
Jau keleri metai iš eilės 
valdžioje esantys libera-
lai ir jiems pataikaujantys 

valstiečiai bei konservatoriai 
nesugeba įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatyme įtvirtintos nuostatos, 
kad savivaldybė turi užtikrinti 
ikimokyklinį ugdymą kiekvie-
nam mažajam tauragiškiui. Eilė 
laukiančiųjų lankyti darželius 
nemažėja, o opozicijos siūlomi 
problemos sprendimo variantai 
yra atmetami. Vietoje to, kad 
ši problema būtų buvusi kom-
pleksiškai išspręsta atstatant 
„Ereliuko“ darželį, savivaldybės 
administracija jį parduoda ir 
„griebiasi“ eilių darželiuose maži-
nimo vajaus, steigdama darželių 
grupes kaimiškose seniūnijose, o 
taryba sutinka, kad administraci-
ja organizuotų patalpų nuomą iki-
mokyklinio ugdymo paslaugoms 
vykdyti. Visi supranta, kad esamų 
patalpų stygius ikimokyklinio 
ugdymo paslaugoms vykdyti yra 
didžiulis, ir mažųjų tauragiškių, 
laukiančių lankyti darželį, taip 
pat nemažai – 200. 

Tačiau mero S.Mičiulio ir 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus M.Petraičio tai ne-
trikdo. Jie nuo 2018 m. pradžios 
imasi vieno privataus darželio 
protegavimo, o metų gale jam 
dovanoja savivaldybės lėšomis 
suremontuotas patalpas. Bet 
viskas nuo pradžios.

Dar 2017 m. birželį savivaldy-
bės taryba patvirtino mėnesinio 
mokesčio kompensavimą už 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūrą ir ugdymą privačiose 
įstaigose tvarkos aprašą, kuria-
me numatyta mokėti po 100 eurų 
kas mėnesį už vaiką tiems, kas 
imsis privačių darželių steigi-
mo. Viešai apie tokią galimybę 
pirmoji prabilo buvusi darželio 
„Ąžuoliukas“ direktorė, o da-
bar privataus darželio „Debesų 
vaikai“ vadovė L.Gudavičienė. 
2018 m. balandžio mėn. ji viešai 
pripažino, kad su savivaldybės 
administracija vyksta aktyvi 
diskusija steigti Valdorfo 
pedagogikos pagrindais pa-
grįstą darželį Tauruose – „Kol 
kas svarstomi tik techniniai 
dalykai, kiek reikėtų investuoti 
ir panašiai“.

Kad su savivaldybės adminis-
tracija vykusios diskusijos davė 
apčiuopiamų rezultatų, įrodo 
faktai. 2018.05.22 savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsa-
kymu sudaryta vaikų ir jaunimo 
socializacijos (vasaros poilsio) 
programų rėmimo konkurso 
komisija, protokolo Nr.VJSP-1, 
kuri darželiui „Debesų vaikai“ 
skyrė 5451 euro sumą – 30-
ies vaikų vasaros stovyklai. 
Tai viena didžiausių sumų (kai 
kurioms stovykloms tik 1000 
eurų – 130-iai vaikų) iš 36 
finansuojamų programų. Taip 
skubėta skirti tokią sumą, kad 
net neįvertintas faktas – Tau-
ragės vaikų darželis „Debesų 
vaikai“ įregistruojamas tik 
2018.05.24, taigi lėšos ski-
riamos dar neegzistuojančiam 
darželiui. Klausimas – kas kon-
kurso paraiškos teikėjas, juk 
paraiškos buvo priimamos dar 
iki gegužės 22 dienos, o darže-
lis registruojamas tik gegužės 
24 dieną? Kas davė leidimą 
privačiam darželiui „Debesų 
vaikai“ vasaros stovyklą įkurti 
būtent Taurų buvusio darželio 
teritorijoje (teritorija priklauso 
savivaldybės administracijai) ir 
net pasistatyti medinį namelį, 
kuris stovi iki šiol? Atsakymų, 
ko gero, nesulauksime, nes 
neatsakytų klausimų eilė prie 
„vieno langelio“ – labai ilga.

Toliau prasideda dar įdomesni 

sprendimai ir veiksmai. 2018 
m. birželio 13 d. tarybos po-
sėdyje, svarstant klausimą dėl 
„Ąžuoliuko“ darželio grupių 
įsteigimo Tauruose, opozicija 
pateikė eilę klausimų – kodėl 
Tauruose numatyta steigti 
tik dvi darželio „Ąžuoliukas“ 
grupes? Juk akivaizdu, kad 
po šio tarybos sprendimo 
bus remontuojamas visas 
pastatas ir rengiamos ne 
dvi, o trys darželio grupės. 
Kodėl dar nėra žinoma, kiek 
tam reikės lėšų ir kada tary-
bai bus pateikta lėšų suma, 
reikalinga darželio remon-
tui? Kodėl tarybos sprendi-
me tenkinamas tik darželio 
„Ąžuoliukas“ prašymas – dvi 
grupės, kas naudosis trečios 
grupės patalpomis? Kodėl 
nesvarstomas dar vasario 
mėnesį tarybos nario A.Bei-
šio teiktas pasiūlymas, kad 
Tauruose būtų įsteigtos trys 
darželio grupės, kurios būtų 
priskirtos Tarailių mokyklai? 
Kodėl tarybos posėdžio metu 
neatsakoma į klausimą, ar 
trečios grupės patalpos nėra 
numatytos privačiam dar-
želiui „Debesų vaikai“, juk 
vasaros stovyklai jau leista 
įsikurti? Jeigu trečios grupės 
patalpos planuojamos ati-
duoti privačiam darželiui, ar 
bus skelbiamas konkursas? 

