PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 5-73
TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO
ATASKAITA UŽ 2019 METUS
Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius
poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų
paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.
Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas,
gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią
aplinką.
BENDROJI DALIS
Tauragės miesto seniūnija yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos filialas,
veikiantis Tauragės miesto teritorijoje. Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją,
apima visą Tauragės miestą. 2019 m. gruodžio 31 d. gyventojų registro duomenimis, savo
gyvenamąją vietą seniūnijoje yra deklaravę 22 971 gyventojai. Mieste yra 242 gatvės, kurių ilgis –
112 km. Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas – 91 623 ha. Miesto seniūnija prižiūri keturias
kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.
Seniūnija yra suskirstyta į šešias seniūnaitijas – Senamiesčio, Žalgirių, Jovarų, Tarailių,
Aerodromo ir Beržės.
Tauragės miesto seniūnijos teritorijoje veikia septynios miesto gyventojų bendruomenės:
„Tauragės Jovarai“, „Tarailių ratas“, Naujakurių, Ramovės, „Berža“, ,,Tauragės aušra“ ir
,,Senamiesčio“.
Tauragės miesto seniūnija savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais
ir Tauragės miesto seniūnijos veiklos nuostatais, kuriuose numatytos seniūnijos funkcijos ir
atsakomybė.
Tauragės miesto seniūnija vykdė savo misiją ir, vadovaudamasi seniūnijos nuostatais,
Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje plėtojo vietos savivaldą, įgyvendino jai pavestas viešojo
administravimo funkcijas, siekė pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, savo kompetencijos ribose
operatyviai sprendė seniūnijoje iškilusias problemas ir vykdė seniūnijai pavestas užduotis.
Organizavo bendro naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir
kitų vietų apšvietimą, organizavo viešuosius darbus, padėjo rengti ir įgyvendinti gyventojų

užimtumo programas seniūnijos teritorijoje, organizavo kapinių, kitų komunalinio ūkio objektų ir
želdinių priežiūrą.
Veikla, kuri finansuojama iš biudžeto, planuojama programiniu būdu ir yra suskirstyta į
septynias programas: P01 – Savivaldybės valdymo, P02 – Saugesnio miesto, P05 – Urbanistinės
plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo, P06 – Būsto plėtros ir turto valdymo, P07 – Sveikatos
apsaugos ir aplinkos apsaugos, P08 – Sporto ir kultūros ugdymo, P10 – Socialinės paramos
įgyvendinimo programa.
BIUDŽETAS
Tauragės miesto seniūnija panaudojo 1 102 478,99 Eur Tauragės rajono savivaldybės 2019
m. biudžeto lėšų ir 4 052,09 Eur valstybės deleguotoms gyvenamosios vietos deklaravimo
funkcijoms vykdyti.
Lėšų pasiskirstymas pagal programas 2019 m.
P01 – 171 767,38 Eur;

P07 – 509 362,95 Eur;

P02 – 23 059 Eur;

P08 – 3 074,88 Eur;

P05 – 31 297,85 Eur;

P10 – 215,38 Eur.

P06 – 367 753,71 Eur;
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2019 metais savivaldybės biudžeto lėšų materialiajam turtui įsigyti skirta 101 934,53 Eur.:
1.

75 438,41 Eur fontano rekonstrukcijos darbų užbaigimui Atgimimo aikštėje;

2.

1 500 Eur įsigyti 2 sniego pūtikliai;

3.

5 118,30 Eur – Kalėdinės eglutės dekoracijai įsigyti;

4.

2 238,50 Eur – atnaujintas serveris vaizdo stebėjimo kamerų duomenų apdorojimui ir

archyvavimui;
5.

1 996,50 Eur – įrengtas autobusų stotelės pavilijonas Žemaičių gatvėje;

6.

3 616 Eur – įrengtas apšvietimas prie Lietuvos šimtmečio proga, žymiausių ir

nusipelniusių vardų įamžinimo atraminės dekoratyvinės sienelės;
7.

