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Gerbiami Jurbarko rajono gyventojai,
Praėjo dar vieni mūsų bendro darbo metai, kupini naujų patyrimų ir politinių išbandymų.
Džiaugiuosi šių metų darbo rezultatais – pavyko ištaisyti miesto stadiono statybos broką ir, suteikus
Romualdo Marcinkaus vardą, pagaliau atiduoti stadioną sporto bendruomenei. Rekonstruotos
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, Eržvilko gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ sporto salės. Į rekonstruotas, atitinkančias visus Lietuvos higienos normų
reikalavimus, patalpas persikėlė Klausučių ir Tamošių medicinos punktai, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė prie Jurbarko ligoninės, pusmečiu greičiau nei buvo numatyta darbų grafike,
suremontuotas tiltas per Nemuną, vyksta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra, išasfaltuotos 2017 m. plane numatytos gatvės Smalininkuose, Raudonėje ir Jurbarko mieste,
tvarkomi šaligatviai, vykdomi gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto
Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kompleksinio sutvarkymo darbai, A. Giedraičio-Giedriaus
gatvės Jurbarko mieste rekonstrukcija, Jurbarko kultūros centro modernizavimas, tvarkomi
bešeimininkiai pastatai, plečiamas socialinis būstas.
Užbaigti, pradėti ir tęsiami darbai – tai mūsų sėkmingo bendro darbo rezultatai. Visuomet
akcentuoju ir tvirtai tikiu, kad tik dirbdami kartu galime nuveikti daug gerų, prasmingų darbų mūsų
krašto labui.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero 2017 m. veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgsiu ir pateiksiu rajono
žmonių vertinimui per trečiuosius kadencijos metus atliktus darbus.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. TARYBOS VEIKLA

2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės taryba (2015–2019 m. kadencija)
Iš kairės į dešinę – sėdi: Ilona Pocienė, Zita Sorokienė, Audronė Kurienė, mero pavaduotojas
Saulius Lapėnas, meras Skirmantas Mockevičius, Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė, Vilija
Zokaitienė, Liudmila Norkaitienė; stovi: Egidijus Giedraitis, Daivaras Rybakovas, Kasparas Jurevičius,
Vidmantas Juzėnas, Petras Vainauskas, Algirdas Gudaitis, Stasys Makūnas, Romansas Dragūnavičius,
Darius Virvilas, Saulius Meškauskas, Donatas Jackis, Kazimieras Šimkus, Donatas Ramanauskas, Remigijus
Brazaitis, Gvidas Byčius, Faustas Bakys.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos frakcijos
1 pav. Savivaldybės Tarybos narių frakcijos
Tarybos narių
frakcija
Liberalų sąjūdžio frakcija
frakcijos pirmininkas –
Gvidas Byčius
nariai – Remigijus Brazaitis,
Vidmantas Juzėnas, Stasys
Makūnas, Liudmila Norkaitienė,
Kazimieras Šimkus

Kasparas Jurevičius,
Donatas Jackis, Petras
Vainauskas

frakcijos seniūnas – Daivaras
Rybakovas
nariai – Audronė Kurienė, Egidijus
Giedraitis

Socialdemokratų
frakcija
frakcijos seniūnas –
Darius Virvilas
nariai– Faustas Bakys, Ilona
Pocienė, Antanina Tunaitienė,
Romansas Dragūnavičius,
Saulius Lapėnas

Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų
partijos frakcija

TARYBA

Partijos Tvarka ir
teisingumas tarybos narių
grupė
Algirdas Gudaitis, Vilija
Zokaitienė

Nepriklausantys frakcijoms / grupėms:
Zita Sorokienė, Vilma Venslauskienė, Saulius Meškauskas ir Donatas Ramanauskas.
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Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savivaldybės Tarybos nario
teisė savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia
jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
2017 m. 5 Tarybos nariai pateikė raštiškus prašymus dėl 7 asmenų įtraukimo į
Visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą.
1.1 lentelė. Tarybos narių padėjėjai
Tarybos nario vardas, Tarybos nario visuomeninio padėjėjo
pavardė
vardas, pavardė
Zita Sorokienė
Gintaris Stoškus
Marius Jakelaitis
Darius Virvilas
Rūta Misevičienė
Renata Matuzienė
Antanina Tunaitienė
Jonas Ivanauskas
Ilona Pocienė
Audronis Zairys
Vilma Venslauskienė
Arūnas Čepulis

Tarybos nario visuomeninio padėjėjo
pažymėjimo numeris ir išdavimo data
2017 m. sausio 5 d. Nr. T37-1
2017 m. kovo 3 d. Nr. T37-2
2017 m. kovo 3 d. Nr. T37-3
2017 m. balandžio 18 d. Nr. T37-4
2017 m. balandžio 18 d. Nr. T37-5
2017 m. balandžio 19 d. Nr. T37-6
2017 m. gegužės 19 d. Nr. T37-7

Šiems Tarybos narių visuomeniniams padėjėjams buvo įteikti mero pasirašyti Tarybos
patvirtinto pavyzdžio Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimai.
Tarybos posėdžiai
Per 2017 m. įvyko 11 Tarybos posėdžių. Visi tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės
gyventojai apie jų sušaukimo laiką ir vietą buvo informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės
interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Visi Tarybos posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti
sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainėje skyrelyje
„Tarybos posėdžiai“, o gyventojams sudaryta galimybė, prisijungus per elektroninės bankininkystės
sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų projektų ir taip daryti įtaką politiniams
sprendimams. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės tarybos posėdžių metu
daromi garso įrašai.
1.2 lentelė. Parengtų Tarybos veiklos dokumentų palyginimas (2013–2017 m.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos,
Komitetų, Komisijų posėdžių dokumentai
Tarybos posėdžio protokolai
Kontrolės komiteto posėdžio protokolai
Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto protokolai
Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto protokolai
Socialinių klausimų komiteto posėdžio protokolai
Etikos komisijos posėdžio protokolai
Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolai
Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos posėdžio protokolai

2013
m.
13
7
12
11
12
4
3
2

Dokumentų skaičius
2014 2015 2016
m.
m.
m.
11
16
13
6
6
8
12
11
10
11
11
9
9
11
10
0
0
12
1
1
3
1
3
4

2017
m.
11
10
11
10
12
11
4
5

Visi savivaldybės Tarybos sprendimų projektai buvo užregistruoti Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS), o priimti norminiai teisės aktai – Teisės aktų registre (TAR).
2017 m:
o parengti 389 sprendimų projektai. Tarybos posėdžių metu svarstyti 389 sprendimų
projektai.

7

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2017 m.

o priimti sprendimai 357 klausimais, nepriimti – 32 (iš jų: išbraukta iš tarybos posėdžio
darbotvarkės – 12, nepritarta – 10, atidėta – 9, alternatyvus sprendimo projektas – 1).
o TAR užregistruoti 88 tarybos sprendimai.
2017 m. savivaldybės Tarybos nariai tarybos posėdžių metu pateikė 18 paklausimų
2 pav. 2017 m. Tarybos posėdžiuose svarstyti Tarybos sprendimų projektai

Tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai
Svarstyti TSP
46

60
40

49

42

43

38

28

17

20

42

Nepriimti TSP

7

3

1

38

26

20
3

1

3

5

4

3

1

1

0
I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai

Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į Tarybos narių pasiūlymus ir
savivaldybės administracijos teikiamus tarybai svarstyti klausimus.
1.3 lentelė. 2015–2019 m. kadencijos Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2017 m.
Eil.
Nr.

Tarybos
nario
vardas, pavardė

1.
2.
3.

Faustas Bakys
Gvidas Byčius
Remigijus
Brazaitis
Romansas
Dragūnavičius
Egidijus Giedraitis
Algirdas Gudaitis
Donatas Jackis
Kasparas
Jurevičius
Vidmantas Juzėnas
Audronė Kurienė
Stasys Makūnas
Saulius Lapėnas
Saulius
Meškauskas
Skirmantas
Mockevičius
Liudmila
Norkaitienė
Ilona Pocienė
Donatas
Ramanauskas

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

I
26

Tarybos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
XI
23
30
27
25
29
31
28
26
30

XII
21

0.5
n
0.5

3.5
3.0
3.5

3.0
3.0
3.0

4.5
4.5
4.5

2.0
2.0
2.0

3.5
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0

2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.5
3.5
3.5

Dalyvavi
mas posė
džiuose
proc.
100
91
100

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

100

0.5
0.5
0.5
n

n
3.5
3.5
n

3.0
3.0
3.0
3.0

4.5
4.5
4.5
4.0

2.0
2.0
2.0
2.0

3.5
3.5
3.5
2.0

3.0
3.0
2.0
3.0

2.0
2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0

3.5
3.5
3.5
n

91
100
100
73

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

100
100
100
100
100

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

100

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

100

0.5
0.5

3.5
3.5

3.0
3.0

4.5
4.5

2.0
2.0

3.5
3.5

3.0
n

2.0
2.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.5
n

100
82
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0.5

3.5

3.0

n

n

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

82

0.5
0.5

3.5
3.5

3.0
3.0

4.5
4.5

2.0
2.0

3.5
3.5

3.0
3.0

2.0
2.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.5
3.5

100
100

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

100

0.5
0.5

3.5
3.5

3.0
3.0

4.5
n

2.0
2.0

3.5
3.5

3.0
3.0

2.0
2.0

3.0
3.0

3.0
3.0

3.5
3.5

100
91

24.

Daivaras
Rybakovas
Zita Sorokienė
Kazimieras
Šimkus
Antanina
Tunaitienė
Petras Vainauskas
Vilma
Venslauskienė
Darius Virvilas

0.5

3.5

3.0

4.5

n

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

91

25.

Vilija Zokaitienė

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.5

3.0

2.0

3.0

3.0

3.5

100

19.
20.
21.
22.
23.

Aktualiausi 2017 m. Tarybos posėdžių metu priimti sprendimai:
2017 m. sausio 26 d. Tarybos posėdyje priimta 16 sprendimų, aktualiausi:
T2-1 Dėl akcinės bendrovės ,,Kauno energija“ filialo ,,Jurbarko šilumos tinklai“ 2017–
2020 metų investicijų plano derinimo
T2-2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų
darbų sąrašo patvirtinimo
T2-3 Dėl pavadinimų gatvėms Skirsnemunės ir Girdžių seniūnijose suteikimo
T2-4 Dėl gatvių geografinių charakteristikų Skirsnemunės ir Eržvilko seniūnijose
pakeitimo
T2-5 Dėl leidimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjams naudotis švietimo ir kultūros
įstaigų patalpomis
T2-6 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrijai
T2-7 Dėl panaudos sutarties su Veliuonos kultūros centru pratęsimo
T2-8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse
bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo
T2-11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
T2-14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
T2-15 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl projekto „Sinagogų aikštės
memorialas“ sudarymui.
2017 m. vasario 23 d. Tarybos posėdyje priimta 25 sprendimai, aktualiausi:
T2-17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo
T2-18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo
T2-19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr.
T2-229 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo
T2-20 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir
pritaikymas neformaliajam ugdymui“
T2-25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.
T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo
T2-26 Dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., perėmimo
Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn
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T2-29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių
nustatymo
T2-31 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo
metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo
T2-32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T220 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T2-36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-37 Dėl triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių
patvirtinimo
T2-38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2176 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2017 m. kovo 30 d. Tarybos posėdyje priimta 40 sprendimų, aktualiausi:
T2-46 Dėl Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-47 Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos
likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-48 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo
ir išmokų už vaikų socialinę globą (rūpybą) šeimoje mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
T2-50 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitos
T2-51 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos
programos priemonių plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai
T2-56 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų
įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
T2-57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo
T2-58 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančius valstybinės kitos
paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei
T2-59 Dėl pavadinimų gatvėms Jurbarkų, Eržvilko ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo
T2-60 Dėl gatvių geografinių charakteristikų Jurbarko miesto seniūnijoje pakeitimo
T2-67 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų
dydžių nustatymo
T2-68 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą
,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, sudarymui
T2-69 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu
T2-70 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018 mokslo
metams
T2-71 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T2-72 Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo
pareigoms užimti organizavimo
T2-73 Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos
patvirtinimo
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T2-78 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos
nuostatų patvirtinimo
T2-80 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
2017 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdyje priimta 41 sprendimas, aktualiausi:
T2-82 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių
komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose
T2-83 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo
T2-84 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo
T2-86 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos
centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą
T2-88 Dėl 2017 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti
paskirstymo
T2-89 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2104 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų
plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo“
pakeitimo
T2-90 Dėl valstybinės reikšmės kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Jurbarko rajono
savivaldybės gyvenvietes prioritetinio sąrašo patvirtinimo
T2-95 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017
metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo
T2-96 – T2-103 Dėl Viešųjų sveikatos įstaigų: Jurbarko ligoninės, Jurbarko rajono PSPC,
Eržvilko PSPC, Veliuonos PSPC, Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro, Šimkaičių,
Seredžiaus ir Viešvilės ambulatorijų 2016 metų veiklos ataskaitos
T2-104 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo
T2-105 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017
metų siektinų veiklos užduočių ir kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių 2017 metams
patvirtinimo
2017 m. gegužės 25 d. Tarybos posėdyje priimta 39 sprendimai, aktualiausi:
T2-125 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
T2-126 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T2-133 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.
T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T2-134 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo
T2-138 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir
jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T2-143 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.
T2-391 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T2-148 Dėl pritarimo projektui „Raudonės (rezidentinės) pilies parko tvarkymas ir
pritaikymas lankymui“
T2-149 Dėl pritarimo projektui „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas
lankymui“.
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2017 m. birželio 29 d. Tarybos posėdyje priimta 46 sprendimai, aktualiausi:
T2-166 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir viešosios
įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo
T2-167 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2106 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“
pakeitimo
T2-170 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti
autobusus
T2-171 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ 2017–2020 metų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo
T2-172 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo
T2-173 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos
ūkį 2017–2019 metų plano derinimo
T2-190 Dėl valstybinės reikšmės rajoninių kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų, esančių
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, prioritetinio sąrašo patvirtinimo
T2-191 Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos
miestelyje ir Antkalnės kaime įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus
T2-194 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
T2-196 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.
T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos veiklos reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo
T2-197 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr.
T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo
T2-198 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T2-200 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų antrojo pusmečio darbo plano
patvirtinimo.
2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdyje priimta 38 sprendimai, aktualiausi:
T2-207 Dėl 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių
patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai
T2-208 Dėl banko paskolos
T2-213 Dėl Romualdo Marcinkaus vardo suteikimo stadionui Jurbarko mieste
T2-215 Dėl teikimo apdovanojimui ,,Auksinės krivūlės riteris“
T2-216 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo
tvirtinimo
T2-225 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo
ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T2-226 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
T2-242 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T273 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
pakeitimo.
2017 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų, aktualiausi:
T2-247 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose
tvarkos aprašo patvirtinimo
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T2-250 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje
T2-251 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T22 „Dėl pritarimo Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo
finansavimo“ pakeitimo
T2-253 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.
T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo
tvirtinimo“ pakeitimo
T2-254 Dėl mokinių kelionės išlaidų kompensavimo 2017–2018 mokslo metais
T2-257 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų
galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo
T2-258 Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos
ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo
T2-259 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų
galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo
T2-260 Dėl kompensacijų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5,
Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti
T2-261 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
Viktoro Ganusausko atleidimo iš pareigų.
2017 m. spalio 26 d. Tarybos posėdyje priimta 34 sprendimai, aktualiausi:
T2-263 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018
metais vykdomai veiklai
T2-270 Dėl nuolatinės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo
T2-271 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
T2-272 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos didžiausio leistino darbuotojų
skaičiaus nustatymo
T2-274 Dėl Vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų patvirtinimo
T2-276 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise, neatlygintinai naudotis, nuomos ir
perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-287 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T229 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių
nustatymo“ pakeitimo
T2-291 Dėl Išmokos, skiriamos Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla
susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo.
2017 m. lapkričio 30 d. Tarybos posėdyje priimta 37 sprendimai, aktualiausi:
T2-297 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo
T2-298 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
T2-299 Dėl 2017 metų žemės mokesčio lengvatų
T2-300 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos
T2-309 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
T2-310 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų
skaičiaus nustatymo
T2-314 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-318 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje,
Šilinės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus
T2-319 Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo Jurbarko mieste ir rajono gyvenvietėse
prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetinio sąrašo patvirtinimo
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T2-320 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo
T2-331 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo
T2-332 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ investicijos „Biokuru kūrenamo katilo
įrengimas Jurbarko katilinėje“ derinimo.
2017 m. gruodžio 21 d. Tarybos posėdyje priimta 25 sprendimai, aktualiausi:
T2-334 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio
personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo
patvirtinimo
T2-341 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr.
T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo
tvirtinimo“ pakeitimo
T2-342 Dėl Maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo
patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo
T2-343 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių
sueigos nuostatų patvirtinimo
T2-345 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.
T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
T2-351 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T273 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
pakeitimo
T2-352 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
paskyrimo
T2-356 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 metų pirmojo pusmečio darbo
plano patvirtinimo
T2-357 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos
programos patvirtinimo.
Tarybos narių nusišalinimai
Tarybos nariai Tarybos posėdžiuose prieš pradedant svarstyti klausimus, kurie jiems
sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šiuos
klausimus.
2017 m. Tarybos posėdžiuose Tarybos nariai 103 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo
svarstomų klausimų, iš jų 24 atvejais nusišalinimas buvo nepriimtas, vadovaujantis Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje
tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“.
*Vienu atveju yra laikomas vieno Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.