Atsakymai arba jų nebuvimas 

pribloškė – šiuo metu yra tik 
„Ąžuoliuko“ prašymas dviem 
darželio grupėms, daugiau pra-
šymų nėra ir taškas, o Švietimo 
skyriaus vedėjas E.Šteimantas 
pridėjo, kad apie privataus 
darželio ketinimus jis nieko net 
nežino, gal spalio mėnesį ateis 
tarybos prašyti įsteigti dar vieną 
grupę. Opozicijos pasiūlymas 
– sprendime įrašyti ir trečios 
grupės įsteigimą buvo atmestas, 
ir tik merui S.Mičiuliui patikinus, 
kad dėl trečios grupės įsteigimo 
bus atskiras tarybos sprendimas, 
taryba priėmė pateiktą projek-
tą be pakeitimų, t. y. įsteigti 
tik dvi darželio „Ąžuoliukas“ 
grupes. Kaip toliau paaiškėjo, 
tai buvo eilinis mero melas ir 
pasityčiojimas.

Praėjus tik keletui dienų 
(06.15) po audringo šio klausi-
mo svarstymo, viešojoje biblio-
tekoje L.Gudavičienė išsklaido 
visas abejones dėl privataus 
darželio vietos. Jo vieta nu-
matyta Tauruose, buvusiame 
vaikų darželyje – „Ten reika-
lingas remontas, ir kol jis ne-
bus padarytas, negali mums tų 
patalpų suteikti. Savivaldybė 
jas suteiks tik po remonto“. 
Birželio 20 dieną pasirodė ir 
privataus darželio „Debesų vai-
kai“ skelbimas: „Mieli tėveliai, 
užregistruokite savo vaikutį 
į kuriamą privatų darželį 
„Debesų vaikai“. Darželis 

planuojamas įkurti Taurų 
kaime (buvęs darželis/mo-
kykla). Stojamasis mokestis 
150 eurų vaikui, mėnesio 
mokestis 200 eurų, dienos 
maitinimo kaina 4,5 euro (tai 
dar apie 100 eurų mėnesiui). 
100 eurų kompensuos Tau-
ragės rajono savivaldybė“. 
Atsakymas į iškeltą klausimą, 
kam Tauruose atiteks trečios 
darželio grupės patalpos, kaip 
ir išaiškėjo, vadinasi, beliko 
laukti, kada meras tesės paža-
dą, o susirinkusi taryba priims 
sprendimą. Tačiau tarybos nariai 
taip ir liko laukti, o sprendimus 
jau vienasmeniškai priiminėjo 
savivaldybės administracijos 
direktorius M.Petraitis.

Administracijos direktorius 
M.Petraitis su mero S.Mičiulio 
leidimu ir pritarimu, nelaukda-
mas ne tik tarybos sprendimo dėl 
lėšų skyrimo, bet ir sprendimo, 
kuris įpareigotų administraciją 
steigti trečią darželio grupę, 
paskelbia Taurų darželio re-
monto darbų konkursą. 2018 
m. liepos 25 d. jis pasirašo 143 
598 eurų sutartį su rangovu 
dėl viso Taurų darželio pastato 
remonto – įrengti tris darželio 
grupes. 

Norint prastumti privatų 
darželį į Taurus ir apeiti savi-
valdybės tarybą, kad nereikėtų 
aiškintis, kodėl patalpos atiduo-
damos (tiesiog dovanojamos, 
galbūt pažeidžiant sąžiningos 
konkurencijos principus) pri-
vačiam darželiui, o ne kuriam 
nors savivaldybės darželiui, 
valdžios galvos kartu su pri-
vataus darželio įkūrėja atlieka 
gal ir teisėtus, bet ar teisingus 
veiksmus:

2018.08.27 perregistruo-
jamas Tauragės vaikų darželis 
„Debesų vaikai“ į ikimokyklinio 
ugdymo mokyklą „Debesų 
vaikai“. Tai svarbus momentas, 
nulėmęs administracijos direk-
toriaus M.Petraičio galimybę 
vienasmeniškai priimti spren-
dimą – perduoti Taurų darželio 
vienos grupės patalpas privačiai 
mokyklai. Paprastai savivaldybės 
turtas perduodamos tik tarybos 
sprendimu.
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Opozicijos priedermė 
yra ne tik kontroliuoti 
valdžią, bet ir atskleisti 

jos veidmainiškumą bei agre-
syvios savigyros elementus, 
kurie dažnai dezinformuoja 
visuomenę. Gaila, bet Taura-
gės valdžia veidmainiškumo 
ir agresyvios savigyros ele-
mentus yra gerai įvaldžiusi, 
o dezinformacija sklinda net 
per oficialius viešinimo ka-
nalus. 