Iš sutaupytų biudžeto lėšų įrengta Skalvių gatvės apšvietimo kabelinė linija už 12

026,82 eur.
Miesto infrastruktūrai gerinti skirtos lėšos ir jų panaudojimas:
1. 5 000 Eur – duobių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendro naudojimo pastatų
remonto darbams vykdyti;
2. Atlikti Tauragės miesto apšvietimo remonto darbai:
2.1. 6 054,11 Eur - Liepų tako apšvietimo linija;
2.2. 814,39 Eur - Laisvės skersgatvyje;
2.3. 352,16 Eur - Vasaros estradoje;
2.4. 572,34 Eur –Prezidento gatvėje;
2.5. 997 Eur – Dainos gatvėje.
3.

708,85 Eur - perstatyta apšvietimo atrama, atlikti šaligatvio remonto darbai Dariaus ir
Girėno g.10, prie Lietuvos šimtmečio proga, žymiausių ir nusipelniusių vardų
įamžinimo atraminės dekoratyvinės sienelės;

4. 4 840 Eur - atliktas aikštelės remontas Šaulių skvere, pritaikant ją suolelio pritaikymui
A.Naraškevičiaus atminimui įamžinti.
5. 914 Eur – atnaujintas V.Putvinskio paminklas Šaulių skvere.
6. 1 200 Eur – atremontuotas V.Kudirkos paminklas J.V.Kalvano parke.
Iš Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos biudžeto lėšų paskirstyta 21 276 Eur:
1. 5 276 Eur – Tauragės miesto pliažų tvarkymo darbams: įrengta persirengimo kabina
bei pastatyti suoliukai prie Keramikos tvenkinio poilsiavietės, išvalyta Jūros upės
pakrantė pliaže Kranto g.
2. 3 500 Eur – nelegaliems šiukšlynams ir bešeimininkėms atliekoms tvarkyti.
3. 5 000 Eur – Tauragės miesto gatvių griovių, upelių, drenažų ir rinktuvų sąnašų valymo
darbams atlikti.

Seniūnija 2019 metais dalyvavo įgyvendinant Kelių priežiūros ir plėtros programą. Lėšos
buvo panaudotos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Bendras Tauragės miesto gatvių ilgis yra apie 112
kilometrų. 2019 metais Tauragės miesto seniūnijai buvo skirta 320 000 Eur šios programos lėšų.
Įgyvendinant programą ir panaudojant lėšas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2019 m. buvo
atlikti šie darbai: miesto gatvių su asfalto danga ir gatvių su žvyro danga duobių taisymas, gatvių
priežiūra žiemos metu, gatvių greideriavimas, gatvių horizontalus ženklinimas dažais, kelkraščių
valymas, kelio ženklų įrengimas.
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios
vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimami sprendimai dėl deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų
gyvenamosios vietos deklaracijos, išduodamos pažymos, gyvenamosios patalpos savininkams
teikiama informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jiems nuosavybės ar kitokio
teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.
Šiai funkcijai vykdyti 2019 m. skirta 4 052,09 Eur.
Gyvenamosios vietos deklaravimui skirtos lėšos
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Tauragės miesto seniūnijos gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2019-12-31
duomenimis
Nr.
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Su gyvenamosios vietos deklaravimu susijusių paslaugų suteiktų 2017 m., 2018 m. ir
2019 m. palyginimas
Suteiktos paslaugos

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą Tauragės mieste
Deklaravo išvykimą į užsienį
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie
asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo,
pakeitimo ir panaikinimo
Įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą
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SENIŪNIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Per 2019 m. buvo parengtas 17 seniūno įsakymas veiklos klausimais ir 86 įsakymai
personalo klausimais.
Viena iš pagrindinių seniūnijos veiklų – viešųjų paslaugų teikimas: išduotos įvairios
pažymos, vykdytas susirašinėjimas su institucijomis ir organizacijomis, atlikti notariniai veiksmai,
išduoti leidimai ir t. t.
2019 m. iš įvairių įstaigų ir įmonių gauta 265 raštų ir 673 gyventojų pasiūlymai, prašymai
ir skundai įvairiais klausimais: dėl teritorijų tvarkymo, gatvių ir šaligatvių remonto, įvairių konfliktų
su kaimynais sprendimo, dėl leidimų prekybai, medžių kirtimui ar genėjimui, leidimų vykdyti
žemės kasimo darbus, organizuoti renginius išdavimo ir kt. Seniūnijoje paruošti ir juridiniams bei
fiziniams asmenims išsiųsti 825 raštai, seniūnas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams
neatlygintinai atliko 566 notarinius veiksmus, išduotos 339 pažymos apie šeimos sudėtį, parengtos
92 charakteristikos, išduoti 312 leidimai laidoti, 445 – prekiauti viešoje vietoje, 50 – organizuoti
renginius, 46 – vykdyti žemės kasimo darbus ir 130 leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei
genėjimo darbams atlikti. Atsižvelgiant į gautus gyventojų, bendruomenių ir seniūnaičių
pranešimus, Tauragės rajono savivaldybės administracijai pateiktas apleistų, netvarkomų teritorijų
sąrašas. Darbuotojams, kurie buvo įdarbinti laikinam darbui iš Tauragės teritorinės darbo biržos,
išduotos pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.
Tauragės miesto seniūnija per 2019 m. parengė 12 administracijos direktoriaus įsakymų
projektų, parengė 19 nuolatinių ir laikinųjų komisijų posėdžio protokolą, 98 Tauragės rajono

