.

kreipėsi 1123 asmenys,
išmokėta 73762 Eur. t. y. 22,9
proc. mažiau negu 2015 m).
2017 m. didėjo kieto kuro
įkaniai. Teisės aktų nustatyta
tvarka kompensuojama dalis
išlaidų, skirtumo tarp asmens
pajamų ir VRP, išaugo.
01.01.05 priemonė: Šildymo, karšto, šalto vandens
B 129830,00
kompensacijos
Šildymo, karšto, šalto vandens kompensacijų,
vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams
įstatymu,
administravimas.

B 100 810,74

Panaudotų lėšų, skirtų
šildymo, karšto, šalto
vandens
kompensavimui, dalis
(procentas) – 100

01.01.06 priemonė: Kredito ir palūkanų
apmokėjimas asmenims turintiems teisę į būsto B 125000,00
šildymo kompensaciją
Kredito ir palūkanų apmokėjimo asmenims,
turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją,
vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams
įstatymu,
administravimas.

Panaudotų lėšų, skirtų
šildymo, karšto, šalto
vandens kompensavimui,
dalis (procentas) – 77,7

Šildymo, karšto, šalto vandens
kompensacijoms 2017 m.
numatyta 129,83 tūkst. Eur,
panaudota 100,81 tūkst. Eur. (Iš
jų šildymo išlaidų kompensacija
– 68983,32 Eur; K. vandens
komp. – 14852,48 Eur; Š.
vandens komp. – 16974,94 Eur.
) 2016 m. išmokėta 136,5 tūkst.
Eur., kreipėsi 3149 asmenys.
Augant gyventojų pajamų
dydžiui, mažėjant paslaugų
įkainiams, keičiantis oro
sąlygoms, mažėja teikiamų
kompensacijų dydžiai.

B 116 640,6

Kompensacijoms
išmokėtų lėšų dalis
(procentas) – 100

Kreditai ir palūkanos už
daugiabučių namų renovaciją
nuo 4 namų 2011 metais išaugo
iki palūkanų dengimo
gyventojams iš 53 namų 2017
Kompensacijoms išmokėtų
m. 2015 m. 44 renuovotų namų
lėšų dalis (procentas) –
gyventojams dengiamiems
194,4
kreditams ir palūkanoms skirta
42,7 tūkst. Eur; 2016 m. 49
namai, 93,9 tūkst. Eur; 2017 m.
53 namų gyventojams skirta
116,6 tūkst. Eur (planas 60

tūkst. Eur, po patikslinimų
skirta 125,0 tūkst. Eur)
2017 metais dėl šios
kompensacijos kreipėsi 542
asmenys, 2016 m. – 494
asmenys.
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
01.02.01 priemonė: Valstybinių šalpos išmokų
mokėjimas ir išmokų administravimas
Valstybinės
funkcijos
įgyvendinamas
vadovaujantis LR valstybinių šalpos išmokų
įstatymu.

B 15 700,00
B 14300,00

B 15 268,10
B 11581,53
Lėšų, skirtų transporto
išlaidų kompensavimui,
dalis (Procentas)– 100

VB –
5 970 403,00

01.02.03
priemonė:
Transporto
išlaidų
kompensacijų, specialiųjų automobilių įsigijimo
VB 18 480,00
išlaidų
kompensacijų
mokėjimas
ir
administravimas
Transporto išlaidų kompensacijų, specialiųjų
automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų,
vadovaujantis LR transporto lengvatų įstatymu,
administravimas.