Laisvosios rinkos institutas 
jau aštuonerius metus kiekvieną 
lapkritį pateikia savivaldybių indek-
sus, t. y. įvertina savivaldybes pagal 
9 veiklos sritis, kuriose sprendi-
mus priima pačios savivaldybės. 
Suprantama, kad savivaldybės 
vertinamos už praėjusį laikotarpį. 
Laisvosios rinkos institutas 2018 
m. lapkričio 19 d., pateikdamas 
„Savivaldybių indeksus“, teigia, 
kad įvertinus 2017 metų veiklos 
rezultatus Tauragės savivaldybė 
surinko 60 balų ir kartu su 
Kėdainių bei Panevėžio rajonais 
dalijasi  9–11 vietas. Raštingiems 
žmonėms visiškai suprantama, kad 
„indeksas“ nustatytas už 2017 
metų veiklą ir skelbiamas 2018 
m. Klausimas paprastas – kodėl 
savivaldybės tinklalapyje buvo 
paskelbta neteisinga informaci-
ja? Ar savivaldybės meras, kuris 
atsakingas už teisingos infor-
macijos skleidimą, gali atsakyti 
į šį klausimą? Administracijos 
direktoriaus neklausiame, nes jis 
neteisingos informacijos skleidimu 
tiesiog mėgaujasi. Jo pateiktoje 
diagramoje (1 pav.) visų nurodytų 
metų vertinimas yra dezinfor-
macinis, ne 2014 m. savivaldybė 
buvo įvertinta 47 vieta, bet 2013 
m. (žr. 2 pav.). Kodėl 2013 metų 
toks įvertinimas? Gal dėl to, kad 
vertino liberalų įsteigtas institutas 
ir artėjo 2015 metų savivaldos 
rinkimai (indeksas pateiktas 2014 
metų lapkričio pabaigoje)? Keisti 
šuoliai: 2012 m. – 21 vieta, 2014 

m. – 17 vieta, o tarpiniai 2013 
metai net 26 vietomis žemyn ir 
30 vietų į viršų (žr. 2 pav.)! 

2018 metų savivaldybių vei-
klos vertinimo dar nėra ir būti 
negali, nes Laisvosios rinkos 
institutas tik pasibaigus me-
tams pradeda iš savivaldybių 
duomenis rinkti. Kodėl, klaidi-
nant gyventojus, buvo skubama 
įsivertinti 2018 metus (žr. 1 
pav., M.Petraičio kūrinys). Gal 
nebesitikima gerų rezultatų, o 
gal prieš rinkimus norima už-
pildyti visus kadencijos metus 
gražiais skaičiais?

Savivaldybės aukštas verti-
nimas yra geras ženklas, tačiau 
ne visada užimta vieta yra pa-
grindinis rodiklis. Svarbiausia, 
kaip įvertintos atskiros veiklos 
sritys ir kokie yra galutiniai 
balai. 2017 metų savivaldybės 
veikla buvo įvertinta 60 balų, 
taip, kaip ir 2016 metų – 60 balų 
(žr. 2 pav.), taigi galutinis 2017 
m. vertinimas be pasikeitimų, 
sustojom. Nors ant pakylos ir 
pakilome vienu laipteliu, bet tai 
tik kitų savivaldybių blogesnio 
vertinimo dėka. Savivaldybės 
vadovams ne savigyra reikėtų 
užsiimti, o susirūpinti, kodėl kai 
kuriose srityse savivaldybės veikla 
prastėja palyginti su taip valdžios 
mėgstamais lyginti 2014 metais. 

2017 metais Tauragės savivaldy-
bės pagrindinės veiklos sritys, kaip 
„Biudžeto vykdymo“, „Mokesčių“, 
„Švietimo“, „Sveikatos ir socialinės 
rūpybos“ (žr. 3 pav.) ir „Investicijos 
ir plėtra“ (žr. 4 pav.), įvertintos 
prasčiau nei 2014 metais, jau 
nekalbant apie palyginimą su 
2015 metų vertinimu. Verta pri-
minti, kad 2015 metų savivaldybės 
vertinimas – 65 balai (žr. 2 pav.) 
buvo ne dėl liberalų nuopelnų, o 
dėl socialdemokratų, valstiečių bei 
„Tvarkos ir teisingumo“ partijoms 
atstovavusių tarybos narių daugu-
mos (2011–2014 m.) patvirtinto 
2015 metų biudžeto, kuriame 

ir buvo sprendžiami švietimo, 
sveikatos, socialinės rūpybos, 
mokesčių, investicijų ir plėtros bei 
kitų sričių klausimai (žr. 3 pav. ir 
4 pav.). Kodėl apie tai nutylima? 
Administracijos direktoriui M.Pe-
traičiui ir merui S.Mičiuliui reikėtų 
ne savigyra užsiimti, o pasakyti, 
kas bus daroma, kad situacija 
tose veiklos srityse pasikeistų į 
geresnę pusę.