savivaldybės administracijos siunčiamų dokumentų projektus. Iš Tauragės rajono savivaldybės
administracijos gautos ir išnagrinėtos 185 užduotys įvairiais miesto gyventojams aktualiais
klausimais.
Suteiktų paslaugų, gautų ir išsiųstų raštų bei parengtų seniūno įsakymų palyginimas
2017 m., 2018 m. ir 2019 m.
Pavadinimai
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Seniūno įsakymai veiklos klausimais
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Parengta terminuotų darbo sutarčių
Gauti gyventojų pasiūlymai prašymai ir
skundai
Gauti raštai
Atlikta notarinių veiksmų
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Išduoti leidimai laidoti
Išduoti leidimai saugotimų medžių ir krūmų
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Išduoti leidimai organizuoti renginius
Išduoti leidimai prekybai
Išduoti leidimai vykdyti žemės kasimo
darbus
Išduota charakteristikų
Išduotos pažymos apie priskaičiuotą ir
išmokėtą darbo užmokestį
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121
29
855
34
872

121
29
855
34
872

86
17
825
32
673

247
1522
587
334
160

247
1522
587
334
160

265
566
339
312
130

50
507
55

50
507
55

50
445
46

69

69

92

60

60

33

40

40

45

Vnt.

2000
1800
1600
1400
1200

1014

1014

878

1000

748
800
600

566
329

673

339

400
200
0

2018
2019

Pažymos apie šeimos Notariniai veiksmai Gyventojų prašymai
sudėtį
įvairiais klausimais

Išduoti leidimai

2019 metais Tauragės miesto seniūnijoje pagal užimtumo didinimo programą keturiems
mėn. buvo įdarbinta 26 Tauragės teritorinės darbo biržos siųstų darbininkų, ir trys sezoniniai
darbininkai želdinių priežiūrai.
Užimtumo didinimo programai vykdyti 2019 m. buvo skirta 45 000 Eur.
Valstybės skirtų lėšų viešųjų darbų ir užimtumo
programai vykdyti palyginimas 2018 m. ir 2019 m.
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Į seniūniją per 2019 metus atlikti visuomenei naudingą veiklą buvo atsiųsti ir įdarbinti 339
asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą, didžioji dalis jų buvo siųsti po kelis kartus per
metus. Atlikti viešuosius darbus į seniūniją iš Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos
skyriaus ir Tauragės apskrities VPK buvo atsiųsti ir įdarbinti 6 asmenys, kuriems administracinė
bauda buvo pakeista nemokamais viešaisiais darbais. Kiekvieną dieną buvo pildomi šių darbuotojų,
atliekančių viešuosius darbus, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, o atidirbus siuntime nurodytą
laiką, informacija apie atliktus darbus buvo siunčiama bausmės vykdymą kontroliuojančiai
institucijai.
KOMUNALINIS ŪKIS
Seniūnijos darbuotojai kartu su viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos darbininkais
atliko įvairius miesto priežiūros darbus: rinko šiukšles, grėbė lapus, šlavė šaligatvius, tvarkė ir
prižiūrėjo kapines, parkus, miesto aikštes, paplūdimius, gėlynus (bendras gėlynų plotas – 18 arų).
Prižiūrėjo gyvatvores, miesto transporto laukimo paviljonus, tvarkė užterštas teritorijas, remontavo
suolus, šiukšliadėžes, nušienavo 1 450 600 m2 žaliųjų plotų, nupjovė 430 vnt. ir nugenėjo 323 vnt.
medžių, iškirto 120 000 m2 krūmų ir atliko įvairius kitus komunalinio ūkio objektų priežiūros
darbus.
Buvo atlikti papildomi, metų pradžioje planuojamo biudžeto sąmatoje nenumatyti darbai:
mažosios architektūros elementų remontas, sporto aikštelės ir kitos infrastruktūros Kranto g.
remonto darbai, sporto aikštynų ir laisvalaikio zonų sutvarkymas, viešosios infrastruktūros prie
Keramikos tvenkinio remonto darbai, sulaužytų ir neveikiančių šviestuvų remontas, autobusų