Kita Tarybos narių veikla
Tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų, kurių
nariai yra, veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose, susitikimuose,
pagal viešai skelbiamus susitikimų grafikus susitiko su gyventojais, tarpininkavo sprendžiant jų
klausimus.
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2017 m. sausio 19 d. Jurbarko rajono
savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai lankėsi AB „Kauno
energija“ filiale „Jurbarko šilumos tinklai“. Susipažinę su
AB „Kauno energija“ 2017–2020 metų numatomomis
vykdyti investicijomis, kurias pristatė filialo vadovas
Darius Virvilas ir jo pavaduotojas Antanas Tamošaitis,
susirinkimo dalyviai apžiūrėjo katilinėje naujai įrengtą
biokuro katilą.
2017 m. kovo mėnesį savivaldybės vadovai ir
Tarybos nariai vyko į Jurbarko rajono seniūnijas, kur,
susitikę su bendruomenėmis, pristatė 2016 metų veiklos
ataskaitas, aptarė aktualiausius gyventojams klausimus,
išklausė jų keliamas problemas. Prieš susitikimus
savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai lankėsi seniūnijose
esančiose įstaigose, įmonėse, domėjosi, kaip sekasi
vietiniams verslininkams ir gyventojams. Tarybos ir mero,
administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitų
pristatymų metu gyventojai buvo supažindinti su
savivaldybės Tarybos ir mero, komitetų, komisijų, darbo grupių, administracijos ir jos skyrių
veikla, 2016 metų savivaldybės biudžeto pajamomis ir išlaidomis, baigtais įgyvendinti ir pradėtais
vykdyti projektais, kita savivaldybės veikla. Gyventojai domėjosi Jurbarko miesto ir rajono ateities
perspektyvomis, su rajono vadovais diskutavo kelių ir gatvių asfaltavimo, gatvių apšvietimo,
atliekų tvarkymo, vandentvarkos, melioracijos, apleistų ir neprižiūrimų pastatų, beglobių gyvūnų,
daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos, mokyklų tinklo pertvarkos ir kitais klausimais.
2017 m. gegužės 25 d. Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono
vado, pulkininko leitenanto Andriaus Jagmino kvietimu,
meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, Tarybos nariai Saulius Meškauskas, Algirdas
Gudaitis, Egidijus Giedraitis, Liudmila Norkaitienė,
Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė ir VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva
Mačiulaitienė lankėsi Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione Sakalinės
kaime, Tauragės rajone. Vizito metu savivaldybės atstovai susipažino su bataliono istorija,
struktūra, padaliniais, infrastruktūra, apžiūrėjo batalione įsikūrusį muziejų. Po ekskursijos po
gyvenamąsias patalpas susipažino su karių naudojamais ginklais bei technika.
2017 m. liepos 7 d. rajono vadovų iniciatyva pirmą kartą savivaldybėje įvyko Jurbarko
rajono seniūnijų seniūnų ir seniūnaičių susirinkimas. Meras Skirmantas Mockevičius naujai
išrinktiems seniūnaičiams įteikė pažymėjimus, o administracijos direktorė Vida Rekešienė
padėkojo už bendruomenės telkimą, aktyvią veiklą bei įvairias iniciatyvas. Susirinkime pristatytas
2017 m. birželio 29 d. vykusiame posėdyje Tarybos patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašas
bei informacija apie Vietos savivaldos įstatyme numatytus galimus seniūnaičių patiriamų išlaidų,
susijusių su jo, kaip seniūnaičio veikla, kompensavimo (apmokėjimo) būdus. Susirinkime taip pat
dalyvavo savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.
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2017 m. kovo 8 d. meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktorė Vida Rekešienė, tarybos nariai
Algirdas Gudaitis ir Liudmila Norkaitienė, savivaldybės
gydytoja (vyriausioji specialistė) Gražina Sutkuvienė,
Seredžiaus seniūnė Rimantė Pavalkienė ir kiti asmenys
lankėsi Klausučių medicinos punkte. Apžiūrėjo naujas
medicinos punkto patalpas, kurios atitinka visus Lietuvos
higienos normų reikalavimus. Iš Jurbarko rajono
savivaldybės 2016 m. biudžeto Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programos priemonės „Pacientų aptarnavimo
kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos
priežiūros įstaigose“ skirtas finansavimas VšĮ Seredžiaus ambulatorijos Klausučių medicinos
punkto patalpų perkėlimo ir remonto darbams atlikti, nes medicinos punkto patalpų būklė neatitiko
Lietuvos higienos normų reikalavimų. Už skirtas savivaldybės biudžeto lėšas Klausučių medicinos
punktas perkeltas į Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos patalpas, kuriose
buvo atlikti statybos remonto darbai. Susitikimo metu su Seredžiaus ambulatorijos vyriausiąja
gydytoja Regina Petrukaitiene ir Klausučių medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Daiva
Baltrušaitiene buvo aptarti kaimo gyventojų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
klausimai. Meras kalbėdamas atkreipė visų dėmesį į tai, kad norint sumažinti sveikatos
netolygumus tarp miesto ir kaimo, kaimo gyventojams būtina užtikrinti kuo geresnes asmens
sveikatos priežiūros paslaugas.
2. KOMITETŲ VEIKLA
Taryba 2015–2019 m. kadencijos laikotarpiui yra sudariusi 4 komitetus. Pagrindinės jų
funkcijos – preliminarus tarybai teikiamų klausimų nagrinėjimas, išvadų bei pasiūlymų teikimas,
įstatymų laikymosi, tarybos, mero sprendimų vykdymo kontrolė.
3 pav. Tarybos komitetai

TARYBA

Finansų, biudžeto
ir rajono plėtros
komitetas

Ūkio, verslo,
ekologijos ir kaimo
reikalų komitetas

Socialinių
klausimų
komitetas

Kontrolės
komitetas

Tarybos posėdžiuose priimamus sprendimus Tarybos nariai pirmiausia apsvarsto
komitetuose. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, savo posėdžiuose nagrinėjo rajono
savivaldybės administracijos, Tarybos ir mero sekretoriato parengtus Tarybos sprendimų projektus,
kurie Tarybos posėdžiuose paprastai būdavo priimami Tarybos narių balsų dauguma. Neretais
atvejais – ir vienbalsiai.
Tarybos nariai komitetų posėdžių metu diskutavo ir tais klausimais, kurie jiems rajono
savivaldybės administracijos specialistų ar pačių Tarybos narių buvo teikiami ar keliami tam tikros
nuomonės formavimui ar tiesiog rekomendacijai tolesniems darbams.
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2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Algirdas Gudaitis, pirmininko pavaduotojas – Romansas
Dragūnavičius, nariai – Kasparas Jurevičius, Stasys Makūnas, Vidmantas Juzėnas, Ilona Pocienė,
Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas.

Nuotraukoje iš kairės: sėdi – Kasparas Jurevičius, Ilona Pocienė, meras Skirmantas Mockevičius,
Algirdas Gudaitis, Donatas Ramanauskas; stovi – Vidmantas Juzėnas, Daivaras Rybakovas, Stasys
Makūnas, Romansas Dragūnavičius.
2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų, biudžeto ir rajono plėtros posėdžiuose 2017 m.
Tarybos nario vardas,
pavardė

Romansas
Dragūnavičius
Algirdas Gudaitis
Kasparas Jurevičius
Vidmantas Juzėnas
Stasys Makūnas
Ilona Pocienė
Donatas
Ramanauskas
Daivaras Rybakovas

0124

Komiteto posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
02030405060809- 101121 28
25
23
27
29
26
24
28

1219

Dalyvavmo
proc.

1.5

3.0

5.0

4.0

3.5

3.0

3.0

1.5

3.5

4.0

2.0

100

1.5
n
1.5
1.5
1.5
1.5

3.0
2.0
n
3.0
3.0
2.0

5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0

4.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

3.0
n
n
3.0
3.0
n

3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
n

1.5
n
n
1.5
1.5
1.5

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

4.0
3.5
n
4.0
3.5
4.0

2.0
n
2.0
2.0
2.0
n

100
64
64
100
100
73

1.5

3.0

5.0

n

3.5

3.0

n

1.5

3.5

4.0

n

73

2017 m. vykusių Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdžių metu Tarybos
nariai 35 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, iš jų 16 atvejų nusišalinimas
nebuvo priimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
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2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Egidijus Giedraitis, pirmininko pavaduotojas – Darius Virvilas,
nariai – Gvidas Byčius, Donatas Jackis, Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Zita Sorokienė,
Petras Vainauskas.

Nuotraukoje iš kairės: sėdi – Darius Virvilas, Zita Sorokienė meras Skirmantas Mockevičius, Mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas; stovi – Egidijus Giedraitis, Petras Vainauskas, Saulius Meškauskas,
Donatas Jackis, Gvidas Byčius.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo ir ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžiuose
2017 m.

Gvidas Byčius
Egidijus Giedraitis

0120
2.0
2.0

Komiteto posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
02- 03- 0405060809101117
24
21
19
26
25
22
20
24
n
4.0
4.5
3.0
4.0
2.5
2.0
3.0
3.5
n
n
4.5
3.0
3.5
2.5
2.0
3.0
3.5

1215
3.0
n

Donatas Jackis
Saulius Lapėnas
Saulius Meškauskas
Zita Sorokienė
Petras Vainauskas
Darius Virvilas

2.0
2.0
n
2.0
2.0
2.0

3.0
3.0
3.0
n
3.0
3.0

3.0
3.0
n
3.0
3.0
3.0

Tarybos nario vardas,
pavardė

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

4.5
4.5
n
2.5
4.5
4.5

n
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

n
3.5
n
4.0
4.0
4.5

n
2.5
n
2.5
2.5
n

2.0
n
n
2.0
2.0
2.0

n
2.5
3.0
n
3.0
2.5

3.5
3.5
n
3.5
3.5
3.5

Dalyvavimas
proc.
91
73
64
91
36
82
100
91

2017 m. vykusių Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžių metu
Tarybos nariai 21 atveju* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, iš jų 7 atvejais
nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.

2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Faustas Bakys, pirmininko pavaduotoja – Audronė Kurienė, nariai
– Remigijus Brazaitis, Vilija Zokaitienė, Liudmila Norkaitienė, Kazimieras Šimkus, Antanina
Tunaitienė, Vilma Venslauskienė.
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Nuotraukoje iš kairės: sėdi – Antanina Tunaitienė, Audronė Kurienė, meras Skirmantas
Mockevičius, Vilma Venslauskienė, Liudmila Norkaitienė; stovi – Faustas Bakys, Kazimieras Šimkus,
Remigijus Brazaitis, Vilija Zokaitienė.
2.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Socialinių klausimų komiteto posėdžiuose 2017 metais
Tarybos nario vardas,
Komiteto posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė val.
Dalyvapavardė
0102- 0304
05- 06- 08- 09- 10- 11- 12- vimas
proc.
26
20
27
03
22
26
28
25
23
30
18
Faustas Bakys
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.5 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 100
Remigijus Brazaitis
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.0 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 100
Audronė Kurienė
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.5 3.5 2.0 3.5 3.0 2.5 100
Liudmila Norkaitienė
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.5 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 100
Kazimieras Šimkus
1.0
4.0 n
1.5
3.5 3.0 3.5 n
3.5 3.5 2.5 82
Antanina Tunaitienė
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.5 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 100
Vilma Venslauskienė
1.0
4.0 4.5
1.5
3.5 4.5 2.0 2.0 3.5 n
n
82
Vilija Zokaitienė
1.0
4.0 4.5
n
3.5 3,5 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 91

2017 m. vykusių Socialinių klausimų komiteto posėdžių metu Tarybos nariai 44 atvejais*
pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, iš jų 8 atvejais nusišalinimas nebuvo priimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.

2.4. Kontrolės komiteto veikla
Kontrolės komiteto pirmininkas – Petras Vainauskas, Kontrolės komiteto pirmininko
pavaduotojas – Romansas Dragūnavičius, nariai – Egidijus Giedraitis ir Stasys Makūnas.
Komitetas svarstė Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos rengiamus
dokumentus ir taisykles, Jurbarko rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektą, Viešosios
įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015–2016 metų finansinio ir veiklos
audito išvadas, Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2015–2016 m.
finansinio ir veiklos audito rezultatus, Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
veiklą, savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2016 m. finansinio ir veiklos audito ataskaitą,
gyventojų prašymą dėl Pušų gatvės asfaltavimo, išklausė informaciją, kaip vykdomi Kontrolės
komiteto priimti sprendimai ir rekomendacijos.
Komitete taip pat svarstyta Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
tyrimo pažyma „Dėl vykdomo projekto Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo
įgyvendinimo eiga“, Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo pažyma „Dėl
prieplaukos naudojimo tvarkos“, išklausyta informacija apie viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
įstatų pakeitimus, Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos
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ataskaita, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 m. finansinio ir veiklos audito
ataskaita, Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaita, Jurbarko
rajono savivaldybėje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatai ir audito išvados dėl Jurbarko
rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito ataskaita,
Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos pakeitimai, Jurbarko rajono savivaldybės
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ataskaita apie atliktus darbus, UAB Jurbarko autobusų
parko vadovo informacija apie įstaigos finansinę padėtį ir veiklos perspektyvas,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programa,
informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarką 2016–2020 metais.

Nuotraukoje iš kairės: Stasys Makūnas, Petras Vainauskas, meras Skirmantas Mockevičius,
Romansas Dragūnavičius, Egidijus Giedraitis.
2.4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2017 m.
Tarybos nario
Komiteto posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
vardas, pavardė
01- 02030405060810- 11- 1219
17
24
21
19
26
25
24
03
15
Romansas
Dragūnavičius
1.5 1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0 1.5 1.0
Egidijus Giedraitis
1.5 n
n
n
1.0
1.0
1.0
n
1.5 n
Stasys Makūnas
1.5 n
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0 1.5 1.0
Ilona Pocienė
1.0 1.0
1.5
1.5
n
1.0
1.5
1.0 1.0 *
Petras Vainauskas
1.5 1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0 1.5 1.0

Dalyvavimas proc.

100
50
90
89
100

* Pasikeitus Kontrolės komiteto sudėčiai nuo 2017 11 30 nėra šio komiteto narė.
2017 m. vykusių Kontrolės komiteto posėdžių metu Tarybos nariai 3 atvejais* pareiškė
nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, iš jų 2 atvejais nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo svarstymo.