 Jeigu 2015–2017 m. veiklos sritį 
„Investicijos ir plėtra“ palygintume 
su 2010–2014 metais, net ir su kai 
kuriais nesuprantamais (arba gerai 
suprantamais) nukrypimais 2013 
metų vertinime, tai klausimų, kodėl 
2017 m. taip nukritome, iškyla 
labai daug (žr. 4 pav.). Ar tikrai 
2017 m. padėka už „Versliausią 
savivaldybę“ ir pagyros esamai 
valdžiai arba 2017 m. nominacija 
S.Mičiuliui  „Profesijos riteris“ už 
investicijų pritraukimą ir darbo 
vietų kūrimą (?) yra adekvačios 
buvusiai situacijai? Kas klydo 
– VšĮ „Versli Lietuva“, Lietuvos 
pramonininkų konfederacija ar 
Laisvosios rinkos institutas? 

Ar savigyra taip susuko galvas 
valdžios vyrams, kad jie užmiršo 

ir „Švietimą“, ir „Sveikatą bei 
socialinę rūpybą“, ir net „Biudže-
to vykdymą“. Besigirdami apie 
palankiausias sąlygas verslui, 
matyt, kai ką pražiūrėjo, nes 
2017 m. savivaldybės  vertini-
me atsirado štai tokie teiginiai 
– 2017 metais savivaldybėje 
mažiausiai išaugo veikiančių 
subjektų skaičius, tenkantis 1000 
gyventojų, vienas aukščiausių 
pagrindinių nekilnojamojo turto 
mokesčių tarifų, viena iš savival-
dybių, kurioje 2017 m. nė vieno 
maršruto neaptarnavo privatūs 
vežėjai (kaip liberalams, tai čia 
trinktelėjimas žemiau juostos). 

Tauragės savivaldybei va-
dovaujantys liberalai per 
agresyvios savigyros uždangą 
nebepastebi žmogaus švieti-
mo, sveikatos ir socialinės 
veiklos srityse. Tik tikslios ir 
teisingos informacijos pateiki-
mas gali atskleisti tikrąjį šios 
valdžios veidą – veidmainiškumą, 
melą, nepagarbą tauragiškiams 
ir agresyvios savigyros kėslus.

Tauragės savivaldybės tarybos 
socialdemokratai

Liberalų agresyvios savigyros vaisiai

2018.10.10 taryba pritarė 
administracijos 30 550 eurų 
projektui – sutvarkyti viešą-
ją erdvę prie Taurų buvusios 
mokyklos, pritaikant ją vaikų 
darželio veiklai.

2018.11.16 administracijos 
direktorius pasirašo įsakymą 
Nr.5-1452 „Dėl savivaldybės 
nekilnojamojo turto perda-
vimo panaudos pagrindais 
VšĮ Tauragės vaikų darželis 
„Debesų vaikai“. Tai vadinasi 
skaidriai, viešai, pasitarus 
su visuomene, ir teisingai, 
kai vietos savivaldybės dar-
želiuose laukia 200 mažųjų 
tauragiškių? Tarybos narė 
I.Skurvydienė yra pareiškusi, 
kad „koks skirtumas, į kokį 
darželį vesti vaiką, ar savival-
dybės, ar privatų“. Skirtumas 
yra, ir didelis. Jeigu už vaiką, 
vedant į savivaldybės darželį, 
tėvai moka 50–60 eurų, tai į 
privatų – 150 eurų vienkar-
tinis mokestis ir 200 eurų 
kas mėnesį (plius 100 eurų 
dar mokės savivaldybė).

2018.11.23 pasirašoma 
turto panaudos sutartis Nr.68-
122, kuria perduotos patalpos 
Tauruose privačiai mokyklai, 
nors mokykla patalpose ofi-
cialiai šeimininkavo jau nuo 
lapkričio 19 dienos. Kas dar 
Tauragėje gali pasigirti, kad iš 
savivaldybės verslo pradžiai 
gavo dovanų patalpas, kurių 
vien remontas kainavo 47 866 
eurus, taip pat teritorijos dalį, 
kurios sutvarkymas kainuos dar 
10 183 eurus? Ką turi galvoti 
ir sakyti jaunos šeimos, kurios 
laukia vietos darželyje, kurios 
neturi tiek lėšų, kad galėtų 
susimokėti privačiai mokyklai, 
ir iš kurių sumokėtų mokesčių 
suremontuoto darželio patalpas 
ir sutvarkytą teritoriją meras 
ir administracijos direktorius 
priskiria ne savivaldybės darže-
liui, o tiesiog atiduoda privačiai 
mokyklai?

Mes sveikiname ir palaiko-
me privačias iniciatyvas steigti 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 
kurios padėtų išspręsti eilių į 
darželius mažinimą, bet nega-
lime pritarti vieno privataus 
subjekto protegavimui. Toks 
mero ir administracijos direkto-
riaus veidmainiškumas, melas ir 
ciniškas elgesys ne tik su opozi-
cijoje esančiais tarybos nariais, 
bet ir su jaunomis tauragiškių 
šeimomis yra nedovanotinas 
ir net nusikalstamas prieš lau-
kiančiuosius vietos darželiuose. 

Tauragės savivaldybės tarybos 
socialdemokratai

1 pav.

2 pav.

4 pav.

<< Atkelta iš 1 psl.

„Debesų
vaikai“ –
kodėl išlygos 
daromos
privačiam 
darželiui?