stotelių remontas, plytelių klojimas, trinkelių paklojimas, įvažiavimų, smegduobių ir gatvių duobių
užtaisymas, žalienų išvežimas.
Teritorijų tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Tauragės rajono
savivaldybės administracija, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru, AB „Kelių
priežiūros“ Tauragės kelių tarnyba, UAB „Dunokai“ ir kt.
Tauragės miesto seniūnijos teritorijų, želdinių ir kitų komunalinio ūkio objektų priežiūros
paslaugas vykdo UAB „Dunokai“. Darbų apimtis, rūšis, kiekius, periodiškumą kontroliuoja miesto
seniūnija, pasilikdama sau teisę keisti darbų apimtis pagal turimą finansavimą. Kadangi miesto
tvarkymo paslaugoms atlikti nebuvo skirta pakankamai lėšų, daugelį darbų seniūnija atliko ūkio
būdu.
KITI DARBAI
Tauragės miesto seniūnijoje 2019 metais naujai 4 metų kadencijai buvo išrinkti 6 Tauragės
miesto seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai: Jovarų seniūnaitijos – Darius Bredelis, Beržės
seniūnaitijos – Jolita Krompcholcienė, Tarailių seniūnaitijos – Rolanas Budrikas, Žalgirių
seniūnaitijos – Ieva Macijauskienė, Senamiesčio – Ričardas Zakaras, Aerodromo – Kęstutis
Paulikas. Išrinktiems seniūnaičiams buvo įteikti seniūnaičio pažymėjimai. Įteikimo metu
seniūnaičiams palinkėta nepailsti ir nuoširdžiai vykdyti jiems patikėtus darbus, glaudaus
bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir aktyvumo bei savo seniūnaitijoje būti miesto seniūno
pagalbininku siekiant suburti miesto bendruomenę. Seniūnaičiai buvo supažindinti su seniūnaičių
darbą reglamentuojančiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
Miesto sporto aikštelėse uždėti krepšinio lankai ir tinkleliai, sutvarkyta tinklinio aikštė,
uždėtas tinklas, sutaisytos sūpynės ir treniruokliai miesto paplūdimyje, vaikų žaidimų aikštelėse.
Bendradarbiaujant su Sporto centru, buvo įrengta čiuožykla Pilies aikštėje.
Prisidėta prie renginių organizavimo. Miesto seniūnija dalyvavo organizuojant Tauragės
miesto šventę, Rugsėjo 1-osios šventę, Kalėdų eglutės įžiebimo šventę, atliko pasiruošimo darbus
Kalėdų ir Naujųjų metų sutikimo šventėms: puošė Bažnyčių, Vytauto, Dariaus ir Girėno, Gedimino,
Vasario 16-osios ir Respublikos gatves girliandomis, papuošė miesto aikštes, pastatė ir papuošė
Kalėdų eglutę Pilies aikštėje, rūpinosi visų mieste organizuojamų švenčių, mugių ir kitų renginių
organizacinėmis techninėmis priemonėmis.