Lėšų, skirtų transporto
išlaidų kompensavimui,
dalis (Procentas) – 89,5

VB –
5 943 341,21

Šalpos išmokoms skirtų
lėšų įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

Šalpos išmokoms skirtų
lėšų įsisavinimo lygis
(procentas) – 99,6

Transporto išlaidų
kompensacijų,
specialiųjų automobilių
įsigijimo išlaidų
kompensacijų
įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

Transporto išlaidų
kompensacijų, specialiųjų
automobilių įsigijimo
išlaidų kompensacijų
įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

VB 15 940,16

Šalpos išmokoms ir tikslinėms
kompensacijoms išmokėti 2017
m. planuota 5968,7 tūkst. Eur,
2694 asmenims išmokėta
5941,7 tūkst. Eur, tai sudaro
99,6 proc. planuotų lėšų. 2016
m. keričiantis bazinės pensijos
dydžiui, keitėsi šalpos išmokų,
pensijų, tikslinių kompensacijų
dydžiai, išmokas gavo 3374
asmenys, išmokėta 5788,4 tūkst.
Eur, o 2015 m. išmokas gavo
4071 asmuo ir panaudota
5648,1 tūkst. Eur.

01.02.05 priemonė: Vienkartinė išmoka vaikui
VB 190 000,00
Vienkartinių
išmokų
vaikams,
skiriamų
vadovaujantis LR išmokų vaikams įstatymu,
administravimas.

VB 180 994,00

01.02.06 priemonė: Išmoka vaikui
VB 486 500
Išmokų vaikui, skiriamų vadovaujantis LR išmokų
vaikams įstatymu, administravimas.

VB 459 758,74

01.02.07 priemonė: Globos (rūpybos) išmoka
VB 176 000,00
Globos
(rūpybos)
išmokos,
skiriamos
vadovaujantis LR išmokų vaikams įstatymu,
administravimas.

VB 169 293,89

01.02.08 Vienkartinė išmoka įsikurti
VB 35 500,00
Vienkartinės
išmokos
įsikurti,
skiriamos
vadovaujantis LR išmokų vaikams įstatymu,
administravimas.

VB 30 654,71

01.02.09 Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, skiriamos
vadovaujantis LR išmokų vaikams įstatymu,
administravimas.

VB 11 000,00

2017 m. vienkartinė išmoka
vaikui skirta 433 asmenims ir
Vienkartinių išmokų
Vienkartinių išmokų
išmokėta 181,0 tūkst. Eur.
administravimo
administravimo
Lyginant su 2015 m. (503
efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) – išmokos, 210,4 tūkst. Eur) ir
– 100
100
2016 m. (502 asmenys, 209,8
tūkst.Eur) išmokų skaičius
sumažėjo apie 14 proc.
Išmoka vaikui iki 18 m. 2017
metais buvo mokama:
auginantiems 1–2 vaikus,
Išmokų vaikui
Išmokų vaikui
testuojant šeimos pajamas;
administravimo
administravimo
auginantiems 3 ir daugiau
efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) –
vaikų, nevertinant pajamų. Per
– 100
100
2017 m. išmoka skirta 2480
asmenų, išmokėta 1000,4 tūkst.
Eur.
Globos (rūpybos)
Globos (rūpybos) išmokos
išmokos administravimo
administravimo
efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) –
– 100
100

Globos rūpybos išmokai
panaudota 169,3 tūkst. Eur, t.y.
95 proc. planuotų lėšų. 2016 m.
panaudota 171,5 tūkst.

2017 m. dėl vienkartinės
išmokos įsikurti kreipėsi 21
Vienkartinės išmokos
Vienkartinės išmokos
asmuo, išmokėta 30,7 tūkst. Eur
įsikurti administravimo
įsikurti administravimo t.y. 95 proc. planuotų lėšų. 2015
efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) – m. panaudota 24,4 tūkst. Eur,
– 100
100
kreipėsi 29 asmenys, 2016 m.
išmokėta 36,21 tūkst. Eur,
kreipėsi 26 asmenys.
VB 9196,00
Vienkartinės išmokos
nėščiai moteriai
administravimo

Vienkartinės išmokos
nėščiai moteriai
administravimo

2017 m. vienkartinei išmokai
nėščiai moteriai panudota 9,2
tūkst., tai sudaro 95 proc. plano.
Dėl išmokos kreipėsi 121

efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) – asmuo. 2016 metais išmokėta
– 100
100
9,3 tūkst Eur. ir kreipėsi 122
asmenys.
01.02.10 Globos (rūpybos) išmokos tikslinis
VB 115 000,00
priedas
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo,
skiriamo
vadovaujantis LR išmokų vaikams
įstatymu, administravimas.