3 pav.
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Nuo 1990 m. iki 2018 m. 
sausio 1 d. iš Lietuvos jau 
emigravo per 977 tūkst. 
žmonių. Emigracija Lietuvoje 
jau dešimtmetį įvardijama 
kaip viena didžiausių šalies 
problemų. Apie ją nuolat 
rašoma spaudoje, kuriami 
planai jai pažaboti, tačiau 
emigrantų srautas išlieka 
didžiulis. Labiausiai liūdina 
tai, kad apie 40 % emigrantų 
neplanuoja grįžti į Lietuvą ir 
tik 17 % jų savo namais laiko 
Lietuvą! Emigracija labai 
palietė ir Tauragės kraštą. 
Nuo 2001 m. Tauragės ra-
jone gyventojų sumažėjimas 
pasiekė beveik 15 %, ypač 
paskutinių trejų metų au-
ganti emigracija kelia dar 
didesnį nerimą ir susirūpi-
nimą. 2018 m. tendencijos 
išlieka panašios.  

Tauragės savivaldybės 
tarybos

socialdemokratai

Naujausia emigracijos statistika
negailestinga ir Tauragei

„Tauragė gali pasidžiaug-
ti viena mažiausių šilumos 
kainų visoje Lietuvoje. Pagal 
šilumos kilovatvalandės pi-
gumą Tauragė pirmą kartą 
užima tokią aukštą poziciją 
– antrą vietą tarp Lietuvos 
miestų“. Tai citata iš laikraš-
čio „Tauragės žinios“, 2018 
m. gruodžio 14 diena.

Pasidžiaugti tikrai yra dėl 
ko, nes tauragiškiai beveik 
dešimtmetį už šilumą moka 
vieną iš mažiausių kainų visoje 
Lietuvoje. Šilumos kainų paly-
ginimas tarp Lietuvos šilumos 
tiekėjų Lietuvoje prasidėjo 2010 
metų sausio mėnesį. Nuo tada 

šilumos kainų palyginimai vyko 
tarp 49–51 šilumos tiekimo įmo-
nių. Per tą laikotarpį Tauragės 
šilumos kaina nebuvo nukritusi 
žemiau 16 vietos (2018 m. ge-
gužės mėn., žr. grafiką). 

Klausimas paprastas – kodėl 
„Tauragės žinioms“ prireikė 
meluoti teigiant, kad Tauragė 
pirmą kartą užima tokią aukštą 
poziciją – antrą vietą tarp 
Lietuvos miestų“? Faktai, 
fiksuoti 2011–2014 metais, 
nurodo, kad Tauragės šilumos 
kaina 5 mėnesius yra buvusi 
pirmoje ir net 7 mėnesius 
antroje vietoje. Per tą patį 
laikotarpį Tauragės šilumos 

kaina nuolat laikėsi pirmame 
dešimtuke. Kam toks melas 
naudingas ir ką norima nuslėpti 
(žr. grafiką)?

Visgi ne vieta lentelėje ap-
sprendžia vartotojo sąskaitos 
dydį, o šilumos kaina. Jeigu kaina 
nesikeičia arba mažai keičiasi, 
kaip, pavyzdžiui, birželio ir 
gruodžio mėnesiais (06 – 4,97 
ct/kWh, 12 – 4,96 ct/kWh), 
tai vartotojui visiškai nesvarbu, 
kad birželio mėnesį kaina buvo 
10 vietoje, o gruodžio mėnesį 
ji pakilo į 2 vietą (žr. grafiką). 

   
Tauragės savivaldybės tarybos 

socialdemokratai

Nuo 2018 m. birželio 
1 d. kiekvieną mėnesį 
(12 mėnesių) iš pa-
skaičiuotos faktinės 
šilumos kainos i š -
minusuojama 0,42 ct/
kwh, tai daroma dėl 
to, kad buvo gautos 
papildomos pajamos 
(247,17 tūks. Eurų) 
dėl kuro faktinių kai-
nų skirtumo, kuris 
susidarė per perio-
dą (metus laiko) iki 
naujos šilumos kainos 
dedamųjų perskaičia-
vimo ir patvirtinimo 
(skaičiavimus atlieka 
TŠT, tikrina-VKEKK, 
tvirtina-savivaldybės 
taryba). 

Ką slepia skleidžiamas melas?

Į visus paklausimus, ku-
riuos mes esame teikę jums 
ir savivaldybės administraci-
jos direktoriui M.Petraičiui, 
gaudavome atsakymus, kad 
...viešojo administravimo su-
bjektas turi teisę nepateikti 
atsakymo į klausimus..., Ta-
rybos narys turi teisę gauti 
informaciją tik su rengiamais 
nagrinėti arba nagrinėjamais 
klausimais savivaldybės ta-
ryboje arba ...neturime tei-
sinio pagrindo tenkinti jūsų 
prašymų. Tikėtina, kad ne 
tik jūs, bet ir administracijos 
direktorius puikiai žinote, kad 
ne vien tarybos narys, bet 
ir kiekvienas savivaldybės 
gyventojas turi teisę gauti 
informaciją bei paaiškinimus 
apie savivaldybės institucijų 
ir kitų savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų vei-
klą ar veiksmus – kas ir kodėl 
daroma. Tai užtikrina Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti 
teisės aktai. Ankstesni jūsų 
atsakymai buvo tik biuro-
kratinis atsirašinėjimas ir 
įstatymų nevykdymas. Gal 
šventinis laikotarpis ir tai, 
kad klausiame viešai, suteiks 
jums jėgų atsakyti į mūsų 
klausimus plačiau?  

