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Nepriklausomas Tauragės apskrities ir miesto laikraštis
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  BRANGIAI PERKA
juodųjų, nerūdijančio, vario, bronzos, 

aliuminio, žalvario, akumuliatorių, švino
METALO LAUŽĄ

Didesnių gabaritų įrenginius,
seną  autotechniką ir kitokį laužą

GALI SUPJAUSTYTI ir PASIIMTI SAVO TRANSPORTU.

ARGIMETAS

KATALIZATORIŲ SUPIRKIMAS 
Tel.: 8 685 19 609,  8 652 40 438 

UAB „Argimetas“. Švyturio g. 3C, Tauragė 5 p.
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Milijoninę skolą užkraus ant 
gyventojų pečių

1,11 milijono eurų – tokią skolą Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras turi grąžinti valsty-
bės įmonei Turto bankui. Balandžio 5-ąją Turto bankas raštu kreipėsi į visus Tauragės apskrities 
savivaldybių merus, informuodamas, paprastai kalbant, kad „skola – ne rona, neužgis“, grąžinti 
valstybei teks per 850 tūkstančių eurų netinkamai panaudotos ES paramos ir 260 tūkstančių eurų 
delspinigių. Iš nuostolių neišbrendantis  TRATC‘as jau kreipėsi pagalbos į apskrities savivaldybių 
tarybas, prašydamas didinti bendrovės įstatinį kapitalą. Politikai buvo palankūs atliekų tvarkyto-
jams, paramą skyrė, tačiau ją suvalgys kita skola – TRATC‘as skolingas bendrovei „Kauno tiltai“ už 
naujų sąvartyno sekcijų statybas. Taigi iš kokių lėšų teks grąžinti milijoną Tur-
to bankui? TRATC‘as nesikuklina – nuo 2017 metų reikalauja didinti rinkliavą.

Žalgirių gimnazijos direktoriaus Jono 
Jatauto kabinete pasikalbėjimui 
paskirtą popietę ant stalo puikavosi 
raudonas amarilis, kolegų įteiktas 
pirmojo vadovavimo gimnazijai mė-
nesio proga. Kovo 10-ąją gimnazijai 
pradėjęs vadovauti direktorius jau 
drąsiai kalba apie gimnazijos ben-
druomenės problemas, laukiančius 
iššūkius ir pokyčius.   

Kadencijos pradžioje Tauragės savivaldybės tarybos nariai surengė išvažiuojamąjį posėdį sąvartyne, tuomet jie nesitikėjo, kad teks narplioti tiek daug 
TRATC‘o problemų                                                                                                                                                                                     Renaldo Malycho nuotrauka

Jau septintas mėnuo Tauragės kultūros 
rūmuose veikia baleto studija. Ją lan-
kančios 6–10 metų mergaitės sako vi-
suomet svajojusios apie galimybę šokti 
baletą. Plačiau apie šią studiją – 

MKC renovacija – jau 
horizonte

Rajono ugdymo įstaigų vadovai, prista-
tydami savo vadovaujamų įstaigų praė-
jusių metų veiklos ataskaitas, ne tik pa-
sidžiaugė puikiais darbo rezultatais, bet 
ir išsakė pagrindines proble-
mas. Kokios gi jos, skaitykite

Kultūros rūmuose
stypčioja mažosios
balerinos

Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas: 

„Atsivešiu sportbačius ir 
pasimėgausiu Taurage“