01.02.11 priemonė:
Išmoka privalomosios
VB 500,00
tarnybos kario vaikui
Vykdomos išmokos privalomosios tarnybos kario
vaikui administravimas

01.02.12 priemonė: Išmoka besimokančio ar
VB 19 700
studijuojančio asmens vaiko priežiūrai
Vykdomas išmokos besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai administravimas

01.02.13 priemonė: Išmoka gimus vienu metu
VB 19 000
daugiau kaip vienam vaikui
Vykdomas išmokos gimus vienu metu daugiau kaip
vienam vaikui administravimas

VB 114066,24
Globos ir rūpybos tikslinis
priedas mokėtas už 81
šeimynoje ar šeimoje globojamą
Globos (rūpybos)
Globos (rūpybos) išmokos
vaiką. Išmokėta 114, 1 tūkst.
išmokos tikslinio priedo
tikslinio priedo
Eur, t. y. sudaro 95 proc. 2017
administravimo
administravimo
m. planuotų išlaidų. 2016 m.
efektyvumas (procentas) efektyvumas (procentas) –
tikslinis priedas mokėtas už 76
– 100
100
asmenis ir išmokėta 58,5 tūkst.
Eur. tai sudarė 97,6 planuotų
lėšų.
VB 400,96
Išmokos privalomosios
Išmokos privalomosios
tarnybos kario vaikui
tarnybos kario vaikui
administravimo
administravimo
efektyvumas
efektyvumas (procentais) –
(procentais) – 100
100

Dėl išmokos privalomosios
pradinės karo tarnybos kario
vaikui kreipėsi tik 2
asmenys,išmokėta 0,4 tūkst Eur.

VB 18133,59
Išmokos besimokančio Išmokos besimokančio ar
ar studijuojančio asmens
studijuojančio asmens
vaiko priežiūrai
vaiko priežiūrai
administravimo
administravimo
efektyvumas
efektyvumas (procentais) –
(procentais) – 100
100

Dėl išmokos besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai kreipėsi per metus
vidutiniškai 13 asmenų,
išmokėta 18133 Eur. Nauja
išmokos rūšis, pradėta mokėti
nuo 2017 m.

VB 17873,25
Išmokos gimus vienu
metu daugiau kaip
vienam vaikui
administravimo
efektyvumas
(procentais) – 100

Dėl šios išmokos kreipėsi 20
Išmokos gimus vienu metu
asmenų. Iš viso išmokėta 17873
daugiau kaip vienam vaikui
Eur. Nauja išmokos rūšis,
administravimo
pradėta mokėti nuo 2017 m.
efektyvumas (procentais) –
100

01.03.01 priemonė: Mokėti vienkartines pašalpas
stichinių nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kitais B 57200,00
atvejais Tauragės rajone
Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka paramos suteikimas.

B 56177,75

Gyventojų prašymų
patenkinimo lygis
(procentas) – 90

01.03.02 priemonė: Socialinė parama mokiniams
D 217750,00
(nemokamas maitinimas)
Nemokamo maitinimo suteikimas vadovaujantis
LR socialinės paramos mokiniams įstatymu.

01.03.03 priemonė: Socialinė parama, skirta
D 50400,00
mokinio reikmenims įsigyti
Paramos, skirtos mokinio reikmenims įsigyti,
suteikimas vadovaujantis LR socialinės paramos
mokiniams įstatymu.