Dar pavasarį Tauragės sa-
vivaldybės tarybos Socialde-
mokratų frakcija keletą kartų 
teikė jums ir administracijos 
direktoriui paklausimus dėl 
išvykusių tauragiškių registra-
cijos, t. y. „Išvykusių kraštiečių 
registro“. Savivaldybės tinkla-
lapyje oficialiai buvo paskelb-
ta, kad „Tauragės rajono 
savivaldybė yra vienintelė 
šalyje, turinti išvykusių 
kraštiečių registrą ir nuolat 
su jais palaikanti ryšius. 
Rajonas aktyviai remia 
imigrantų įsidarbinimą“. 
Jums turbūt yra žinoma, kad 
nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
Lietuvoje ir kitose ES valsty-
bėse narėse pradėtas taikyti 
asmens duomenų apsaugos 
Reglamentas (ES) 2016/679, 
o Lietuvoje nuo 2018 m. 
liepos 16 d. įsigaliojo naujos 
redakcijos Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymas. 
Vadovaujantis šiais teisės 
aktais valdžios institucijos ir 
įstaigos privalo paskirti duo-
menų apsaugos pareigūnus. 
Klausimai tie patys, į kuriuos 
frakcija atsakymų nėra gavusi:

Ar savivaldybės administra-
cijoje yra paskirtas atsakingas 

pareigūnas už asmens duome-
nų tvarkymą ir jų apsaugą?

Viešai pasiskelbus, kad 
savivaldybė turi išvykusių 
kraštiečių registrą, ji prisiėmė 
atsakomybę tvarkyti asmens 
duomenis ir pagal teisės aktus 
savivaldybė tampa asmens 
duomenų valdytoja. Ar savi-
valdybė tikrai turi išvykusių 
tauragiškių registrą?

Jeigu savivaldybė turi išvy-
kusiųjų registrą, tai teisės ak-
tai asmens duomenų valdytoją 
įpareigoja – nustatyti asmens 
duomenų tvarkymo tikslus 
ir priemones bei vadovautis 
duomenų teisėto tvarkymo 
kriterijais. Kokiu  priimtu 
ar išleistu savivaldybės 
teisės aktu yra aiškiai api-
brėžti asmenų, išvykusių iš 
Tauragės (emigravusių), 
duomenų tvarkymo tikslai 
ir būtinos priemonės?

Duomenų valdytojas turi 
turėti duomenų subjekto su-
tikimą tvarkyti jo asmens 
duomenis jam žinomu tikslu. 
Sutikimas tvarkyti asmens 
duomenis turi būti išreikštas 
aiškiai – rašytine, jai prilygin-
tina ar kita forma, įrodančią 
subjekto valią. Ar savivaldy-
bės pareigūnas, atsakingas 
už asmenų teisinę apsaugą, 
jeigu jis yra paskirtas, turi 
išvykusių tauragiškių suti-
kimus? Viešai buvo skelbta, 
kad registre yra registruota 
apie 200 išvykusių taura-
giškių.

Manome, kad Tauragės sa-
vivaldybė, viešai pasiskelbusi, 
jog turi išvykusių tauragiškių 
registrą, yra įvykdžiusi įsta-
tyminę prievolę – registruotis 
valstybės registre. Tačiau 
dėl visiško aiškumo klausia-
me – ar savivaldybė, kaip 
tokio registro valdytoja, 
yra registruota asmens 
duomenų valdytojų vals-
tybės registre?

Kadangi viešai yra pa-
skelbta, kad Tauragės rajo-
nas aktyviai remia imigrantų 
įsidarbinimą, tai gal galite 
nurodyti, kokiu Tarybos 
sprendimu? Kiek žinome, 
panašaus klausimo svars-
tymo kaip ir nebuvo, o gal 
kitu savivaldybės teisės 
aktu yra patvirtinta imi-
grantų įsidarbinimo rėmi-
mo programa ar tvarka?

Tauragės savivaldybės
tarybos socialdemokratai

Viešas
paklausimas 

merui
S.Mičiuliui



ARŪNAS
BEIŠYS –
Švietimo,
kultūros ir sporto 
komitetas

8 698 03 320
sodu22@gmail.com
arunas.beisys@taurage.lt

EFREMA
BITINIENĖ –
Švietimo,
kultūros ir sporto 
komitetas 

8 636 54 282
efrema.bitiniene@gmail.com
efrema.bitiniene@taurage.lt

RITA
GRIGALIENĖ –
Sveikatos ir 
socialinių reikalų 
komitetas

8 656 50 826
rita.grigaliene@gmail.com
rita.grigaliene@taurage.lt

VIKTORAS 
KOVŠOVAS –
Ekonomikos, 
finansų ir strateginio 
valdymo komitetas 

8 616 38 836
viktoras.kovsovas@taurage.lt

STASYS
LAPĖ –
Švietimo,
kultūros ir sporto 
komitetas

8 687 26 281
direktorius@prc.taurage.lm.lt
stasys.lape@taurage.lt

ALGIRDAS 
MOSĖJUS –
Aplinkos ir kaimo
reikalų
komitetas

8 655 59 039
algirdas.mosejus@taurage.lt

PRANAS 
PETROŠIUS –
Ekonomikos, 
finansų ir strateginio 
valdymo komitetas

8 616 45 050
pranas.petrosius@taurage.lt

KITA  NUOMONĖ4

Socialdemokratų
tarybos narių

K O N T A K T A I :