2.5. Bendri komitetų posėdžiai
Jungtinio komiteto posėdžio
metu Tarybos nariai 6 atvejais* pareiškė
nusišalinimą nuo svarstomų klausimų.
Visais atvejais nusišalinimui buvo
pritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno
Tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo
vieno klausimo svarstymo.
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3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
Tarybos veikla tarp posėdžių gali būti vykdoma ne tik komitetuose, bet ir įvairių Tarybos
sudarytų nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) ir laikinųjų (atskiriems klausimams nagrinėti)
komisijų bei tarybų posėdžiuose.
2017 m. laikinųjų komisijų sudaryta nebuvo, veikė Tarybos patvirtintos nuolatinės
komisijos ir tarybos.
3.1. Antikorupcijos komisijos veikla
3.1 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Antikorupcijos komisijos posėdžiuose 2017 m.
Komisijos
nario
vardas, pavardė

Komisijos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
03-17
05-09
10-23
10-26

Remigijus Brazaitis

0.5

1.0

Algirdas Gudaitis
Donatas Jackis
Saulius Lapėnas

0.5
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0

Donatas
Ramanauskas
Daivaras Rybakovas
Zita Sorokienė
Antanina Tunaitienė
Vygantas Baršauskas
Danutė Daunorienė
Džeraldas Kiulkaitis
Rūta Misevičienė
Renata
Siaurusaitienė
Vanda Stonienė
Vilma Venslauskienė

0.5

1.0

0.5
0.5
n
0.5
n
0.5
n
0.5

n
n
1.0
n
1.0
1.0
1.0
n

Kazimieras Šimkus

0.5
n
Įtraukta į komisijos sudėtį
2017 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T2-201
Įtrauktas į komisijos sudėtį
2017 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T2-201

Išbrauktas iš komisijos sudėties 2017 m.
birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-201
0,5
1.0
n
1.0
Išbrauktas iš komisijos sudėties 2017 m.
birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-201
n
n

Dalyvavimas
proc.
100
100
75
100
50

n
n
n
n
n
n
n
n

1.0
n
1.0
1.0
n
1.0
n
n

50
25
50
50
25
75
25
25

0,5
0.5

n
1.0

50
100

0,5

1.0

100

Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Jurbarko rajono
savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos
ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos
veiksmingumą.
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 posėdžiai.
Posėdžiuose svarstyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiama
informacija ir parengti atsakymai į klausimyną apie Antikorupcijos komisijos veiklą,
Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimas. Išanalizuota informacija apie Jurbarko rajono
priešgaisrinės tarnybos vykdytą tarnybinio automobilio pardavimo aukcioną, apsvarstyta
Antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita, susipažinta su Viešųjų pirkimų tarnybos
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informacija dėl patikrinimų VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir šios įstaigos
vadovo pateiktais atsakymais dėl minėto patikrinimo rezultatų. Pagal Jurbarko rajono savivaldybės
mero pateiktą prašymą antikorupciniu požiūriu įvertintas 2017 m. spalio 26 d. savivaldybės tarybos
posėdžiui teikiamas tarybos sprendimo projektas „Dėl vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusu maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų
patvirtinimo“.
3.2. Etikos komisijos veikla
2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės Etikos komisija posėdžiavo 11 kartų. Ši komisija
svarstė 26 klausimus, rekomendavo nusišalinti 15 tarybos narių nuo 78 klausimų svarstymo, vertino
2 tarybos narių veiklą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir
Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas ir pažeidimų nenustatė.
3.2 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Etikos komisijos posėdžiuose 2017 metais
Komisijos nario
vardas, pavardė
Liudmila
Norkaitienė
Dalia
Mačiežienė
Marius Bastys
Ramūnas
Budrius
Romansas
Dragūnavičius
Algirdas
Gudaitis
Donatas Jackis
Audronė
Kurienė
Saulius
Meškauskas
Vanda Stonienė

Komisijos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
01- 02- 03- 04- 0506080809- 111219
15 23
20
18
22
10
2421
23
14
0.5 1.0 1.0 1.0 0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
n

1.0

1.0

0.5
n

n

n

n

n

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

n

n

0.5

0.5

Dalyvavimas
proc.
100

n

64
0,9
0

1.0

n
n
n
n
n
n
n
n
Iš komisijos sudėties išbrauktas 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T2-76
1.0 0.5 1.0
0.5 1.0
0.5 0.5
0.5

100

1.0

1.0

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

0.5

0.5

100

0.5
0.5

n
1.0

1.0
n

1.0
1.0

0.5
0.5

1.0
1.0

n
1.0

n
1.0

0.5
n

0.5
0.5

0.5
0.5

73
82

0.5

n

33

n

n

Iš komisijos sudėties išbrauktas 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T2-76
n
Iš komisijos sudėties išbrauktas 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T2-76
1.0 1.0 0.5
1.0
***
1.0 0.5
1.0
n
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0 0.5 1.0
0.5 1.0
0.5 0.5
0.5
0.5 1.0
0.5 n
n
**
n

Darius Virvilas
0.5 1.0
Ona Zaleckienė
*
Rasa Karalienė
*
Vilma
Venslauskienė
* Į komisijos sudėtį įtraukta 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-76
** Į komisijos sudėtį įtraukta 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-203
*** Iš komisijos sudėties išbrauktas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-203

0
100
88
100
60

3.3. Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos veikla
Komisijos pirmininkas – Tarybos narys Donatas Ramanauskas. 2017 m. įvyko 5 komisijos
posėdžiai, kuriuose svarstyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai.
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3.3 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos
posėdžiuose 2017 m.
Tarybos
pavardė

nario

vardas, Komisijos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.) Dalyvavimas proc.
01-18
03-17
05- 12
06-16
12- 01

Gvidas Byčius
Algirdas Gudaitis
Kasparas Jurevičius
Zita Sorokienė
Darius Virvilas
Donatas Ramanauskas
Egidijus Giedraitis

1.5
1.5
n
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.5
0.5
n
0.5
0.5
n
n

0.5
0.5
n
n
n
0.5
0.5

0.5
0.5
n
n
0.5
0.5
0.5

100
100
20
60
80
80
80

3.4. Visuomeninė administracinių ginčų komisijos veikla
Visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininkas – Donatas Ramanauskas.
2017 m. komisija gavo vieną skundą dėl Jurbarko rajono savivaldybės komisijos
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos vertinimo. Komisija, išanalizavusi skundą, visus gautus
dokumentus ir informaciją, teisės aktų normas, 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T33-2 bylą dėl
gauto skundo nutraukė, kaip nepriskirtiną Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės
administracinių ginčų komisijos kompetencijai.
Pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo
tvarkai, ši komisija nuo 2018 m. sausio 1 d. netenka įgaliojimų.
3.5. Apdovanojimų komisijos veikla
3.4 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Apdovanojimų komisijos posėdžiuose 2017 m.
Komisijos nario vardas, Komisijos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.) Dalyvavipavardė
mas proc.
02-01
06-13
09-07
09-26
11-15
Skirmantas Mockevičius
*
1.0
0.5
1.0
100
Komisijos pirmininkas
Audronė Kurienė
1.5
2.0
1.0
0.5
1.0
100
Antanina Tunaitienė
1.5
2.0
1.0
0.5
1.0
100
Audronė Balčiūnienė
1.5
2.0
n
0.5
1.0
80
Romansas
Dragūnavičius
1.5
2.0
**
100
Antanas Juozas
n
2.0
1.0
n
1.0
60
Kazakevičius
Jolita Lapėnienė
1.5
2.0
n
0.5
1.0
80
Liudmila Norkaitienė
1.5
n
1.0
0.5
1.0
80
Gintaris Stoškus
1.5
n
1.0
0.5
1.0
80
Petras Vainauskas
1.5
2.0
1.0
0.5
1.0
100
Vilija Zokaitienė
***
n
0.5
n
33
* Į komisijos sudėtį Komisijos pirmininku įrašytas 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimu Nr.
T2-214.
**pasikeitus frakcijų sudėčiai iš komisijos narių išbrauktas 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos
sprendimu Nr. T2-214.
***į komisijos narių sudėtį įrašyta 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-214.

2017 m. įvyko 5 Apdovanojimų komisijos posėdžiai.
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2017 m. birželio 13 d. Komisijos posėdyje buvo svarstomi Apdovanojimų komisijos veiklos
reglamento ir Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo
klausimai. Po komisijos svarstymo buvo parengti sprendimų projektai dėl minėtų teisės aktų
pakeitimo ir pateikti svarstyti savivaldybės Tarybai. 2017 m. savivaldybės taryba priėmė sprendimus,
kuriais pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamentą (2017 m.
birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-196) ir Apdovanojimų komisijos sudėtį (2017 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimas Nr. T2-214). Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. komisijos pirmininko pareigas ėjo
savivaldybės Tarybos narė Audronė Kurienė, Tarybai pakeitus komisijos veiklos reglamentą
komisijos pirmininku Tarybos sprendimu paskirtas savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Iš
komisijos sudėties išbrauktas frakciją pakeitęs savivaldybės Tarybos narys Romansas
Dragūnavičius, į komisiją įrašyta partijos Tvarka ir teisingumas grupės narė Vilija Zokaitienė.
Garbės piliečio vardas 2017 metais nesuteiktas nei vienam asmeniui.
Svarstyta ir pritarta teikimams apdovanoti ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ 8
asmenis.
Apie įvykusius komisijos posėdžius ir apdovanotus asmenis parengti ir išplatinti
informaciniai pranešimai.
3.6. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos veikla
Komisijos pirmininkė – Ilona Pocienė, komisijos pirmininko pavaduotojas – Algirdas
Gudaitis. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija 2017 m. surengė 12 posėdžių.
Šiuose posėdžiuose svarstyta socialinės pašalpos ir kompensacijų skyrimo išimties tvarka
60 asmenų ir vienkartinių socialinių išmokų skyrimo 298 asmenų prašymai. Išmokos skirtos 285
asmenims, neskirta 13 asmenų. 2017 m. išmokėta 16 500 Eur vienkartinių pašalpų, iš jų – 2 130
Eur skirta remti nukentėjusiems nuo gaisro, 3 520 Eur sergantiems onkologinėmis ligomis.
3.5 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžiuose 2017
m.
Komisijos nario
Komisijos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
Dalyvavardas, pavardė
vimas
01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12proc.
26
24 28
26
24
28
26
30
27
25
29
27
Ilona Pocienė
1.5 2.0 1.5 2.0 2.0
n
1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0
92
Algirdas Gudaitis
1.5 2.0 1.5 2.0 2.0
n
1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0
92
Audronė Balčiūnienė
n
n
1.5
n
2.0 2.0
n
1.5
n
n
n
n
33
Laima Gardauskienė
n
n
1.5 2.0 2.0 2.0
n
1.5 1.5 1.5 1.0 2.0
83
Inga Kornikaitė
1.5 2.0 1.5 2.0 2.0
n
1.5 1.5
n
1.5 1.0 2.0
83
Irma Rybakovienė
1.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5
n
1.5
n
1.0
n
75
Audronė Stoškienė
1.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0
100
Vida Vasiliauskaitė
1.5 2.0
n
2.0 2.0 2.0
n
1.5 1.5 1.5 1.0 2.0
83
Angelė Zabalujeva
n
2.0 1.5 2.0 2.0 2.0
n
n
n
n
n
n
42

3.7. Privatizavimo komisijos veikla
Komisijos paskirtis – Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
privatizavimas.
Komisija buvo sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T2-339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos
nuostatų patvirtinimo“, o jos sudėtis pakeista Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28
d. sprendimu Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo“. Šios
komisijos pirmininku paskirtas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
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Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms
priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas ir Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos
nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
2017 m. Komisija posėdžių nesurengė.