Gyventojų prašymų
patenkinimo lygis
(procentas) – 94,1

Vienkartinės socialinės pašalpos
skirtos vadovaujantis Tauragės
rajono savivaldybės tarybos
sprendimu (Vienkartinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašas). 2017 metais
dėl pašalpų kreipėsi 631 asmuo,
patenkinti 594 prašymai, t. y.
94,14 proc. pateiktų prašymų. Iš
jų 7 asmenys kreipėsi nukentėję
nuo gaisrų, 235 – dėl sunkios
materialinės padėties, 316 – dėl
ligos. Programos
įgyvendinimui savivaldybės
skiriamos lėšos didėja: 2015 m.
šiai programai skirta 64 tūkst.
Eur, 2016 m. – 72,6 tūkst. Eur,
2017 m.– 86,3 tūkst. Eur. (19
proc. daugiau negu 2016 m).

D 203967,37
Nemokamas maitinimas skirtas
visiems vaikams, turintiems
teisę į nemokamą maitinimą
Nemokamą maitinimą
Nemokamą maitinimą
teisės aktų nustatyta tvarka.
gaunančių mokinių
gavusių mokinių skaičius –
Finansuotos visos nemokamo
skaičius (asmuo) – 2000
(asmuo) 1214
maitinimo mokiniams
mokyklose gamybos patirtos
išlaidos.
D 48507,00
Mažėjant mokinių skaičiui,
Paramos, skirtos
Paramą, skirtą mokinio mažėja ir besikreipiančių dėl
mokinio reikmenims reikmenims įsigyti, gavusių paramos, skirtos mokinio
įsigyti, gavėjų skaičius asmenų skaičius (asmuo) – reikmenims įsigyti. 2016 metais
(asmuo) – 1500
851
paramą gavo 1039 asmenys,
2017 m. – 851 asmuo.2017 m.

planuota 50,4 tūkst. Eur,
įsisavinta 48,51 tūkst. Eur.
Panaudota 96,2 proc. lėšų.
01.03.04 priemonė: Socialinės paramos mokiniams D 10750,00
administravimas
B 1200,00
Socialinės paramos mokiniams administravimas.

D 10596,56
B 629,10

01.03.05 priemonė: Studentų rėmimas
Studentų rėmimas pagal Tauragės
savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

B 14000,00

B 14 000,00

Lėšų, skirtų
administruoti socialinę
paramą mokiniams,
suma –15 800 Eurai

Lėšų, panaudotų
administruoti socialinę
paramą mokiniams, suma –
11225,96 Eurai

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

Programos įgyvendinimui
savivaldybės skiriamos lėšos:
2015 m. skirta 13 tūkst. eurų,
Lėšų, skirtų studentų
paramą gavo 51 asmuo; 2016
rėmimui, įsisavinimo lygis
m. skirta 14 tūkst. eurų, paramą
(procentas) – 100
gavo 47 asmenys. 2017 m. taip
pat skirta 14 tūkst. eurų, paramą
gavo 51 studentas.

rajono

01.03.06 priemonė: Socialinio būsto būklės S 75 100,00
gerinimas ir socialinio būsto fondo plėtra
B 26 800,00
Socialinio būsto fondo plėtros vykdymas statant
naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto
paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu
būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų
dalis, butus.
01.03.07
priemonė:
Būsto
nuomos
ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies D 0
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.

S 62480,27
B 23479,19

01.03.08.priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra

B 6000,00
ES 231135,19

B 6000,00
ES 353369,00

Socialinio būsto
laukiančių šeimų
skaičius (šeimų
skaičius) –
780

Socialinio būsto
laukiančių asmenų ir
šeimų skaičius: (šeimų
skaičius) – 341.

D0
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) – 0

Rezultatas nepasiektas,
kadangi nė vienas asmuo
nepateikė prašymo
pasinaudoti šia paramos forma.