Mus galite rasti:

FB paskyroje
LSDP Tauragės skyrius,

www.taurage.lt
(Opozicijos veikla)

Bet apie viską – nuo pra-
džių. Švietimo, kultūros ir 
sporto komiteto posėdyje, 

kuris vyko 2018 m. spalio 30 
dieną, Tauragės savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Vytautas Navickas 
pareiškė, kad rajono tarybos 
nariai, norintys gauti infor-
maciją reikiamu klausimu, 
bendra tvarka paklausimą 
raštu turi teikti Vieno lan-
gelio aptarnavimo tarnybai. 

Jungtiniame komitetų posė-
dyje dar kartą iškėliau šį klausi-
mą dėl tokios, mano nuomone, 
absurdiškos situacijos, tačiau 

meras Sigitas Mičiulis pradėjo 
kalbėti apie kažin kokius iš-
kreiptus faktus, savivaldybės 
darbuotojų surinktų duomenų 
patikrinimą ir kad tą būtinai 
turi atlikti administracijos di-
rektorius arba pavaduotojas. 
Tokiu atveju man natūraliai kilo 
klausimas – ar savivaldybėje 
įvesta cenzūra, ar darbuotojai 
liberalų valdymo laikotarpiu 
staiga tapo tokie nepatikimi 
ir be kompetencijos, kad jų 
darbą dar reikia patikrinti 
pačiam administracijos di-
rektoriui ar jo pavaduotojui? 
Gal savivaldybės vadovams 
tokia cenzūros praktika buvo 
parvežta iš saulėtos Ispanijos, 
kurioje kai kurie darbuotojai 
leido mokesčių mokėtojų lėšas 
semdamiesi Vieno langelio 
praktikos? 

Būdamas savivaldybės Tary-
bos nariu ir dirbdamas Švieti-
mo, kultūros ir sporto komitete 
nuolat domiuosi, kiek vaikų 
laukia eilėje į darželius, kodėl 
vis dar perpildytos darželių 
grupės ir kokius sprendimus 

ruošiasi priimti savivaldybės 
administracija. Komitetų po-
sėdžiuose neklausiau vardų ar 
pavardžių, adreso ar telefono 
numerio, mamos ar tėčio vardo, 
jokių kitų asmeninių duomenų, 
man tai neaktualu, klausiau tik 
vaikų skaičiaus darželiuose ir 
laukiančių eilėje. Kas bent kiek 
domisi darželių padėtimi Tau-
ragės rajone, žino, kiek kartų 
kėliau klausimą dėl trūkstamų 
vietų juose, dėl galimų spren-
dimo būdų, todėl nesuvokiu, 
kodėl man, Tarybos nariui, pa-
prasčiausi skaičiai taip sunkiai 
prieinami?

Dar įdomiau buvo 2018 m. 
lapkričio 7 dienos tarybos po-
sėdyje, viešint Kauno kolegijos 
Tauragės skyriaus studentams 
(tai buvo jų išvažiuojamoji 
paskaita apie kalbos kultūrą, 
etiketą ir pan.). Po mano pa-
klausimo, kodėl tarybos narys 
negali gauti informacijos iš 
savivaldybės administracijos, 
meras Sigitas Mičiulis tik dėl 
jam pačiam suprantamų prie-
žasčių netikėtai pradėjo vesti 

improvizuotą istorijos paskaitą 
apie akmens amžių, stalinizmą, 
bolševizmą, komunistus ir jų 
apraiškas bei išnykimą. Štai 
citata: Gerbiami tarybos nariai, 
matau šiandieną daug jauni-
mo ir noriu pasakyt, akmens 
amžius baigėsi ne dėl to, kad 
baigėsi akmenys, ir manau 
(ilga pauzė), kad stalinizmo 
ir bolševizmo apraiškos išnyks 
greičiau nei komunistai. Ar 
čia reikėjo suprasti, kad tai 
atsakymas į mano pateiktą 
klausimą? Sutrikęs dėl tokių jo 
minčių viražų – nuo darželinu-
kų, įstatymų ir iškreiptų faktų 
iki akmens amžiaus bei visokių 
kitokių apraiškų – perklausiau 
mero, ar jis pats suprato, ką 
dabar pasakė. Bet išgirdau tik 
sunkų atodūsį, kai tuo metu 
susirinkę studentai gilinosi, 
kurioje vietoje čia tas etiketas 
ir kalbos kultūra..., o juk prieš 
keletą minučių, uždėjęs ranką 
ant krūtinės, meras ištarė 
Lietuvos Respublikos himno 
žodžius Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

Kaip kalbos kultūros bei etiketo studentai
sėmėsi iš mero monologo apie akmens amžių

Tauragės rajono tarybos narys 
dr. Arūnas Beišys

Mes, septyni Tauragės rajono savival-
dybės tarybos nariai socialdemokratai, 
teikiame pasiūlymus formuojamam Tauragės 
rajono savivaldybės 2019 metų biudžetui. 
Siekiame, kad biudžetas būtų suformuotas 
atsakingai visoms sritims ir socialiai teisin-
gas, užtikrinantis ekonominės ir socialinės 
atskirties mažinimą: 