3.8. Peticijų komisijos veikla
Peticijų komisijos paskirtis – nagrinėti asmenų kreipimąsi dėl žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos ar įgyvendinimo, valdžios ar valdymo institucijų reformavimo bei kitų svarbių
visuomenei, savivaldai ar valstybei klausimų, taip pat spręsti, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir
siūlymų nagrinėjimas priklauso Jurbarko rajono savivaldybės kompetencijai. Ši komisija sprendžia
kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimus.
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vyko pasikeitimai Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
frakcijose, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-204 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ buvo pakeista Komisijos sudėtis.
Vadovaujantis Jungtinės socialdemokratų ir visuomeninio rinkimų komiteto „Jaunoji karta“
frakcijos 2017 m. birželio 8 d. pareiškimu iš komisijos sudėties atšauktas šios frakcijos narys
Darius Virvilas. Tikslinant šios komisijos sudėtį Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcija į
komisiją taip pat delegavo savo atstovą – tarybos narį Stasį Makūną. Tarybos narių frakcija
kandidato į šią komisiją nepasiūlė.
Šiuo metu Peticijų komisija yra sudaryta iš trijų savivaldybės tarybos narių – Audronės
Kurienės, Sauliaus Lapėno ir Stasio Makūno ir dviejų savivaldybės administracijoje dirbančių
teisininkų – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Rūtos Vančienės ir jos pavaduotojos
Laimos Keraitės.
2017 m. Peticijų komisija skundų, priskirtų jos kompetencijai, negavo.
3.9. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veikla
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam
tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo
sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
Šios komisijos pirmininkė – Inga Kornikaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, nariai: Stasys Makūnas, Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos narys, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos
sveikatos skyriaus gydytojas psichiatras, komisijos pirmininko pavaduotojas, Snieguolė Danielienė,
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriaus pirmininkė, Kristina
Butkienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos socialinė
darbuotoja Rūta Vančienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja.
Vykdydama savo funkcijas, ši komisija 2017 m. organizavo vieną posėdį, kurio metu
peržiūrėjo dviejų neveiksniais pripažintų asmenų būklę, ir priėmė sprendimus nesikreipti į teismą,
nesant asmenų būklės pasikeitimų.
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3.10. Neįgaliųjų reikalų komisijos veikla
Neįgaliųjų reikalų komisija sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29
d. sprendimu Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos
sudarymo“. Komisija sudaryta visuomeniniais pagrindais lygiateisės partnerystės pagrindu iš
Jurbarko rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, ir iš
Jurbarko sajono savivaldybės atstovų. Neįgaliųjų organizacijų 7 atstovai: Regina Andriuškienė,
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jurbarko viltis“ pirmininkė, Snieguolė Danielienė,
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriaus pirmininkė, Viktorija
Danisevičienė, asociacijos Spina Bifida ir Hidrocefalija narė, Giedrė Jagminaitė, Jurbarko
neįgaliųjų klubo „Svaja“ tarybos narė, Bronė Jašinskienė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrijos valdybos narė, Vida Pieniutienė, Jurbarko ranjono neįgaliųjų draugijos pirmininkė,
Danutė Šimkutė, Lietuvos aklųjų ir silnaregių sąjungos Jurbarko rajono filialo pirmininkė. Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos ir administracijos 7 atstovai: Faustas Bakys, Gražina Gadliauskienė,
Algirdas Gudaitis, Inga Kornikaitė, Saulius Lapėnas, Liudmila Norkaitienė, Angelė Zabalujeva.
Komisijos pirmininku paskirtas Saulius Lapėnas.
2017 m. Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžių nevyko.
3.11 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių
automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti komisijos veikla
Pagrindinis šios komisijos uždavinys – parengti Jurbarko rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo
aikštelių tvarkymo planą.
Komisijos pirmininkas – Faustas Bakys, savivaldybės Tarybos narys, Ernestas Sinkus,
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Gražina Gadliauskienė, Infrastruktūros ir turto
skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė, Viktoras Ganusauskas, administracijos
direktoriaus pavaduotojas, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis, Kasparas Jurevičius –
savivaldybės Tarybos nariai, Rimantas Guntys, Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis
inžinierius.
2017 m. įvyko vienas komisijos posėdis, kuriame svarstyta Smalininkų m. Beržų gatvės
įtraukimas į 2016–2018 m. Jurbarko rajono asfaltuojamų kelių (gatvių) sąrašą. Nutarta siūlyti
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybai patikslinti Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių)
asfaltavimo trejų metų planą vietoje Smalininkų m. Darželio gatvės numatyti asfaltuoti Beržų
gatvę.
2017 m. pagal Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo
trejų metų planą išasfaltuota Jurbarko mieste dalis P. Perevičiaus gatvės, Upeivių gatvė,
pravažiavimas nuo A. Giedraičio-Giedriaus gatvės, Raudonės mstl. – Šilo gatvė, Smalininkų mieste
– dalis Beržų gatvės. Vykdomi Jurbarko miesto Tulpių, Lelijų gatvių ir pravažiavimo nuo Vydūno
g. iki Lelijų g. rekonstravimo darbai, parengtas Veliuonos sen. Klangių k. Klangių g. statybos
techninis darbo projektas.
Komisijos nariai stebi galiojančio kelių (gatvių) plano įgyvendinimo eigą. Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriuje kaupiama informacija, kuri bus
panaudota kelių (gatvių ) asfaltavimo plano parengimui.
3.12. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Laura Molčankinaitė –
Tauragės teritorinės darbo biržos projekto „Atrask save“ specialistė) sudaryta Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2–332 „Dėl nuolatinės Jurbarko
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rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. Jaunimo reikalų tarybą sudaro 12 narių. Iš
jų 6 – savivaldybės įstaigų, institucijų atstovai, 6 – regioninės jaunimo reikalų organizacijos
(Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos) deleguoti nariai. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko septyni
Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, apsvarstyta 20 klausimų, įvertinti ir teikti administracijos
direktoriui tvirtinti šeši jaunimo veiklos skatinimo projektai.
Vienas jaunimo reikalų tarybos posėdis – jaunimo reikalų tarybų mokymai kartu su Kazlų
Rūdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Atlikta apklausa dėl jaunimo užimtumo
galimybių Jurbarko rajone.
2017 m. rajono biudžeto programai „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ jaunimo
užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinti buvo numatyta 4 000 Eur.
Šios lėšos buvo skirtos jaunimo veiklos skatinimo projektams finansuoti: jaunimo karjeros
planavimo ugdymui – mokymams, sporto varžyboms, tarptautiniams mainams organizuoti,
pilietiškumo skatinimui. Finansuoti ir organizuoti mokymai Jurbarko krašto Jaunimo INFO
savanorių tinklo savanoriams. Jaunimui surengta paskaita su interneto tinklaraštininku Danieliumi
Goriunovu. Finansuota jaunimo iniciatyva – renginys „Savanorystė gyvai“, Tarptautinei savanorių
dienai paminėti. Prisidėta prie renginio „Riedėk Jurbarke“ organizavimo. Surengtas Jaunimo
apdovanojimų vakaras, kuriame įvertintos metų jaunimo iniciatyvos, renginiai, partneriai,
neformalios grupės, savanoriai, menininkai. Jaunimo reikalų tarybos nariai aktyviai dalyvavo
įvairiuose renginiuose, savanoriškoje veikloje. Ataskaitiniu laikotarpiu jaunimo reikalų tarybos
veikla buvo viešinama dviejuose rajono laikraščių straipsniuose ir dviejuose rajono žinių vaizdo
reportažuose.
2017 m. Jaunimo reikalų taryba bendradarbiavo su Jurbarko švietimo centru ir Jurbarko
švietimo centro Atvira jaunimo erdve, Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga, Tauragės teritorinės
darbo biržos Jurbarko skyriumi, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko
rajono policijos komisariatu, Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka, rajono mokyklomis,
jaunimo organizacijomis, jaunimo neformaliomis grupėmis.
3.6 lentelė. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai 2017 m.
Jaunimo
reikalų Tarybos posėdžio data (mėnuo, diena) / posėdžio trukmė (val.)
tarybos nario vardas, 02-13 03-10
04-03
06-05 06-30
09-13
10pavardė
30
Lukas Dapkus
n
1.0
1.5
n
n
2.0
n
Erika Greičiūtė
1.5
1.0
1.5
1.5
1.0
2.0
2.0
Gabrielė Jagminaitė
n
n
n
n
n
n
**
Janeta Jokūbaitienė
1.5
n
n
n
n
2.0
**
Rasida Kalinauskienė
n
1.0
1.5
1.5
1.0
n
**
Milda Kriščiūnaitė
n
1.0
1.5
1.5
n
2.0
n
Schoenevolf
Gintarė Laskevičiūtė
1.5
1.0
1.5
n
n
n
**
Gabija Maksvytytė
1.5
1.0
1.5
1.5
n
2.0
2.0
Laura Molčankinaitė
1.5
1.0
1.5
1.5
1.0
2.0
2.0
Liudmila Norkaitienė
1.5
n
n
1.5
1.0
2.0
2.0
Daivaras Rybakovas
n
n
n
1.5
1.0
n
n
Odeta Vaitiekūnaitė
1.5
n
n
1.5
1.0
2.0
n
Aušra Baliukynaitė
*
2.0
Ramūnas Budrius
*
2.0
Kamilė Pernarauskaitė
*
2.0
Gerda Stanaitytė
*
2.0

Dalyvavimas
proc.
43
100
0
34
67
58
50
86
100
72
29
58
100
100
100
100
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*Įtraukta į Jaunimo reikalų tarybos sudėtį Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2–332 „Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos sudarymo“
** Išbraukta – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.
T2–332 „Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

3.13. Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikla
Pagrindinės Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos funkcijos –
koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės,
visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir
įgyvendinimą, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų
naudojimo prioritetus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. 2017 m.
Bendruomenės sveikatos tarybos 3 kartus buvo susirinkusi į posėdžius, kuriuose svarstė aktualius
klausimus, susijusius su rajono visuomenės sveikata.
Bendruomenės sveikatos taryba kaip ir kasmet skelbė sveikatingumo programų, kurios yra
finansuojamos iš Jurbarko rajono savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos, konkursą. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti buvo skirta 10
000 Eur. 2017 m. Jurbarko bendruomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų
paraiškų buvo pateikta 20, iš jų finansuota 11 projektų. 2017 m. visi sveikatinimo programos
finansuojami projektai įvykdyti, lėšos panaudotos visiškai.
3.14. Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veikla
Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba, sudaroma penkerių metų
kadencijai, Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų
veiklos viešumui užtikrinti, teikia patariamojo pobūdžio išvadas ir pasiūlymus šių įstaigų
administracijai ir steigėjui.
Kadangi 2017 m. baigėsi 5 metų kadencija Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ buvo sudaryta naujos sudėties Viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Tarybos narys Algirdas
Gudaitis.
Tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti nauji Jurbarko
rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatai.
2017 m. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba į posėdžius rinkosi 5
kartus, kuriuose buvo svarstomi klausimai: dėl Stebėtojų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos, dėl
Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2016 m. veiklos ataskaitų, dėl Jurbarko rajono savivaldybės
VšĮ ASPĮ 2017 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo, dėl
Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2016 m. veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvertinimo
ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo, dėl Jurbarko rajono savivaldybės
VšĮ ASPĮ 2017 m. siektinų veiklos užduočių, dėl VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir
VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizacijos, dėl Stebėtojų tarybos atstovo
delegavimo dalyvauti konkurse VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti
komisijos posėdyje, Viešųjų pirkimų tarnybos raštas dėl VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro patikrinimo (toliau – VšĮ Jurbarko rajono PSPC), dėl VšĮ Jurbarko ligoninėje
teikiamų mokamų paslaugų įkainių pakeitimo ir panaikinimo ir naujų mokamų paslaugų įkainių
patvirtinimo, dėl darbo užmokesčio didinimo VšĮ ASPĮ, dėl Stebėtojų tarybos nuostatų naujos
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redakcijos projekto, dėl VšĮ ASPĮ valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo, dėl VšĮ Jurbarko
ligoninės ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC naujų įstatų.
3.15. Narkotikų kontrolės komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija – nuolatinė komisija,
koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-71 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“, buvo atnaujinta šios komisijos sudėtis ir patikslintos komisijos narių pareigos.
Pasibaigus trejų metų kadencijai, Tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-309
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ sudaryta nauja
komisija trejiems metams.
2017 m. Narkotikų kontrolės komisija į posėdžius rinkosi 2 kartus. Posėdžiuose svarstyta:
šios komisijos 2016 m. veiklos ataskaita, 2017 m. veiklos planas bei vykdyta veikla, komisijos
sudėties pakeitimas, dalyvavimas projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, informacija apie atliktą tyrimą
„Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos
teritorijoje 2016 metais tankumo tyrimas“, komisijos 2018 m. veiklos planas bei Komisijos narių
veikla 2018 m.
3.16. Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos veikla
Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos paskirtis – analizuoti esamą vaiko teisių
apsaugos situaciją savivaldybėje, padėti savivaldybės Tarybai spręsti:
 vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo
bendruomenėje klausimus;
 vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo bei
įgyvendinimo problemas;
 piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimus.
Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba 2017 m. organizavo 3 posėdžius, kuriuose
buvo aptarta:
 Vaiko teisių apsaugos skyriaus ataskaita apie vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą 2016 m.
 Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos veikla 2016 m. ir perspektyvos.
 Vaiko laikinojo apgyvendinimo padėtis Jurbarko rajono savivaldybėje. Vaiko laikinojo
apgyvendinimo problema rajone išlieka, nors, tarpininkaujant Jurbarko rajono savivaldybės
administracijai, iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gautas leidimas vaikus
laikinai 3 paroms apgyvendinti Skalvijos vaikų globos namuose.
 Piniginės paramos teikimas šeimoms, auginančioms vaikus. Savivaldybė prisideda prie
Išmokų vaikams įstatymo įgyvendinimo skiriant prie vaiko globos pašalpos 38 Eur.
 Kompleksinių paslaugų teikimas šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje. Jurbarko rajono
savivaldybėje yra vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono
savivaldybėje“. Taryba šiam projektui pritarė 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-334
„Dėl pritarimo projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“.
Šio projekto trukmė – 3 metai, vertė – apie 200 tūkst. eurų. Projekto tikslas – suteikti
šeimoms galimybę gauti psichosocialinę pagalbą, gilinti tėvystės įgūdžius, ugdyti
sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei
reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.
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 Mokinių sveikatos priežiūra Jurbarko rajono savivaldybėje. Mokinių sveikatos priežiūrą
vykdo Jurbarko rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Šios įstaigos specialistai
vykdo sveikatos priežiūrą, stiprinimą ir stebėseną 17 rajono švietimo įstaigų, aptarnauja 3
780 mokinių, stebi profilaktinių patikrinimų duomenis bei, remdamiesi surinktais
duomenimis, vykdo prevenciją.
2017 m. gruodžio 12 d. Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininkės Antaninos
Tunaitienės iniciatyva Socialinių reikalų komiteto posėdyje buvo pristatyta informacija apie
kompleksines paslaugas šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje.
3.7 lentelė. Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2017 m.
Bendruomenės vaiko teisų Tarybos posėdžio data (mėnuo, diena) /
apsaugos tarybos nario
posėdžio trukmė (val.)
vardas, pavardė
03-31
06-30
10-27
Antanina Tunaitienė
2.0
2.0
2.0
Zita Sorokienė
n
n
2.0
Audronė Balčiūnienė
2.0
2.0
n
Artūras Bartusevičius
2.0
2.0
n
Laima Gardauskienė
2.0
2.0
2.0
Nijolė Janonytė
2.0
n
n
Rasida Kalinauskienė
2.0
n
n
Gintaras Kasputis
2.0
2.0
n
Elena Kontenienė
2.0
2.0
2.0
Odeta Mačiulienė
n
n
n
Vidmanta
n
n
n
Marcinkevičienė
Lilija Martinkevičienė
n
n
2.0
Egidijus Petryla
n
2.0
2.0
Genovaitė Pocevičienė
2.0
n
n
Diana Griškuvienė
n
2.0
2.0
Angelė Zabalujeva
2.0
2.0
n