Tauragės miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas,
atliekantis seniūno pareigas

Žilvinas Majus

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2020 m.
įsakymu Nr. 5-

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2019-01-01 – 2019-12-31
(laikotarpis)

2020-01-09
(data)
Savivaldybės strateginio veiklos plano,
programos, prie kurios įgyvendinimo
prisidedama, pavadinimas
1

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

3

Planuotas
rezultatas

Faktinis rezultatas

Nukrypimai nuo plano,
priežastys

4

5

6

01 Savivaldybės valdymo programa
04.01.01.03.01 priemonė: Gerinti seniūnijos
veiklą, didinant teikiamų paslaugų kokybę ir
jų prieinamumą

167487(B) t.skč. 167484,20(B) t.skč.
DU-136076(B)
DU-136075,42(B)
260,00 (SP)

Tauragės miesto seniūnijos valdymo
programos įgyvendinimas remiasi savivaldybės
viešojo administravimo sistemos, grįstos
profesionalia valstybės tarnyba, žinių ir
informacinės visuomenės plėtote,
optimizavimu, viešųjų paslaugų teikimu
gyventojams, seniūnijos infrastruktūros
gerinimu.

231,09(SP)

Etatai – 9,62
Iš jų:
Valstybės tarnyba
-2
Dirbantys pagal
darbo sutartį 7,62

Etatai – 9,62
Iš jų:
Valstybės tarnyba - 2
Dirbantys pagal darbo
sutartį 7,62

DU panaudota daugiau lėšų dėl
vienkartinių premijų valstybės
tarnautojams, Seniūnas buvo
atleistas iš pareigų spalio 29 d.,
jam išmokėta 10259,97 Eur
kompensacija už nepanaudotas
atostogas ir 1 mėn. išeitinė
kompensacija. DU buvo skaič,
11,5 mėn.
Asignavimai perkelti iš kitų,
programuose sutaupytų lėšų.

Rinkliavos mokesčiai

10400(S)

13990,66(S)

04.01.01.01.12 priemonė: Vykdyti
gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją
Tauragės miesto gyventojų gyvenamosios
vietos registracijos tvarkymas

4100 (D)

4052,09 (D)

Surinkti rinkliavos
mokesčius už
leidimus prekybai
nustatytoje viešoje
vietoje, vykdyti
kasimo darbus
miesto žemėje.

Mokesčių surinkta
daugiau.
Mokesčiai pervesti į
Tauragės rajono
savivaldybės biudžetą.

Etatai – 0,38

Etatai – 0,38

Prevencinė
programa ,,Saugią
aplinką kurkime
drauge“ - 1

Prevencinė programa
,,Saugią aplinką kurkime
drauge“ - 1

Vaizdo kameros –
25 kompl.

Vaizdo kameros – 25
kompl. ir 4 kameros
Kartų parke

Kelio ženklai –
1700 vnt.
Šviesoforai – 33
vnt.

Kelio ženklai – 1700 vnt.
Šviesoforai – 33 vnt.

Mokesčių surinkta daugiau už
leidimus prekybai ir kasimo
darbams vykdyti.

02 Saugesnio miesto programa
01.02.01.01.04 priemonė: Įvairių akcijų,
prevencinių priemonių, siekiant užtikrinti
žmonių saugumą ir viešąją tvarką masiniuose
miesto bei rajono renginiuose, taikymas
Prevencinio darbo vykdymas susitinkant su
miesto mokyklų moksleiviais ir miesto
bendruomene, vykdant šviečiamąją veiklą,
plėtoti saugių kaimynysčių veiklą. Užtikrinti
saugią aplinką Tauragės miesto gatvėse ir
renginių metu, įsigyjant vaizdo stebėjimo
kamerą.
01.02.01.01.05 priemonė: Vaizdo kamerų
miesto teritorijoje priežiūra
Gyventojų saugumo užtikrinimas viešose
vietose. Turto apsaugos užtikrinimas,
nusikalstamumo mažinimas

3000 (B)

20059 (B)

3000 (B)

20059(B)

05 Urbanistinės plėtros ir viešosios
infrastruktūros gerinimo programa
03.05.01.01.03 priemonė: Aplinką tausojančių
ir eismo saugą užtikrinančios infrastruktūros
įrengimas
Naujų, eismą reguliuojančių kelio ženklų
įrengimas, kelio ženklų ir šviesoforų techninė
priežiūra ir remontas Tauragės mieste.

07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos
apsaugos programa

31299 (B)

31297,85(B)
Įvykdžius pirkimą, kaina
mažesnė nei 2019 m. sąmatoje,
lėšos susitaupė ir buvo perkeltos į
kitas programas.