Planuojama įsigyti naujų būstų bei praplėsti
socialinio būsto fondą.
02.01.01
priemonė:
Socialinių
paslaugų
B – 119 400,00
finansavimas (negalia ir pagalba pinigais), maisto
D – 601 300,00
iš intervencinių atsargų teikimas
Pagalbos pinigais skyrimas asmenims, kuriems dėl
tam tikrų aplinkybių nėra galimybės teikti
socialines paslaugas.
02.01.02 priemonė: Socialinės priežiūros Tauragės
rajono socialinės rizikos šeimoms
D0

02.02.01 priemonė: Neįgaliųjų integracijos į
B 33 298,00
visuomenę programos įgyvendinimas
Projektinės
veiklos
vykdymas
neįgaliųjų
integracijos srityje.
02.02.02 priemonė: Gyvenamojo būsto ir (ar) VB – 19 006,32
aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
B – 32 000,00
Gyvenamojo būsto ir (ar) aplinkos pritaikymas
neįgaliesiems
(įrengiami
liftai,
keltuvai,
pritaikoma gyvenamoji aplinka pagal neįgaliojo
poreikius).

Socialinio būsto fondo
padidėjimas (būstų
skaičius) (Vienetas) –520

Pagalbos pinigais gavėjų
skaičius (Asmuo) – 12

Pagalbos pinigais gavėjų
skaičius (Asmuo) – 3

Socialinės rizikos šeimų
skaičius (Vienetas) –
215

Socialinės rizikos šeimų
skaičius (Vienetas) – 225

B – 117272,12
D – 596738,24

D0

Socialinės priežiūros su rizikos šeimomis paslaugų
efektyvinimas.
02.01.07 priemonė: Vaiko dienos centrų rėmimas B 51550,00
Siekiama skatinti ir sudaryti vienodas galimybes
vaikams iš rizikos šeimų lankyti vaiko dienos
centrus.
02.01.12 priemonė: Asmens sveikatos priežiūros
D 1 600,00
kokybės užtikrinimas
Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

Socialinio būsto fondo
padidėjimas (būstų
skaičius) (Vienetas) –
520

B 51550,00
Vaiko dienos centrus
Vaiko dienos centrus
lankančių vaikų skaičius lankiusių vaikų skaičius –
– 120
190
D 1021,49
Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo
funkcijos vykdymas

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo funkcijos
vykdymas 12 asmenų
(peržiūrėtas neveiksnumas)

Įgyvendintų projektų,
skirtų neįgaliųjų
integracijai, skaičius –
15

Įgyvendintų projektų, skirtų
neįgaliųjų integracijai,
skaičius – 13

Būstų, pritaikytų
neįgaliesiems, skaičius
(vienetas) – 1

Būstų, pritaikytų
neįgaliesiems, skaičius – 3

B 33019 ,00

VB –19 006,32
B – 28 275,86

02.02.03 priemonė: Socialinės reabilitacijos
B 11 000
bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems programos
VB 57 722,00
vykdymas
Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų
neįgaliesiems teikimas ir vykdymas.

02.03.01 priemonė: Paramos gausioms šeimoms,
B 15 000,00
atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, teikimas
Paramos gausioms šeimoms teikimas Tauragės
rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
02.03.02 priemonė: Nemokamo maitinimo
mokiniams
mokyklose
gamybos
išlaidų B 55630,00
finansavimas
Maisto gamybos išlaidų, teikiant nemokamą
maitinimą mokiniams, kompensavimas.

B 10994,60
VB 57722,00
Įgyvendintų projektų,
skirtų neįgaliųjų
socialinei reabilitacijai
bendruomenėje, skaičius
(vienetai per metus) – 4

Įgyvendintų projektų, skirtų
neįgaliųjų socialinei
NVO atsisakė dalyvauti dėl
reabilitacijai
sumažėjusio narių skaičiaus.
bendruomenėje,
Skaičius (vienetai per
metus) – 4

B 14672,04
Paramos gausioms
šeimoms įsisavinimo
lygis (procentas) – 100

Paramos gausioms
šeimoms įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

Nemokamo maitinimo
mokiniams mokyklose
gamybos išlaidų
įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

Nemokamo maitinimo
mokiniams mokyklose
gamybos išlaidų
įsisavinimo lygis
(procentas) – 100

B 53761,79