1. Vaikų darželio statybai, techninio 
projekto parengimui – 30 tūkst. Eur;

2. Tauragės dvaro g. 34 ir 36 namų 
automobilių aikštelei įrengti – 30 
tūkst. Eur;

3. Jurbarko gatvės lietaus kanaliza-
cijai įrengti – 30 tūkst. Eur;

4. Laisvės gatvės šaligatviams (dešinė 
pusė) įrengti – 30 tūkst. Eur;

5. Ąžuolų apsaugai nuo naminių gyvulių 
(tvoros montavimas) – 15 tūkst. Eur;

6. Verslininkų gatvei ir jos atšakoms 
asfaltuoti – 100 tūkst. Eur;

7. Buvusiai prekybinei bazei Pramo-
nės g. 28 išasfaltuoti – 30 tūkst. Eur;

8.  Mašinų stovėjimo aikštelei prie 
VšĮ Tauragės ligoninė išplėsti – 30 
tūkst. Eur;

9. Atokvėpio paslaugai neįgaliems 
vaikams organizuoti – 20 tūkst. Eur;

10. Asmeninio asistento neįgaliesiems 
paslaugoms finansuoti – 10 tūkst. Eur;

11. Sensorinės įrangos sunkią negalią 
turintiems vaikams įsigijimui kom-
pensuoti – 30 tūkst. Eur;

12. Visoms šeimoms, susilaukusioms 
naujagimio, naujagimio kraiteliui 
įsigyti – po 200 Eur;

13. Ugdymo įstaigų pritaikymui 

judėjimo negalią turintiems mo-
kiniams (projektinės dokumentacijos 
rengimui) – 20 tūkst. Eur;

14.Vitražų, atspindinčių Tauragės istori-
ją, Tauragės savivaldybės administra-
cijos pastate įrengti – 30 tūkst. Eur;

15. Religinėms bendruomenėms – 
100 tūkst. Eur;

16. Kaimo ir miesto bendruomenėms 
– 150 tūkst. Eur;

17. Sporto, žaidimų ir poilsio inf-
rastruktūrai gerinti – Aerodromo 
kvartalo bendruomenės vaikų žaidimo 
aikštelei įrengti 25 tūkst.;

18. Mokytojų važiavimo į kaimo 
mokyklas dalinėms išlaidoms 
kompensuoti – 55 tūkst. Eur;

19. Kanceliarinėms priemonėms 
įsigyti: mokytojams – 50 tūkst. Eur; 
visiems mokiniams priemonių krep-
šeliui – 75 tūkst. Eur;

20.Pedagoginiams darbuotojams skirti 
papildomai lėšų dėl veiklos/darbo 
sudėtingumo – 80 tūkst. Eur;

21. Dantų protezavimui – 50 tūkst. Eur;
22. Valstybei nuosavybės teise pri-

klausančių melioracijos statinių 
priežiūrai ir remontui – 150 tūkst. Eur;

23. Biudžetinių įstaigų darbuotojams 
(Kultūros centras, savivaldybės biblio-
teka, muziejus) numatyti biudžete 10 
proc. darbo užmokesčio kintamąją dalį;

24. Skaudvilės miesto infrastruktūrai 
– 20 tūkst. Eur tvenkiniui, esančiam 
tarp Taikos g. namų Nr.6 ir Nr.8, 8A, 
išvalymo projektinei dokumentacijai 
parengti;

25. Skaudvilėje, prie specialiosios 

mokyklos ir prieš namus Taura-
gės g. Nr.13 ir Nr.15 – 30 tūkst. 
Eur automobilių stovėjimo aikštelei 
sutvarkyti;

26. Dviračių takų į Dunokų kapines, 
Baltrušaičių ir Mažonų kaimus 
projektinei dokumentacijai pa-
rengti – 20 tūkst. Eur;

27. Skaudvilėje Sodų gatvės atkarpai 
tarp Sodų g. 5 ir Sodų g. 13 išasfaltuoti 
ir įvažiavimui į daugiabučių kiemus 
sutvarkyti – 10 tūkst. Eur;

28. Skaudvilėje Kauno gatvėje, nuo 
Nr.2 iki Nr.10, šaligatviui į šimtmečio 
ąžuolų parką įrengti – 10 tūkst. Eur;

29. Skaudvilėje prie Ančios užtvan-
kos maudymosi zonai išvalyti – 30 
tūkst. Eur;

30. Adakavo tvenkiniui išvalyti – 20 
tūkst. Eur;

31. Tauragės seniūnijos miesto gatvių 
priežiūrai užtikrinti – 40 tūkst. Eur;

32. Pagramančio bažnyčios varpinės 
rekonstrukcijai – 50 tūkst. Eur;

33. Seniūnijų vienkartinių pašalpų 
išmokoms – padidinti 50 proc.

Tauragės rajono
savivaldybės tarybos

socialdemokratai: 

Arūnas Beišys
Efrema Bitinienė
Rita Grigalienė
Pranas Petrošius
Algirdas Mosėjus
Viktoras Kovšovas
Stasys Lapė

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
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