Dalyvavimas
proc.
100
33
67
67
100
33
33
66
100
0
0
33
66
33
66
66

3.17. Kaimo rėmimo fondo tarybos veikla
Kaimo rėmimo fondo tarybos pirmininkas – Kasparas Jurevičius, nariai: Egidijus
Giedraitis, Tarybos narys, Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas,
Vygantas Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Gražina Ilgevičienė, Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. 2017 m. Kaimo
rėmimo fondo taryba posėdžiavo 2 kartus.
2016 12 31 kaimo rėmimo fondo lėšų likutis – 4,4 tūkst. Eur, 2017 m. iš savivaldybės
biudžeto skirta 4 tūkst. Eur. Per 2017 m. buvo gauti du prašymai dėl išlaidų kompensavimo,
prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 4,2 tūkst. Eur, lėšų likutis 2017 12 31 4,2 tūkst. Eur.
3.18. Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos veikla
Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos pirmininkas – Saulius Meškauskas, nariai:
Gražina Ilgevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji
specialistė, Saulius Lapėnas, mero pavaduotojas, Tomas Matusas, Jurbarko rajono darbdavių
asociacijos pirmininkas, Vitalija Petraitienė, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos atstovė,
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Rimantas Žičkus, Jurbarko krašto verslininkų sąjungos tarybos narys. 2017 m. Smulkiojo verslo
rėmimo fondo taryba posėdžiavo 4 kartus.
2016 12 31 smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis – 4,9 tūkst. Eur, 2017 m. iš
savivaldybės biudžeto skirta 4 tūkst. Eur. Per 2017 m. buvo gauta septyniolika prašymų dėl išlaidų
kompensavimo, trylika prašymų patenkinti, fondo išlaidos per metus 6,5 tūkst. Eur, lėšų likutis
2017 12 31 2,4 tūkst. Eur. (likęs fondo įsipareigojimas dviem ūkio subjektams 1,0 tūkst. Eur,
sprendimas priimtas 2017 12 20, protokolo Nr. R5-1).
4. MERO VEIKLA
Meras yra atskaitingas savivaldybės Tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės
Tarybos veiklą.
Savivaldybės meras vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.
Meras, reglamento nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės
Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, rengia ir pateikia rinkėjams, savivaldybės bendruomenei
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero veiklos ataskaitą.
4.1. Tarybos ir mero sekretoriatas
2017 m. Sekretoriate dirba 3 darbuotojai: Sekretoriato vedėja
Genė Gudaitienė (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautoja), vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė (karjeros valstybės
tarnautoja), viešųjų ryšių specialistė Lina Lukošiūtė (dirbanti pagal
darbo sutartį).
Sekretoriato tikslas – aptarnauti savivaldybės tarybos
posėdžius, komitetus ir savivaldybės merą, rengti savivaldybės tarybos
sprendimų projektus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl savivaldybės tarybos
sprendimų projektų.
Svarbiausi sekretoriato uždaviniai:
 padėti savivaldybės Tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas;
 organizuoti savivaldybės viešuosius ryšius.
2017 m. Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
 padėjo merui planuoti savivaldybės Tarybos veiklą, pasiruošti 11 Tarybos posėdžių ir
pirmininkauti juose.
 organizavo 43 savivaldybės Tarybos komitetų posėdžius, viešino jų darbotvarkes, rašė šių
posėdžių protokolus.
 parengė 38 savivaldybės Tarybos ir mero darbo organizavimui reikalingus savivaldybės
Tarybos sprendimų projektus ir teikė juos savivaldybės Tarybai ir komitetams.
 parengė 49 savivaldybės mero potvarkių projektus.
 organizavo savivaldybės Tarybos, Tarybos koalicijos, komisijų, darbo grupių posėdžius,
savivaldybės mero ir mero pavaduotojo rengiamus pasitarimus, viešino jų darbotvarkes, rašė
protokolus ir kitus dokumentus.
 užregistravo 389 savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, įstatymų, savivaldybės
Tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose
dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, viešino dokumentų bei teisės
aktų projektus.
 redagavo savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, dėl kurių svarstymo metu buvo
pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų.
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 užregistravo 357 savivaldybės Tarybos sprendimus, įstatymų, savivaldybės Tarybos
veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose dokumentų
valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje.
 parengė 11 informacinių pranešimų bendruomenei apie savivaldybės Tarybos priimtus
sprendimus.
 teikė savivaldybės Tarybos, tarybos koalicijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių,
mero rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą.
 teikė savivaldybės Tarybos nariams informaciją apie savivaldybės Tarybos sprendimų
projektų rengimo procedūrą.
 konsultavo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų,
įmonių vadovus, atstovus dėl savivaldybės Tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros
organizavimo.
 priėmė ir registravo savivaldybės Tarybos narių, frakcijų paklausimus bei pareiškimus ir
perdavė juos adresatams.
 tvirtino ir teikė atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms,
įmonėms, įstaigoms priimtų savivaldybės Tarybos sprendimų, Tarybos komitetų, komisijų, darbo
grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas.
 skelbė informaciją apie šaukiamus savivaldybės Tarybos posėdžius viešojo informavimo
priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje.
 tvarkė savivaldybės Tarybos narių darbo laiko apskaitą ir teikė ją savivaldybės
administracijos padaliniui, vykdančiam personalo funkcijas, ir Centrinės administracijos
buhalterijai.
 tvarkė Sekretoriato veiklos dokumentus, užtikrino Sekretoriato dokumentų apskaitą,
saugojimą, naudojimą, perdavimą į archyvą ir teikė informaciją, susijusią su Sekretoriate saugomais
dokumentais;
 savivaldybės mero pavedimu nagrinėjo ir parengė 105 atsakymus į institucijų, įstaigų,
organizacijų raštus, asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;
 teikė savivaldybės merui pasiūlymus savivaldybės Tarybos priimtų sprendimų
įgyvendinimo, viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais Jurbarko rajono valdymo
klausimais;
 nuolat organizavo savivaldybės viešuosius ryšius: rengė oficialius pranešimus,
informacinio pobūdžio pranešimus, sveikinimus, padėkas, operatyviai teikė žiniasklaidos
priemonėms informaciją apie savivaldybės Tarybos, jos komitetų, komisijų, savivaldybės mero,
mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos struktūrinių ir
struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų
įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas
paslaugas, rengė atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizavo spaudos konferencijas, kaupė,
sistemino, analizavo ir apibendrino žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą,
fiksuoti žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla, apie tai
informavo savivaldybės merą, mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos direktorių,
atitinkamų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovus.
rengė ir per žiniasklaidos priemones platino pareiškimus, aiškinimus, paneigiančius klaidingą
informaciją, rengė ir derino savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus su leidyklomis,
žiniasklaida, organizavo visuomenės apklausas aktualiais klausimais, apibendrino apklausų
duomenis ir pateikė juos savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, mero pavaduotojui,
savivaldybės administracijai ir žiniasklaidai, administravo Jurbarko rajono savivaldybės profilį
„Facebook“ socialiniame tinkle, koordinavo informacijos apie savivaldybės veiklą sklaidą per
savivaldybės interneto svetainę ir socialinius tinklus, administravo savivaldybės svetainės skiltis
„Naujienos“, „Renginiai“, „Skelbimai“, rengė ir viešino pranešimus šiose skiltyse, prižiūrėjo jose
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esančią informaciją, skelbė savivaldybės mero, mero pavaduotojo darbotvarkes interneto svetainėje,
pagal atsakingų asmenų pateiktą informaciją rengė koordinacinį planą ir jį viešino.
4.2. Vyriausybės atstovo kreipimaisi
2017 m. Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje atlikdamas savivaldybių administracinę
priežiūrą Tarybai pateikė:
2 motyvuotus teikimus dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų pakeitimo ar
panaikinimo;
4 rašytinius reikalavimus neatidėliotinai įgyvendinti įstatymus ir / ar vykdyti Vyriausybės
nutarimus.
1 potvarkį, kuriuo sustabdė Tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 ,,Dėl
banko paskolos“ 1 punkto, ta apimtimi, kur nustatyta, kad paskola imama ilgalaikiam turtui įsigyti,
vykdymą ir Preliminaraus banko paskolos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo 9 eilutės vykdymą.
Visi Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje reikalavimai buvo įvykdyti teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais.
4.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai
Jurbarko rajono savivaldybėje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio
dokumento formos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir veiklos reglamento nuostatomis.
4.1 lentelė. Savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų skaičiaus palyginimas

Metai
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gauta prašymų, pranešimų
Administracijos
Savivaldybės Tarybai
direktoriui
ir merui
(Registras R7)
(Registras T28)
425
59
599
60
754
56
925
39
636
36
628
61
423
78
339
73

Iš viso

Gauta skundų

484
659
810
964
672
689
501
412

46
34
34
44
27 (23 administracijai, 4 Tarybai, merui)
33 (27 administracijai, 6 Tarybai, merui)
40 (27 administracijai, 13 Tarybai, merui)
35 (25 administracijai, 10 Tarybai, merui)

2017 m. Taryba ir meras gavo 73 gyventojų prašymus. Lyginant su 2016 metais šis
skaičius yra mažesnis.
2017 m. Tarybai ir merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir skunduose (registras T28)
buvo keliamos šios problemos (palyginimui pateikiami ir ankstesnių metų duomenys):
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4.2 lentelė. Gyventojų gautų prašymų skundų skaičiaus palyginimas 2013–2017 m. pagal aktualiausias
problemas
Gauta prašymų, skundų skaičius
Gyventojų prašymuose, skunduose keliamos problemos
Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų
tiesimo, pastatų renovacijos ir pan. problemų
Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais, atleidimo
nuo mokesčių ir pan.
Dėl pastatų nuomos ir panaudos
Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos, neįgaliųjų integravimosi į
visuomenę ir kitų pan. problemų
Dėl įvairių komunalinių mokesčių
Dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų
Dėl pavaldžių įstaigų vadovų veiksmų
Dėl įvairios informacijos suteikimo ir gavimo

Dėl miesto bendrojo plano pakeitimų inicijavimo
Įvairūs kiti klausimai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

11

15

21

5

8

9

6

2

3

4

2

11

4
–
–
6
3

2
–
–
5
2

3
–
–
5
3

2016 m.
15
18

2017m.
23
16

5
10

4

5
11
7
4
3

0
2
12
4
6
2

4

2017 m. gyventojai Tarybai ir merui adresuotuose prašymuose dažnai kėlė kelių ir gatvių
remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo ir pan. problemas – šios rūšies prašymų ir skundų
gauta 23 (apie 32 proc.). Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo atvejais gavimo, atleidimo nuo
mokesčių ir kitais finansiniais klausimais gauta 16 prašymų (apie 22 proc.). Dėl gyvenimo sąlygų ir
aplinkos pagerinimo ir panašių problemų kreiptasi 4 kartų (apie 6 proc.). 2017 m. ypač sumažėjo
skaičius prašymų dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų: gauta 2 prašymai (apie 3
proc.), kaip niekada aktyviai gyventojai reiškė savo poziciją dėl pavaldžių įstaigų vadovų ir
darbuotojų netinkamos veiklos – gauta net 12 šios rūšies prašymai (apie 17 proc.) ir t. t.
Iš Tarybai ir merui 2017 m. adresuotų gyventojų 73 prašymų 19 buvo skundai, kuriuose
pareiškėjai skundėsi dėl kaimynų vykdomos veiklos, gatvių priežiūros, pastatų renovacijos
problemų, pavaldžių įstaigų vadovų darbo trūkumų, komunalinių mokesčių mokėjimo tvarkos ir kt.
4.4. Tarybos veiklos tobulinimas
Siekiant užtikrinti sklandesnį Tarybos darbą, demokratiškesnį sprendimų priėmimą,
veiklos skaidrumą, į įvairias darbo grupes ir komisijas įtraukti ne tik valdančiajai daugumai, bet ir
opozicijai (mažumai) priklausantys Tarybos nariai, savivaldybės įstaigų ir įmonių deleguoti
asmenys, verslininkų organizacijų, ūkininkų sąjungos atstovai, kiti bendruomenės nariai.
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, meras sudarė darbo grupes ir 5 iš jų
vadovavo:
2017 m. vasario 3 d. potvarkiu Nr. V3-4 „Dėl darbo grupės sudarymo rekomendacijoms
dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos projekto teikti“ buvo sudaryta darbo
grupė ir jai pavesta išanalizuoti susidariusią situaciją dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centro pateiktos Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos projekto, apskaičiuotų vietinės
rinkliavos dydžių ir kitų savivaldybės teisės aktų projektų pateikti siūlymus ir rekomendacijas
merui. Šiai darbo grupei vadovavo administracijos direktorė Vida Rekešienė.
2017 m. vasario 7 d. potvarkiu Nr. V3-5 „Dėl darbo grupės sudarymo savivaldybės turto
panaudojimo galimybėms išanalizuoti“ sudarytai darbo grupei buvo pavesta išanalizuoti
susidariusią situaciją, pateikti siūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybės turto (lopšelio-darželio
„Šaltinėlis“ pastato ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bendrabučio) panaudojimo
galimybių. Darbo grupei vadovavo meras.
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2017 m. kovo 7 d. potvarkiu Nr. V3-12 „Dėl darbo grupės sudarymo viešosios įstaigos
Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos
priežiūros centro reorganizavimo galimybėms išanalizuoti“ sudarytai darbo grupei, kuriai vadovavo
meras, buvo pavesta išanalizuoti viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir
viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo galimybes,
pateikti siūlymus ir rekomendacijas.
2017 m. balandžio 19 d. potvarkiu Nr. V3-22 „Dėl darbo grupės Jurbarko krašto šventei
organizuoti sudarymo“ sudarytai darbo grupei vadovavo meras. Šiai darbo grupei buvo pavesta
parengti Jurbarko krašto šventės programą.
2017 m. gegužės 3 d. potvarkiu Nr. V3-27 „Dėl darbo grupės sudarymo pateikti
rekomendacijas dėl sprendimų, susijusių su Jurbarko rajono savivaldybės vietine rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymu, projektų“ sudarytai darbo
grupei buvo pavesta išanalizuoti susidariusią situaciją ir sprendimų, susijusių su Jurbarko rajono
savivaldybės vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymu, projektus ir pateikti siūlymus bei rekomendacijas. Šios darbo grupės vadovu buvo
paskirtas mero pavaduotojas Saulius Lapėnas.
2017 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. V3-61 „Dėl darbo grupės sudarymo sprendimo
projektui dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių parengti“
sudaryta darbo grupė analizuoti susidariusią situaciją ir parengė sprendimo projektą dėl Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių. Šiai darbo grupei vadovavo
meras.
2017 m. spalio 24 d. potvarkiu Nr. V3-62 „Dėl darbo grupės Lietuvos valstybės šimtmečio
programai Jurbarko rajone parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė parengė Lietuvos valstybės
šimtmečio programą, kuri bus įgyvendinama Jurbarko rajono savivaldybėje. Darbo grupės vadovas
– meras.
2017 m., vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas
funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleistas 621 mero potvarkis įvairiais klausimais.
4.3 lentelė. 2017 m. mero potvarkiai
Potvarkiais sprendžiami klausimai
Personalo klausimais:
Dėl atostogų
Dėl komandiruočių
Dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo
užmokesčio ir pan.
Veiklos klausimais:
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
Dėl delegacijų sudarymo
Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
Dėl mero fondo asignavimų naudojimo
Dėl Tarybos narių visuomeninių padėjėjų patvirtinimo
Kiti klausimai
Iš viso:

Potvarkių
skaičius
545
167
196
182
76
8
7
11
21
11
5
13
621
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4.5 ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI, BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
INSTITUCIJOMIS
4.5.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
Šiandieninė Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau LSA) – organizacija, vienijanti visas
60 savivaldybių, sprendžianti savo narių – savivaldybių – bendrąsias problemas, atstovaujanti savo
narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo ir valdymo institucijose, užsienio
valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos
strategiją, stiprinanti vietos savivaldą. Jurbarko rajono savivaldybei LSA atstovauja meras
Skirmantas Mockevičius.
2017 m. balandžio 6–7 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) kartu su
partneriais surengtame seminare-mokymuose šalies merams „Merų specializuotų kompetencijų
ugdymas: strateginė lyderystė ir SĮ valdymas“ Druskininkuose. Seminare nagrinėtos temos:
Lyderystės modeliai, Lietuvos regionų ištakos, Europos savivaldybių praktika užtikrinant viešųjų
paslaugų teikimą. Kalbėta apie bendravimą su regionine žiniasklaida, viešųjų ir privačių interesų
derinimą, pristatyti naujausi teisės aktų pakeitimai bei teismų praktika, susijusi su savivaldybių
įmonių valdymu bei viešųjų paslaugų teikėjų skyrimu. Istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas
su merais pasidalino mintimis apie gyvenimo kokybę ir laimę regionuose, o Europos Parlamento
narys Bronis Ropė kalbėjo apie Europos savivaldybių praktiką užtikrinant viešųjų paslaugų teikimą
gyventojams. Mokymai surengti bendradarbiaujant su bendrove „Ekonominės konsultacijos ir
tyrimai“ bei advokatų kontora „Cobalt“.
2017 m. balandžio 26 d. Vilniuje parodų ir kongresų centre LITEXPO įvyko XXIII LSA
suvažiavimas, kuriame dalyvavo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei Tarybos narės
Liudmila Norkaitienė ir Antanina Tunaitienė. Suvažiavime paskelbtas LSA revizijos komisijos
pranešimas, patvirtintos LSA 2016 metų finansinės, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos bei 2017
metų finansinė sąmata. Kalbėta apie vietos savivaldos institucijų savarankiškumą, priimta
rezoliucija dėl investicinės aplinkos savivaldybėse gerinimo tobulinant valstybinės žemės valdymą.
Ją priėmę suvažiavimo delegatai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę prašydami kuo skubiau priimti
atitinkamus teisės aktus, kurie padėtų greičiau pabaigti žemės grąžinimą savininkams bei spręsti
klausimą dėl valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise supaprastinimo.
2017 m. gegužės 30 d. dalyvauta LR ūkio ministerijos ir LSA inicijuotoje pirmojoje
savivaldybėms skirtoje apskritojo stalo diskusijoje apie socialinį verslą. LR ūkio ministerijoje
vykusioje diskusijoje aptartas socialinio verslo vystymasis Lietuvoje ir tartasi, kaip prie socialinio
verslo plėtros ir skatinimo gali prisidėti vietos savivalda. Renginyje diskutuota ir apie tai, kaip
išmatuoti socialinio verslo kuriamą poveikį. Daug dėmesio skirta savivaldybių viešųjų paslaugų
perdavimo socialiniam verslui perspektyvoms ir esamoms teisinėms kliūtims aptarti.
2017 m. spalio 13 d. meras dalyvavo LSA organizuotoje „Auksinių krivūlių“ teikimo
šventėje Vilniuje. Dvyliktus metus rengiamų apdovanojimų metu visų 14 šalies ministerijų,
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos vadovai paskelbė savo
įsteigtų nominacijų laureatus – labiausiai tam tikrose srityje pasižymėjusias savivaldybes ir įteikė
joms apdovanojimus. Jurbarko rajono savivaldybė apdovanojimo nepelnė.
2017 m. spalio 24 d. LR Seime vyko LSA posėdis, kuriame dalyvavo ir Jurbarko rajono
savivaldybės vadovas. LSA direktoriaus pavaduotojas-patarėjas savivaldybių finansų ir
ekonomikos klausimais Rimantas Čapas pristatė biudžeto pajamų nustatymo metodikos naujoves.
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LSA direktorė Roma Žakaitienė pristatė 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. LSA taryba nutarė prašyti pakeisti Lietuvos
Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektą ir GPM dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į
konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, padidinti nuo 82,27 proc. iki 82,54
proc., pastoviąją dalį – nuo 78,55 proc. iki 78,82 proc. Daug diskusijų sukėlė savivaldybes
slegiantis skolinimosi apribojimas. Tai merai įvardijo kaip veiklos paralyžiavimu, nes tiek
įgyvendinant ES, tiek Valstybės investicijų finansuojamus projektus būtinas savivaldybės
prisidėjimas. Siekiant pritraukti investuotojus, vis labiau didėja poreikis prisidėti ir prie privačia
iniciatyva įgyvendinamų projektų. Skolinimosi limito susiejimas su esama savivaldybės skola – tai
ir taupiai dirbančių savivaldybių nuvertinimas.
4.5.2. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas yra Tauragės regiono plėtros tarybos nariai. Tauragės regiono plėtros tarybos tikslas –
sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas.
2017 m. vasario 15 d. dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės Norkaičių tradicinių amatų
ir etnokultūros centre vykusiame Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdyje dalyvavo visi
Tauragės regiono plėtros tarybos nariai bei svečiai iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos. Posėdyje diskutuota apie nacionalinės regioninės politikos tobulinimo kryptis,
profesinio rengimo poreikį Lietuvoje, pristatytos regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybes ir funkcijos įgyvendinant 2014–2020
m. ES fondų investicijų veiksmų programą, apžvelgta ES paramos 2014–2020 m. įsisavinimo būklė
Tauragės regione. Tarybos narių bendru sutarimu priimti sprendimai dėl Tauragės regiono plėtros
plano 2014–2020 metams priemonių plano pakeitimo, LR kultūros ministerijos 2014–2020 metų
ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Tauragės regiono projektų sąrašo pakeitimo bei Skirmanto Mockevičiaus, Jurbarko rajono
savivaldybės mero, delegavimo į 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetą.
2017 m. birželio 26 d. Tauragėje vykusiame posėdyje Vidaus reikalų viceministras
Giedrius Surplys pristatė regioninės specializacijos 2017–2020 viziją. Posėdyje taip pat buvo
pristatytos Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos bei Tauragės
regiono plėtros plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitos. Priimtas sprendimas dėl Tauragės
regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo. Posėdžio dalyviai aktyviai dalyvavo
diskusijose dėl regioninės specializacijos, priėmė sprendimus 2014–2020 m. ES fondų Veiksmų
programos įgyvendinimo klausimais.
2017 m. rugsėjo 11 d. meras dalyvavo pasitarime su Klaipėdos, Telšių ir Tauragės
apskričių merais, kuris vyko Rietavo savivaldybėje. Pasitarime, kuriame dalyvavo ir regionų plėtros
tarybų vadovai, buvo aptartas regioninės politikos formavimas po 2020 metų. Su Rietavo istorija,
tradicijomis bei ateities planais susirinkusius supažindino Rietavo savivaldybės meras Antanas
Černeckis, apie Telšių regioną ir jo vaidmenį kalbėjo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Telšių skyriaus vedėjas Vaclovas Vaičekauskas, su numatomu Lietuvos
suskirstymu į regionus supažindino Lietuvos regioninių tyrimo instituto vadovas Rimantas Dapkus.
Nuomonę apie regionų vaidmenį išsakė savivaldybių merai. Susitikimo dalyviai nusprendė susitikti
su Šiaulių regiono atstovais ir pakviesti juos prisijungti kuriant bendrą Vakarų Lietuvos regioną.
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2017 m. spalio 16 d. LR ūkio ministerijos, LR vidaus reikalų ministerijos, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai Tauragėje vykusiame posėdyje pristatė parengtą Tauragės
apskrities (regiono) ekonominės specializacijos apžvalgą. Posėdyje nutarta patvirtinti LR švietimo
ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą. Pakeisti LR
švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą ir Tauragės
regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19
d. sprendimu Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“, dalį
„Priemonių planas“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m.
birželio 26 d. sprendimas Nr. 51/9S-46).
2017 m. lapkričio 22 d. Tauragėje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių merų
pasitarimas dėl regionų specializacijos.
2017 m. lapkričio 27 d. posėdžio pagrindinė tema – ekonominė regiono specializacija.
Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė ministerijos parengtą „Baltąją knygą“ –
regioninės politikos gaires – jos kūrimo idėją, procesą, viziją, tikslus ir uždavinius. Posėdyje
dalyvavusi Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė
pristatė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes užsienyje gyvenantiems lietuviams, ministerijos
organizuojamus renginius ir projektus, leidžiančius išeiviams dalyvauti Lietuvos valstybiniame
gyvenime, džiaugėsi Tauragės regione jau vykdomai tarptautinio bendradarbiavimo projektais.
Atsakydama į Lietuvos savivaldybių asociacijos kreipimąsi, taryba pateikė siūlymą deleguoti į
regioninių architektūros tarybų sudėtį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros
ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoją-vyr. architektę Gražiną Gadliauskienę. Siūlymui Tarybos
nariai pritarė bendru sutarimu. Taip pat buvo palaikytas siūlymas pritarti regiono bendradarbiavimo
memorandumui su Klaipėdos universitetu.
4.5.3. Dalyvavimas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veikloje
2015 m. rugpjūčio 10 d. Stebėtojų tarybos posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius išrinktas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos
pirmininku.
2017 m. balandžio 14 d. Tauragės apskrities savivaldybių ir Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro atstovai dalyvavo susitikime su LR aplinkos ministerijos atstovais Tauragėje.
Susitikime aptarti su Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių įgyvendinimu susiję klausimai.
2017 m. balandžio 19 d. Tauragėje vykusiame UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centro stebėtojų tarybos posėdyje svarstyti klausimai dėl 2016 metų Bendrovės metinių finansinių
ataskaitų rinkinio bei metinio pranešimo svarstymo, atsiliepimų ir pasiūlymų pateikimo, TRATC
visuotiniam akcininkų susirinkimui bei dėl 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo
projekto svarstymo, atsiliepimų ir pasiūlymų pateikimo TRATC visuotiniam akcininkų
susirinkimui.

38

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2017 m.

2017 m. balandžio mėnesį Jurbarko rajono savivaldybės taryba po itin ilgai trukusių
daugkartinių svarstymų mero Skirmanto Mockevičiaus sudarytoje darbo grupėje ir tarybos
komitetuose priėmė sprendimus, kuriais buvo patvirtinta dvinarės rinkliavos metodika ir nuostatai,
sudarantys sąlygas pradėti dvinarės rinkliavos tarifų taikymą rajono gyventojams ir juridiniams
asmenims. Jurbarko rajono savivaldybės taryba nuo pat savo kadencijos pradžios 2015 metais ne
vieną kartą pademonstravo principingą poziciją, neskubėdama tenkinti TRATC daugkartinių
reikalavimų beveik pusantro karto didinti atliekų tvarkymo rinkliavos tarifą ir tik vieno mėnesio
laikotarpiui leido pritaikyti didesnę atliekų tvarkymo kainą. Tokia pozicija, ginant gyventojų
interesus, vien tik per 2016 metus leido sutaupyti beveik 200 šimtus tūkstančių eurų – mokesčių
mokėtojų pinigų.
2017 m. gruodžio 4 d. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos
posėdyje UAB „Ekonauda“ auditorė L. Adamonienė pristatė TRATC ataskaitos apie faktinius
pastebėjimus atlikus veiklos auditą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Auditas buvo atliktas siekiant įvertinti bendrovės veiklos efektyvumą, ekonomiškumą ir
rezultatyvumą bei sąnaudų pagrįstumą, nustatyti, ar bendrovė taupiai, efektyviai ir rezultatyviai
naudoja turimus išteklius, kaip vykdo jai pavestas funkcijas, įvertinti jos veiklos rezultatus, pateikti
rekomendacijas paslaugų kokybei gerinti ir išlaidoms mažinti, veiklos efektyvumui ir
rezultatyvumui didinti. Posėdyje meras Skirmantas Mockevičius paprašė auditorės išvardinti
konkrečias pastabas atlikus veiklos auditą. Išklausę auditorės pastabų ir siūlymų Stebėtojų tarybos
nariai nutarė įpareigoti L. Adamonienę parengti veiklos audito santrumpą, kurią būtų galima
viešinti rajonų tarybų nariams.
4.5.4. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose
2017 m. sausio 17 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovas dalyvavo konferencijoje
„Kvartalų energetinio efektyvumo didinimas. Gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas“ Energetikos
ministerijoje, kurią organizavo UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kartu su VšĮ
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) ir Vokietijos federaline, gamtos apsaugos, statybų ir
branduolinės saugos ministerija Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis Lietuvos ir
Vokietijos gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo tendencijomis, naujienomis, įgyvendinimo
aktualijomis, patirtimi bei finansavimo galimybėmis.
2017 m. sausio 27 d. dalyvauta respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Piliakalniai –
tautos kultūros ir vienybės dvasia“, skirtoje Lietuvos piliakalnių metams paminėti ir pilietinei
akcijai ,,Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ tęsti. Kauno karininkų ramovėje vykusioje konferencijoje
kalbėta apie LR Seimo, Vyriausybės ir visuomeninių judėjimų uždavinius Lietuvos demografinei
būklei stabilizuoti bei akademinės visuomenės pastangas ieškant naujų galimybių išsaugoti jaunimą
Lietuvoje. Nemažai dėmesio skirta Lietuvos piliakalnių reikalams, diskutuota apie jų reikšmę
minint Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m.) šimtmetį.
2017 m. vasario 2 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija Vilniuje organizavo
tarptautinę konferenciją-diskusiją „Lietuva po 2020 m. be Europos pinigų – kokie iššūkiai laukia?“,
kurioje dalyvavo ir savivaldybės meras. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai tokiomis
temomis: „Kokiems radikaliems pokyčiams turi pasirengti valstybė iki 2020 metų“, „Europos
ekonomikos tendencijos: 2017 m. prognozės ir kokio scenarijaus tikėtis iki 2020 metų“, „Politinės
ir ekonominės tendencijos Europoje ir pasaulyje“. Po pranešimų vyko interaktyvi diskusija tema
„Būtiniausi darbai iki 2020 metų – kokius sprendimus turime priimti?“.
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2017 m. vasario 28 d. meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas dalyvavo seminare tema „Klasifikaciniai ir sveikatos saugos bei mokesčių reikalavimai
turizmo paslaugų teikėjams“, kuris vyko VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centre. Seminare kalbėta apie apgyvendinimo paslaugų teisinį reglamentavimą, praktinius
klasifikavimo aspektus bei neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų registravimą. Turizmo
paslaugų teikėjai susipažino su naujais apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimais, diskutavo su savivaldybės vadovais rajono turizmo potencialo vystymo klausimais.
2017 m. kovo 3 d. dalyvauta Seimo Ekonomikos komiteto kartu su Europos Komisijos
atstovybe Lietuvoje surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Projektas – sėkminga Lietuva. Kaip
užtikrinti investicijas, tvarų augimą ir socialinę gerovę?“. Renginys vyko Europos semestro
kontekste, po Europos Komisijos parengtos naujos šalies ataskaitos „Lietuva 2017“ paskelbimo.
Konferencijoje aptartos pagrindinės Lietuvos ekonominės bei socialinės problemos, sprendimo
būdai ir jų įgyvendinimo galimybės.
2017 m. kovo 15 d. meras dalyvavo LR Seime vykusiame bendrame Ekonomikos ir
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdyje. Jame buvo svarstomas savivaldybių
vykdomos ūkinės veiklos ir vidaus sandorių problematikos klausimas.
2017 m. kovo 23 d. Kaune, Verslo lyderių centre (BLC) įvyko Vidaus reikalų ministerijos
organizuojamas Regioninės politikos pavasario forumas, kuriame savivaldybei atstovavo meras
Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė Vida Rekešienė, Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus. Forume aptartos regioninės politikos problemos,
perspektyvos, pristatyti gerosios patirties pavyzdžiai iš skirtingų savivaldybių, buvo sprendžiami
paslaugų prieinamumo, verslo plėtros, regioninės specializacijos, nacionalinės ir vietos valdžios
galios balanso klausimai. Renginyje apie būtinus pokyčius ir svarbiausius darbus diskutavo
smulkusis „Tesla Motors“ akcininkas, Globalios Lietuvos lyderių tarybos narys Vladas Lašas,
„Intersurgical“ vadovas Sigitas Žvirblis, savivaldybių merai, mokslininkai ir politikai.
2017 m. gegužės 2 d. meras dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotoje
konferencijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“.
2017 m. gegužės 5 d. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų
salėje įvyko konferencija „Jurbarko rajonas – patrauklus gyventi, aplankyti ir investuoti Nemuno
kraštas su išsaugota istorija, kultūra ir gamta“, kurioje įžvalgomis apie regiono įvaizdį, pokyčius
Jurbarko krašto versle ir potencialius investuotojus dalinosi Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“,
profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programos „Kurk Lietuvai“
atstovės, City Alumni klubo nariai. Apie regiono ateitį diskutavo LR Seimo nariai Ričardas Juška,
Žygimantas Pavilionis. Konferencijoje dalyvavo ir Hainuvkos (Lenkijos Respublika, Palenkės
vaivadija) delegacija, vadovaujama mero Jerzy‘io Sirako (Jerzy Sirak). Svečiai jurbarkiečiams
pristatė savo miestą Hainuvką, papasakojo apie gyvenimo jame privalumus.
2017 m. birželio 2 d. dalyvauta konferencijoje „Investicijų pritraukimas į regionus“
Klaipėdoje.
2017 m. birželio 8 d. meras dalyvavo Konkurencijos tarybos organizuojamo seminarų
apie konkurenciją ciklo ,,Su konkurencija po Lietuvą“ seminare Tauragėje.
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2017 m. birželio 9 d. Panemunės pilyje vyko Kauno krašto chirurgų draugijos
konferencija „Trauma šiuolaikinėje chirurgijoje”, kurioje dalyvavo meras Skirmantas Mockevičius,
Kauno krašto chirurgų draugijos prezidentas prof. Mindaugas Kiudelis, kiti garbūs svečiai.
Aktualiomis temomis pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai – chirurgai, radiologai, ortopedaitraumatologai. Renginyje paliesta ir visam pasauliui aktuali antibiotikams atsparios infekcijos
problema.
2017 m. liepos 12 d. Vilniaus universiteto darbo teisės docentas, advokatų kontoros
„ILOW“ vadovaujantis partneris advokatas dr. Tomas Bagdanskis savivaldybėje vedė seminarą
„Darbo kodekso taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.“. Seminare dalyvavo savivaldybės vadovai,
administracijos darbuotojai. Juos buvo siekiama supažindinti su įsigaliojusiais pasikeitimais,
skaičiuojant kasmetines atostogas, taikant darbo apmokėjimo, darbo laiko apskaitos ir kitas normas.
Seminare taip pat buvo kviečiami dalyvauti savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai,
kurie Darbo kodekso pasikeitimo įgyvendinimą turi užtikrinti rajono įstaigose.
2017 m. rugsėjo 20 d. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos atidarymo konferencijoje, kuri vyko Svetlogorsko mieste, dalyvavo savivaldybės mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas bei Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas
Sinkus. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa parengta pagal
Europos kaimynystės priemonę ir finansuojama Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos lėšomis.
Konferencijoje savivaldybės atstovai turėjo galimybę pasikalbėti su Kaliningrado miesto
administracijos Ekonomikos, finansų ir kontrolės komiteto Ekonominio vystymo departamento
vadove Natalja Šarošina apie galimybes tęsti savivaldybės bendradarbiavimą su Kaliningrado
miesto administracija, tvarkant istorinio – kultūrinio paveldo objektus (Jurbarko mesto dvaro parko
ir Ašmano parko Kaliningrade). Galutinį apsisprendimą lems ne tik bendros galimybės ir idėjos, bet
ir detalesnis susipažinimas su finansavimo sąlygomis, kurias bus būtina atitikti, teikiant paraišką.
Konferencijoje mero pavaduotojas Saulius Lapėnas kalbėjosi su Generaliniu konsulu Kaliningrade
Olegu Skinderskiu ir su Vidaus reikalų ministerijos atstovu Regioninės politikos departamento
direktoriumi Gediminu Česoniu apie susirašinėjimus su Lenkijos Finansų ir vystymosi ministerija
bei Nemano vadovais ir dėl galimos pagalbos, imantis aktyvesnių teisinių veiksmų dėl netinkamai
panaudotų lėšų susigražinimo iš Kaliningrado srities Nemano miesto biudžeto.
2017 m. rugsėjo 25 d. Seimo rūmuose įvyko tarptautinė konferencija „Diaspora ir
paveldas. Štetlas”, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai ir Europos žydų kultūros
dienai. Konferencijoje Lietuvos ir užsienio žydų bendruomenės atstovai, mokslininkai,
paveldosaugininkai skaitė pranešimus ir diskutavo Lietuvos žydų istorijos, atminties bei paveldo
temomis. Konferencijoje dalyvavęs Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
skaitė pranešimą apie Jurbarko rajono savivaldybės, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir
Izraelio Naujojo meno kolegijos CAN kuriamą projektą „Sinagogų aikštės memorialas“, skirtą
Jurbarke gyvenusiems žydams atminti. Memorialas stovės Jurbarke, Kauno gatvėje, kur anksčiau
stovėjo viena gražiausių Europoje medinių sinagogų. Jį kuria iš Lietuvos kilęs Izraelio skulptorius
Davidas Zundelovičius. Skulptoriaus kuriamas memorialas vaizduoja Nemuno bangas ir medinę
sinagogą. Jas ketinama nukalti iš pilko ir juodo bazalto. Memoriale bus iškalti kadaise Jurbarke
gyvenusių žydų vardai ir pavardės bei juos gelbėjusių žmonių vardai. Įrašai bus daromi anglų ir
hebrajų kalbomis.
Konferencijos dalyviai ir svečiai taip pat galėjo susipažinti su nauja Užsienio reikalų
ministerijos užsakymu sukurta paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuvos, Lite, Lita”. Minint
prasidedančius žydų Naujuosius 5778 metus, oficialiai pristatytas Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenės išleistas kalendorius, skirtas medinių sinagogų paveldui. Konferenciją organizavo
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Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros
ministerijos.
2017 m. rugsėjo 27 – Pasaulinę turizmo dieną meras dalyvavo LR ūkio ministerijos
organizuotame 5-tame Lietuvos turizmo forume „Valstybės atkūrimo šimtmečiui – konkurencingas
ir darnusis turizmas“ Vilniuje. Forume buvo nagrinėjamos aktualiausios šių dienų turizmo
sektoriaus temos. 2017 m. Pasaulio ekonomikos forumas pateikė ataskaitą apie įvairių pasaulio
šalių ekonominį konkurencingumą. Minėtosios ataskaitos duomenimis, Lietuva užima 56 vietą iš
136 šalių. Tad forumo dalyviai buvo raginami pasisakyti ir diskutuoti, ką galime padaryti, ką
pakeisti, kad Lietuva šiuo požiūriu taptų pažangesnė. Didelis dėmesys skirtas darniajam turizmui,
aptarta kas nuveikta baigiantis 2017 metams, kurie Jungtinių Tautų paskelbti Tarptautiniais
darniojo turizmo skatinimo metais. Forume paskelbti ir pirmieji Lietuvos darniojo turizmo
konkurso nugalėtojai.
2017 m. spalio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybėje paminėta Vietos savivaldos diena.
Šventės proga rajono vadovai administracijos ir seniūnijų darbuotojams padovanojo asmenybės
ugdymo vadovo Vygando Pikčiūno paskaitą „Efektyvi komunikacija ir pozityvus mąstymas
bendraujant“. Paskaitoje lektorius kalbėjo apie pozityvias emocijas, jų naudą žmogui, dalijo
patarimus, kaip įveikti stresą, atsipalaiduoti nuo įtampos ar išvengti konfliktų. Lektorius mokė ne
tik kaip motyvuoti kitą žmogų, bet ir kaip pačiam neprarasti motyvacijos siekiant įgyvendinti
išsikeltus tikslus.
2017 m. spalio 11 d. meras dalyvavo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto
(VVSK) ir Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje „Lietuvos regioninės plėtros
kryptys. Baltosios knygos pristatymas“. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su šio dokumento
rengimo eiga, svarbiausiomis nuostatomis (regioninės politikos iššūkiais, prielaidomis,
planuojamais pokyčiais, regioninės politikos strategijos principais, jos ilgalaikiu tikslu ir veiksmais
pagal keturis uždavinius). Diskusijoje apie šį dokumentą aktyviai dalyvavo savivaldybių merai,
Lietuvos pramonininkų ir verslo darbdavių konfederacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos
administracijos atstovai, mokslininkai.
2017 m. spalio 12 d. dalyvauta „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos
lygmeniu“ baigiamojoje konferencijoje Raudondvaryje. Renginyje kalbėta apie klimato pokyčius ir
klimato kaitos prognozes Lietuvoje, teisinį klimato kaitos reguliavimą, klimato kaitos švelninimą,
prisitaikymą prie klimato kaitos. Savivaldybėms pateiktos rekomendacijos sudarant klimato kaitos
švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos planus, aptartos šių priemonių finansavimo
galimybės.
2017 m. gruodžio 1 d. Seimo Ekonomikos komitetas kartu su Lietuvos Verslo Taryba
organizavo diskusiją „Atsakingas verslas – visuomenės gerovės pagrindas“, kurioje savivaldybei
atstovavo meras Skirmantas Mockevičius. Renginyje verslo, politikos ir visuomenės lyderiai
diskutavo, kaip reikėtų užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir paramą būtinoms šalies reformoms,
kokių veiksmų turėtume imtis, siekdami sumažinti dirbtiną takoskyrą tarp verslo ir visuomenės
interesų.
2017 m. gruodžio 6 d. dalyvauta Vidaus reikalų ministerijos Tauragėje organizuotoje
diskusijoje apie gyventojų įsitraukimo, sprendžiant viešuosius vietos reikalus, problemas ir
galimybes. Tauragės, kaimyninių rajonų vadovai, bendruomeninių, verslo, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, seniūnai buvo supažindinti su užsienio valstybių patirtimi, skatinant aktyviau
įtraukti gyventojus į sprendimo priėmimo procesą, su Europos Tarybos gerojo valdymo principais.
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Diskusijos dalyviai pasidalino patirtimi ir pasikeitė nuomonėmis apie tai, ką reikėtų keisti, kad
didėtų gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą.
2017 m. gruodžio 14 d. Šilalės rajono savivaldybėje įvyko renginys „Investicijų plano
Europai teikiamo finansavimo plano galimybės Lietuvos regionams“. Siekiant kuo plačiau
informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos
strateginių investicijų fondo teikiamas galimybes, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
užsakymu, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, bendradarbiaudama su MB „Jūsų
projektai“, organizavo 10 tokių renginių skirtinguose Lietuvos regionuose. Renginyje Šilalėje
dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių, viešojo, nevyriausybinio, privataus sektoriaus,
žiniasklaidos atstovai. Jurbarko rajono savivaldybei renginyje atstovavo meras Skirmantas
Mockevičius, savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas
Ernestas Sinkus, VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė.
4.5.5. Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose ministerijose
2017 m. vasario 9 d. savivaldybių merai susitiko su Ministru Pirmininku Sauliumi
Skverneliu. Susitikime kalbėta apie Vyriausybės ketinimą stiprinti savivaldybių savarankiškumą,
mažinti centralizaciją ir suteikti joms daugiau įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas
gyventojams. Savivaldybių merai buvo informuoti, jog Vyriausybė numato keisti teisės aktus ir
perduoti savivaldybėms teisę plačiau disponuoti valstybine žeme. Tada gerokai sutrumpėtų
procedūros ir savivaldybės galėtų pritraukti daugiau privačių investuotojų. Susitikime aptarti ir kiti
savivaldybėms aktualūs atsakingo skolinimosi, aukštojo mokslo pertvarkos, vaiko teisių apsaugos ir
vaikų globos namų klausimai, kalbėta apie ribojamas savivaldybių galimybes savarankiškai rinktis
viešųjų paslaugų tiekėjus bei pasinaudoti ES investicijomis.
2017 m. vasario mėnesį savivaldybės meras taip pat dalyvavo pasitarime LR sveikatos
apsaugos ministerijoje dėl Valstybės investicijų projekto.
2017 m. balandžio mėnesį lankėsi LR švietimo ir mokslo ministerijoje dėl investicinių
projektų.
2017 m. birželio mėnesį susitiko su LR sveikatos apsaugos ministerijos viceministre.
2017 m. rugsėjo mėnesį lankėsi LR Valstybės kontrolėje Vilniuje darbo klausimais.
2017 m. lapkričio mėnesį dalyvavo pasitarime LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje dėl Skalvijos vaikų globos namų pertvarkos.
4.5.6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, bendruomenėmis
Siekdamas glaudesnio bendradarbiavimo, viešumo, savivaldybės meras per ataskaitinį
laikotarpį nuolat lankėsi seniūnijose, bendravo su seniūnais, bendruomenių pirmininkais,
seniūnaičiais, lankėsi mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose, domėjosi gyventojų kasdieniais
rūpesčiais ir problemomis.
2017 m. sausio 12 d. meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida
Rekešienė dalyvavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau Marijampolės
apskr. VPK) 2016 metų veiklos ataskaitos pristatyme. Susitikime kalbėta apie Marijampolės apskr.
VPK vykstančią pertvarką, t. y. naują policijos veiklos modelį, kurio dėka pareigūnų aprūpinimas
darbo priemonėmis ir technika tapo daug aukštesnio lygio nei iki pertvarkos pradžios. Susitikime
taip pat pristatyti 2016 m. Marijampolės apskr. VPK veiklos rezultatai, nusikalstamų veikų
skaičius.