01.07.02.01.02 priemonė: Želdynų tvarkymas
(želdiniams įsigyti, želdynams tvarkyti,
medžiams genėti, pjauti)

108658 (B)
t.skč.
DU 17906 (B)

108655,97 (B)
t.skč.
DU 17905,59(B)

Miesto želdynų priežiūra, medžių genėjimas ir
naujų sodinimas, gėlynų sodinimas, priežiūra.

01.07.02.02.01
priemonė:
Lietaus
kanalizacijos
sistemų
eksploatavimas
(Paviršinių nuotekų ir lietaus surinkimo
įrenginių valymo darbai)

22040 (B)

22040(B)

01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir
viešojo ūkio priežiūrą
Tauragės miesto gatvių, šaligatvių, aikščių
valymo ir priežiūros darbai,
atliekų tvarkymas užtikrinant gamtos
apsaugą ir miesto švarą, civilinių kapinių
priežiūra ir atliekų iš jų išvežimas

356971 (B)

356971 (B)

01.07.02.02.03 priemonė: Kitos gamtos
apsaugą užtikrinančios priemonės

9908 (B)
11789 (B)

Etatas – 2,25
Gėlynai – 1800 m2
Parkai ir skverai –
7 vnt.
Šienaujami plotai
su mechanizmais
– 138 ha.
Šienaujama
rankiniu būdu –
49,5 ha.
Mokamas
abonentinis
mokestis

Etatas – 2,25
Gėlynai – 1800 m2
Parkai ir skverai – 7 vnt.
Šienaujami plotai su
mechanizmais – 138 ha.
Šienaujama rankiniu
būdu – 49,5 ha.
Aikštės - 10907 m2

Mokamas abonentinis
mokestis

Miesto gatvės su
Miesto gatvės su asfalto
asfalto danga danga - 415300 m2
2
415300 m
Šaligatviai - 244000 m2
Šaligatviai - 244000 Automobilių stovėjimo
m2
aikštelės - 17755 m2
2
Aikštės - 10907 m
Poilsiavietės – 2 vnt.
Automobilių
Civilinės kapinės – 3 vnt.
stovėjimo aikštelės
Karių kapinės – 1 vnt.
- 21355 m2
Poilsiavietės – 2
vnt.
Civilinės kapinės
– 3 vnt.
Karių kapinės – 1
vnt.
9907,67(B)
11788,31(B)

3 sezoninių darbininkų etatai žolės
pjovimui nuo gegužės 2 d. iki
rugsėjo 30 d.
Padidėjo prižiūrimų želdynų plotai,
nes buvo perduotas Kartų parkas,
sutvarkyta Jūros krantinė.

Papildomai skirta 3040 Eur, lėšų
pritrūko dėl pasikeitusios skaič.
metodikos. Hidrometeorologijos
tarnyba apskč.kritulių normą iš
eilės einantiems 30 metų
laikotarpiui, perskaičiuojant kas
10 metų.

Metams baigiantis papildomai
skirta 15460 Eur biudžeto
asignavimų, nes darbų buvo
atlikta daugiau nei buvo
suplanuota

Biotualetų nuoma ir priežiūra.
Valkataujančių,
pavojingų
visuomenei,
gyvūnų gaudymas ir gyvulinės kilmės atliekų
utilizavimas.

06 Būsto plėtros ir turto valdymo
programa
04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio
paslaugų užtikrinimas
Poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei gerinimas
ir tobulinimas. Miesto komunalinio ūkio
priežiūros darbai.

04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas

Biotualetai – 13
vnt. 184 vnt.
beglobių, aplinkai
pavojingų gyvūnų,
atiduota utilizacijai,
24 - po karantino
atiduoti naujiems
šeimininkams.

114608 (B)
t.skč.IT 80619 (B)

114544,90 (B)
t.skč.IT 80556,71 (B)
Fontanai – 2 vnt.

90677(B)
135700 (B)
IT 15643 (B)

11190 (B)
t.skč. IT 4236

Objektas - 4

Objektas – 4

Šviestuvų skaičius
– 2896 vnt.
Elektros energija –
1329701 kWh
Galios mokestis –
761 kW

Šviestuvų skaičius –
2972 vnt.
Elektros energija –
1329701 kWh
Galios mokestis – 761
kW

.
Iš sutaupytų lėšų kitose funkcijose
buvo atkelta 10063 Eur kalėdinių
dekoracijų pirkimui.
Papildomai skirta 5945 Eur
šaligatvio remontui Dariaus ir
Girėno g. 10

90677 (B)
135700(B)
IT 15642,82 (B)

Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas,
išlaikymas ir atnaujinimas.
Elektros energijos tiekimo užtikrinimas.

04.06.01.01.04 priemonė: savivaldybės
pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės
bazės atnaujinimas ir plėtra

Fontanai – 1 vnt.

11188,99 (B)
t.skč. IT 4235

Atlikus apšvietimo tinklų
modernizacijos darbus, susitaupė
eksploatacijai ir remontui
numatytos lėšos , l iš sutaupytų
lėšų buvo įrengta Skalvių g.
kabelinė apšvietimo linija
Suremontuota Liepų tako
apšvietimo linija.
Skirta5385 Eur papildomų lėšų
apšvietimo atramos perstatymui ir
apšvietimo įrengimui prie
atraminės dekoratyvinės sienelės
Dariaus ir Girėno g. 10.

Atnaujintas serveris,
skirtas Axis kameroms ir
numerių atpažinimo
programai įdiegti.
Atnaujinti V. Putvinskio
ir V. Kudirkos
paminklai, atliktas
aikštelės remontas Šaulių
skvere, pritaikant
suolelio pastatymui A.
Naraškevičiaus
atminimui įamžinti.
Įrengtas autobusų
stotelės paviljonas
Tarailiuose

Savivaldybės pastatų, švietimo įstaigų ir kitų
objektų remonto darbų finansavimas ir
materialiojo turto įsigijimas.

Atnaujintas serveris padės
nustatyti vandalizmo atvejus,
labiau užtikrins gyventojų
saugumą.
Įrengtas autobusų laukimo
paviljonas pagerins gyventojų
gerbūvį.
Suremontuoti paminklai gerina
miesto estetinį vaizdą.
.

08 Sporto ir kultūros ugdymo
programa
01.08.02.02.03 priemonė: Viešosios sporto,
žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra,
remontas ir infrastruktūros kūrimas
Viešosios sporto, žaidimo ir poilsio
infrastruktūros priežiūra ir remontas

3075 (B)

3074,88 (B)
Vaikų žaidimo
Vaikų žaidimo aikštelės
aikštelės – 4 vnt.
– 4 vnt.
Krepšinio aikštelės
Krepšinio aikštelės – 6
– 6 vnt.
vnt.
Treniruoklių
Treniruoklių aikštelė – 1
aikštelė – 1 vnt.,
vnt.
laisvalaikio ir
laisvalaikio ir poilsio
poilsio aikštelės
aikštelė tarp daugiabučių
tarp daugiabučių
namų J. Tumo-Vaižganto
namų J. Tumog. ir Ateities take,
Vaižganto g., ir
ekstremalių sporto šakų
Ateities take,
aikštelė.
ekstremalių sporto
šakų aikštelė.

Buvo remontuojami ir perdažomi
aikštelių įrengimai.
Nupirkta suoliukų, šiukšliadėžių
ir pastatyta žaidimo aikštelėse.

10 Socialinės paramos įgyvendinimo
programa
01.10.01.01.07 priemonė: Palaikų parvežimas
ir laidojimas

216,00 (B)

215,38 (B)

Sutaupytos lėšos buvo panaudotos
miesto tvarkymo darbams
vykdyti.

Viso
programoms
įgyvendinti
planuota/skirta lėšų per 2019 metus, t. skč.
pagal finansavimo šaltinius:
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)
Valstybės deleguotoms funkcijos vykdyti (D)
Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas (S)
Pajamos į Tauragės rajono savivaldybės
biudžetą (S)

Seniūno pavaduotojas
laikinai atliekantis seniūno pareigas
(pareigų pavadinimas)

1 106 680,00

1 106531,15

1 102 320,00
4100
260,00
10400

1 102 247,97
4052,09
231,09
23289,68

-

Žilvinas Majus
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