43

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2017 m.

2017 m. sausio 25 d. meras dalyvavo Jurbarko
miesto seniūnaičių sueigoje. Susitikime su seniūnaičiais
Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras pristatė
seniūnijos 2016 metų veiklos ataskaitą, buvo aptarti miesto
priežiūros, gatvių ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų
aikštelių asfaltavimo, gatvių apšvietimo, beglobių šunų, kiti
gyventojams aktualūs klausimai.
2017 m. sausio mėnesį taip pat dalyvauta pasitarimuose su UAB Best Baltic Hotels,
Vilniaus dailės akademijos, UAB „Jurbarko vandenys“, Smalininkų technologijų ir verslo
mokyklos, VšĮ Jurbarko ligoninės vadovais, UAB „Jurbarko komunalininkas“ atstovais, švietimo
įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, teisėsaugos institucijų vadovais,
psichologais. Lankytasi Skalvijos vaikų globos namuose ir VĮ Jurbarko miškų urėdijoje.
2017 m. vasario 1 d. įvyko Jurbarko rajono savivaldybės vadovų, administracijos
specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų susitikimas su Lietuvos kariuomenės
atstovais. Savivaldybėje vykusiame susitikime pristatytos Lietuvos kariuomenės rengiamos
mobilizacinės pratybos „Žaibo kirtis 2017“. Kalbėta apie savivaldybės pasirengimą mobilizacinių
užduočių vykdymui, aptartos civilių medikų dalyvavimo pratybose galimybės.
2017 m. vasario 6 d. rajono vadovai savivaldybėje priėmė Seimo kontrolierių Raimondą
Šukį ir Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiąjį specialistą (komunikacijai) Vytautą Valentinavičių.
Susitikime, kuriame dalyvavo skyrių vedėjai, seniūnai, kiti savivaldybės institucijų pareigūnai,
žiniasklaidos atstovai, aptarti aktualūs viešojo administravimo paslaugų kokybės, pareigūnų
biurokratizmo ar piktnaudžiavimo, nagrinėjamų gyventojų skundų dėl galbūt pažeistų žmogaus
teisių į gerą viešąjį administravimą problemos ir klausimai, susiję su savivaldybės administracijos ir
savivaldybės įstaigų pareigūnų veikla. Taip pat pristatyta Seimo kontrolierių vykdoma nacionalinė
kankinimų prevencija, kalbėta apie problemas, nustatytas vykdant žmogaus teisių stebėseną
įvairiose institucijose.
2017 m. vasario 17 d. Viešvilės miestelio bendruomenės iniciatyva savivaldybėje
surengtas pasitarimas dėl Skalvijos vaikų globos namų pertvarkos. Susitikime su savivaldybės
vadovais, skyrių vedėjais ir specialistais aptarta Skalvijos vaikų globos namų situacija, numatomos
tolimesnės veiklos kryptys bei ateities perspektyvos. Kalbėta apie Viešvilės bendruomenės ir
Skalvijos vaikų globos namų kartu įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus (vaikų
integraciją per sportą, galimybę dalyvauti šaulių, skautų organizuojamose stovyklose).
2017 m. vasario 21 d. pirmą kartą seniūnijų
veiklos istorijoje, vykdant Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir atlikus būtinas
viešojo pirkimo procedūras, Girdžių, Juodaičių, Raudonės,
Skirsnemunės seniūnijas pasiekė nauji Škoda Yeti 2,0 TDI
automobiliai.
Padidinto
pravažumo
automobilius
seniūnams perdavė meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorė Vida Rekešienė ir direktorės
pavaduotojas Viktoras Ganusauskas. Visi šie automobiliai,
kurių bendra vertė – beveik 91 tūkst. eurų įsigyti iš UAB „BALTIEVA“ ir apmokėti iš skolintų
lėšų.
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2017 m. vasario mėnesį savivaldybės vadovas taip pat dalyvavo pasitarime dėl Tauragės
apskrities savivaldybių žaidynių ir susitikime su Jurbarko valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininku Algirdu Pociumi.
2017 m. kovo 27 d. savivaldybėje įvyko Lietuvos regioninių tyrimų instituto inicijuotas
susitikimas su savivaldybės vadovais, skyrių vedėjais ir seniūnijų atstovais, kuriame Focus grupės
apklausos metodu (grupinė diskusija vedama moderatoriaus, pagal iš anksto parengtą pokalbio
planą), buvo aptartos savivaldybės teikiamos paslaugos bei su jomis susijusios problemos.
2017 m. kovo 27 d. meras savivaldybėje priėmė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
pirmininką Gabrielių Landsbergį. Susitikime, kuriame
dalyvavo ir savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, savivaldybės Tarybos
narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos Jurbarko skyriaus pirmininkas Daivaras
Rybakovas, buvo aptarti švietimo sistemos klausimai ir
socialinės problemos.
G. Landsbergis lankėsi ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, kur susitikęs
su gimnazistais kalbėjo apie pilietiškumą, diskutavo moksleiviams rūpimais klausimais.
2017 m. balandžio 3 d. savivaldybės vadovai, Ekstremalių situacijų komisijos ir
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos, policijos atstovai, seniūnai dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų
komisijos posėdyje. Jame pristatyti Jurbarko rajono savivaldybės civilinės saugos 2016 metų
veiklos rodikliai, kalbėta apie legioneliozės pasireiškimo riziką Jurbarko rajono savivaldybėje.
Svarstytos prevencinio pobūdžio priemonės ir veiksmai, siekiant išvengti miškų gaisrų ir sausos
žolės deginimo.
2017 m. balandžio 5 d. talkos metu savivaldybės vadovai ir darbuotojai prie Mituvos ir
Imsrės upių santakos pasodino 150 naujų pušaičių ir atsodino neprigijusias. Idėją pasodinti pušų
gojelius Jurbarko miesto viešosiose erdvėse 2016 metais gyventojams pasiūlė savivaldybės
specialistai, pasitarę su miškininkais, norėdami pagerinti jurbarkiečių gyvenamąją aplinką. 2016 m.
balandžio mėnesį buvo pasodinti pirmieji 200 paprastųjų pušų sodinukų, kuriuos miestui
padovanojo šią idėją palaikiusi VĮ „Jurbarko miškų urėdija“.
2017 m. balandžio 25 d. savivaldybėje lankėsi
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių
rinktinės atstovai – vadas pulkininkas Rimantas Timinskis,
bendruomenės pareigūnė Vita Ažnė ir viešųjų ryšių
vyresnioji specialistė Asta Šimkuvienė. Svečius priėmė
meras Skirmantas Mockevičius. VSAT Pagėgių rinktinės
inicijuotame susitikime rinktinės atstovai pristatė savo
darbą, aptarė rinktinės 2017 metų I ketvirčio veiklos
rezultatų pristatymo Jurbarko krašto bendruomenei
galimybes bei tolimesnį bendradarbiavimą su Jurbarko
rajono savivaldybe. Susitikime taip pat buvo aptarti Lietuvos pasieniečių dienos minėjimo Jurbarko
mieste klausimai.
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2017 m. balandžio 28 d. savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, administracijos direktorė Vida Rekešienė,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja
Rasida Kalinauskienė dalyvavo tradicinėje Jurbarko rajono
bendruomenių sueigoje-konferencijoje „Pasitinkant pirmąjį
VVG „Nemunas“ kvietimą teikti vietos projektų
paraiškas“, kuri įvyko Klausučių kultūros centre. Jurbarko
rajono bendruomenių sueigoje-konferencijoje už aktyvią
veiklą, bendradarbiavimą ir krašto tradicijų puoselėjimą savivaldybės vadovai padėkojo Klausučių
bendruomenės centrui, o už idėjas ir aktyvią veiklą įkūrus asociaciją – Klausučių mokyklos
bendruomenei. Renginyje pagerbti ir naujai kadencijai išrinkti Jurbarko rajono seniūnijų
seniūnaičiai. Pažymėjimus ir atminimo dovanas jiems įteikė savivaldybės meras. Sueigoje
apžvelgta Jurbarko rajono kaimo bendruomenių veikla 2017 metais, planuojamus vykdyti projektai
bei jiems skirtas finansavimas. Pristatyta VVG „Nemunas“ 2016–2023 m. vietos plėtros strategija,
supažindinta su pirmuoju kvietimu teikti vietos projektų paraiškas. Renginyje taip pat buvo
pristatyti VVG „Nemunas“ 2009–2015 m. vietos plėtros strategijos įgyvendintų vietos projektų
pavyzdžiai, kuriuos pristatė šių projektų vykdytojai.
2017 m. balandžio 29 d. meras dalyvavo Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios
pėstininkų brigados „Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų
bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo į atsargą ceremonijoje,
kuri įvyko Pilies aikštėje, Tauragės mieste. Su nuolatine karo tarnyba atsisveikino ir Lietuvos
kariuomenės rezervu tapo beveik 400 karių.
2017 m. gegužės 4 d. savivaldybės vadovas lankėsi Tauragės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Šv. Florijono – ugniagesių
globėjo dienos proga savivaldybės vadovas pasveikino čia dirbančius ugniagesius gelbėtojus,
apžiūrėjo naujas patalpas į kurias ugniagesiai gelbėtojai persikėlė 2016 metų rudenį.

Apžiūrėtos administracinės ir budėjimo patalpos, garažas, jame esanti technika bei įranga.
Meras domėjosi ugniagesių gelbėtojų darbo specifika, teiravosi apie darbe iškylančius sunkumus,
domėjosi savanoriško darbo principais. Ugniagesiai gelbėtojai noriai dalijosi patirtimi, išsakė
problemas.
2017 m. gegužės 10 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės
pareigūnai susitiko su savivaldybės vadovais, administracijos darbuotojais, seniūnais. Susitikime
dalyvavo VSAT vadas generolas Renatas Požėla, VSAT Pagėgių rinktinės vadas pulkininkas
Rimantas Timinskis, Pagėgių rinktinės užkardų vadovai, skyrių viršininkai. Jurbarko rajono
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savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pristatė susirinkusiems garbius svečius, pasidžiaugė
užsimezgusiu gražiu bendradarbiavimu. VSAT vadas generolas Renatas Požėla apžvelgė tarnybos
vykdomas funkcijas, bendradarbiavimo su savivaldybe ir bendruomene galimybes, pakvietė
susirinkusius diskusijai. VSAT Pagėgių rinktinės Sienos kontrolės skyriaus viršininkas pulkininkas
leitenantas Laimonas Pocius susirinkusiems pristatė Pagėgių rinktinės saugomą sienos ruožą su
Rusija (178 km, iš jų 109 km Nemuno upe). Papasakojo apie rinktinei pavaldžias užkardas,
pasieniečių darbą jose. Apie Specialiosios paskirties užkardą, rinktinės pasieniečių darbą
tarptautiniuose Panemunės, Ramoniškių ir Pagėgių pasienio kontrolės punktuose bei Rusnės ir
Jurbarko upių pasienio kontrolės punktuose. Pagėgių rinktinės vadas pulkininkas Rimantas
Timinskis atsakė į susitikimo dalyvių klausimus. Po susitikimo savivaldybės mažojoje salėje
VSAT, Pagėgių rinktinės vadovybė bei užkardų vadai aptarė 2017 metų I ketvirčio darbo
rezultatus.
2017 m. gegužės 19 d. Šakių rajono savivaldybėje įvyko iškilmingas Tarybos posėdis,
kuriame prisiekė naujasis Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, iki tol ėjęs mero
pavaduotojo pareigas. Meru E. Pilypaitis išrinktas antrajame rinkimų ture 2017 m. gegužės 7 d.
Iškilmingame posėdyje naująjį merą pasveikino ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
2017 m. gegužės 25 d. Jurbarke viešėjo Europos
Parlamento narys Bronis Ropė. Jis yra Europos Parlamento
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys bei
pavaduojantis Regioninės plėtros komiteto narys. Garbingą
svečią ir jo komandos narius savivaldybėje priėmė rajono
vadovai. Susitikime taip pat dalyvavo savivaldybės
Tarybos narys Donatas Jackis. Bronis Ropė savivaldybės
vadovus supažindino su nuveiktais darbais Europos
Parlamente, aptarė Lietuvoje aktualius žemės ūkio ir kaimo
plėtros bei regionų politikos klausimus, pasidalino įžvalgomis apie iššūkius, kurie laukia ne tik
Lietuvoje, bet ir Europoje. Po susitikimo savivaldybėje meras kartu su europarlamentaru dalyvavo
Jurbarko rajono žemdirbių visuotiniame susirinkime VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centro konferencijų salėje.
2017 m. gegužės mėnesį meras taip pat dalyvavo susitikimuose su UAB „JOSTRA“
konsultantais ir UAB Best Baltic Hotels vadovais.
2017 m. birželio 30 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinė ir
Jurbarko rajono savivaldybė visus Jurbarko miesto gyventojus ir svečius, esamus ir buvusius
pareigūnus, jų šeimos narius pakvietė kartu paminėti VSAT pareigūnų bei tarnautojų profesinę
šventę – Pasieniečių dieną. Oficiali šios dienos data – birželio 29-oji. Lietuvoje pirmą kartą ji buvo
paminėta 1922-aisiais. Į Pasieniečių dienai skirtą renginį, kuris Jurbarko mieste buvo surengtas
pirmą kartą, atvyko VSAT padalinių, policijos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos ir kitų bendradarbiaujančių institucijų atstovai. Renginys prasidėjo iškilminga eisena
Jurbarko miesto gatvėmis grojant Karinių jūrų pajėgų (KJP) pučiamųjų instrumentų orkestrui.
Pasieniečiai, lydimi policijos pareigūnų, savivaldybės atstovų ir miestelėnų, nuo savivaldybės
aikštės žygiavo iki Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už
pasieniečius. Šventė tęsėsi Jurbarko dvaro parke. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną įvyko
iškilmingas ceremonialas, kurio metu buvo pagerbta daugiau nei devyniasdešimt VSAT pareigūnų
ir darbuotojų. Po apdovanojimų ceremonijos šventės dalyviai klausėsi Karinių jūrų pajėgų (KJP)
pučiamųjų instrumentų orkestro ir Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos (vad. R. Šličkutė)
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solistės Gretos Beržinskaitės atliekamų kūrinių. Po koncerto pasieniečiai žiūrovus pakvietė stebėti
parodomosios kinologų programos.

2017 m. liepos mėnesį savivaldybės vadovas dalyvavo ir kituose susitikimuose su
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigu Mindaugu Kairiu bei Jurbarko rajono verslininkų
organizacijos nariais.
2017 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis
pėstininkų batalionas minėjo 25-ąsias įkūrimo metines. Šventiniame renginyje, vykusiame Kęstučio
batalione, dalyvavo Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, Motorizuotosios pėstininkų
brigados „Žemaitija" vadas plk. Artūras Radvilas, Ternopilio srities gubernatorius Stepan Barna
(Ukraina), Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, buvę batalionų vadai, kariai,
civilinių institucijų atstovai, Tauragės apskrities jėgos struktūrų vadai, taip pat kitų įvairių
institucijų ir organizacijų, su kuriomis Kęstučio batalionas bendradarbiauja, vadovai. Jurbarko
rajono savivaldybei atstovavo meras Skirmantas Mockevičius.
2017 m. rugpjūčio 15 d. dalyvauta Šilalės miesto šventės renginiuose. Rugpjūčio 13–15
dienomis Šilalės miestas šventė savo 484-ąjį gimtadienį.
2017 m. rugpjūčio mėnesį taip pat dalyvauta pasitarimuose dėl Jurbarko krašto ir stadiono
atidarymo švenčių bei Jurbarko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime.
2017 m. rugsėjo 8 d. dalyvauta 710-ojoje – jubiliejinėje Pagėgių krašto šventėje.
2017 m. rugsėjo 22 d. meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida
Rekešienė susitiko su Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininku Raimundu Jovarausku bei
kitais šios ūkininkų sąjungos valdybos nariais. Susitikime dalyvavo UAB „Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro“ rinkliavos administratorius Jurbarke Rimvydas Telišauskas, žiniasklaidos
atstovai. Susitikime aptarti Jurbarko rajono ūkininkams aktualūs klausimai – diskutuota apie
Jurbarko rajono savivaldybėje nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusią dvinarę vietinę rinkliavą už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, aptarti žemės mokesčio ir
žemės nuomos mokesčio, valstybinės žemės sklypų naudotojams, tarifų klausimai. Mero
pageidavimu sutarta, jog susitikimai su Ūkininkų sąjungos valdyba vyktų bent kartą per ketvirtį.
2017 m. rugsėjo 26 d. Paulių kaime, Šimkaičių seniūnijoje įvyko oficialus Šv.
Pranciškaus Asyžiečio mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyno įsteigimo ir atidarymo renginys.
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Iškilmėse dalyvavo Krokuvos provincijolas brolis Tomas
Žakas, Krokuvos provincijos broliai ir kiti tikintieji.
Vienuolyno atidarymo proga buvo aukojamos Šv. Mišios.
Po jų, vienuolius kapucinus su svarbiu įvykiu pasveikino
Krokuvos provincijolas brolis Tomas Žakas, Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras
Dumčius ir Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas Ramūnas
Budrius. Susirinkusieji apžiūrėjo pastatą, suremontuotus kambarius, kuriuose įsikūrę broliai
vienuoliai. Prieš šešerius metus buvusiose Paulių kaimo mokyklos patalpose įsteigtas reabilitacijos
centras nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims.
2017 m rugsėjo mėnesį taip pat dalyvauta susitikime su Jurbarko krašto verslininkų
sąjungos nariais.
2017 m. spalio 19 d. Tauragės rajono
savivaldybėje surengtas Lietuvos Respublikos Prezidentės
inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos
„Už saugią Lietuvą“ susitikimas, kuriame aptarti vaikų
globos ir įvaikinimo sistemos pertvarkos procesai,
savivaldybių tarybų patvirtinti socialinių paslaugų planai.
Renginyje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės meras.
LR Prezidentės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė
pasidžiaugė, kad Tauragės apskrities savivaldybių vadovai
geranoriškai ir kryptingai dirba spręsdami vaikų globos ir
įvaikinimo sistemos pertvarkos klausimus. Patarėja taip pat pasiūlė dar didesnį dėmesį skirti
skatinant savo rajonų gyventojus tapti laikinais globėjais, kad kuo mažiau vaikų, ypač kūdikių,
patektų į kūdikių ir vaikų globos namus. Savivaldybių merai įvardijo ir problemas šioje srityje –
psichologų, ypač vaikų, trūkumas, keliami per dideli reikalavimai steigiant bendruomenių globos
namus, šeimynas.
2017 m. spalio 20 d. Šilalėje Lietuvos Respublikai iškilmingai prisiekė beveik 500
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono šauktinių. Jų priesaiką priėmė Lietuvos
kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Karius pasveikino ir Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
2017 m. spalio 27 d. Jurbarko miesto gyventoją
Salomėją Sabataitytę, sulaukusią 100-ojo gimtadienio,
pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė,
Jurbarko miesto seniūnijos seniūnas Romualdas Kuras, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“ vyriausioji socialinė
darbuotoja Irma Antanaitienė bei Jurbarko rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė.
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2017 m. spalio 30 d. savivaldybės vadovas pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su
Klaipėdos universitetu, kuriuo kartu su kitomis keturiolika Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių
išreiškė įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo – savarankiškai veikiančio,
Baltijos jūros regione lyderiaujančio Klaipėdos universiteto, kuris prisidėtų prie Lietuvos, kaip
jūrinės valstybės, stiprinimo bei Vakarų Lietuvos regiono ekonominio augimo, sveikos aplinkos,
socialinės ir kultūrinės darnos užtikrinimo. 2017 m. spalio 26 d. memorandumo pasirašymui pritarė
Jurbarko rajono savivaldybės taryba (sprendimo Nr. T2-294). Toks savivaldybių palaikymas bus
tvirtas argumentas, kad Vakarų Lietuva yra reikšmingas regionas, kurio negalima palikti be
aukštojo mokslo.
2017 m. spalio mėnesį savivaldybės vadovas dalyvavo dar dviejuose susitikimuose su
Lietuvos skautijos vadovais Kaune.
2017 m. lapkričio 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko rajono
seniūnaičių susitikimas su savivaldybės vadovais, administracijos skyrių vedėjais ir specialistais,
seniūnijų seniūnais. Savivaldybės vadovai džiaugėsi aktyvia rajono seniūnaičių veikla, padėkojo už
bendradarbiavimą ir pagalbą sprendžiant įvairias seniūnaitijų problemas. Jurbarko rajono
savivaldybės taryba spalio 26 d. priėmė sprendimą nuo 2018 metų sausio 1 d. seniūnaičiams kas
pusmetį skirti 60 eurų dydžio išmoką su seniūnaičių veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti.
Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė supažindino su šios išmokos
mokėjimo ir atsiskaitymo tvarka.
2017 m. lapkričio 16 d. savivaldybėje Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką,
Vilniaus miesto vicemerą Gintautą Palucką, Lietuvos socialdemokratų partijos atsakingąjį
sekretorių Liną Jonauską ir kitus komandos narius priėmė meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas ir administracijos direktorė Vida Rekešienė.
2017 m. lapkričio 20 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių
rinktinės vadas pulkininkas Rimantas Timinskis pasirašė
bendradarbiavimo sutartį, kuriai 2017 m. spalio 26 d. pritarė
Jurbarko rajono savivaldybės taryba (sprendimo Nr. T2292). Šios sutarties tikslas – įsipareigojimas bendradarbiauti
su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktine
siekiant Jurbarko savivaldybėje gerinti gyventojų gyvenimo
kokybę, plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, ugdomųjų
priemonių organizavimo, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar
nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.
2017 m. lapkričio 20 d. savivaldybėje įvyko darbinis rajono vadovų, skyrių vedėjų ir
seniūnų susitikimas su Žurnalistų etikos tarnybos inspektore Gražina RamanauskaiteTiumeneviene, Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič
bei Viešųjų ir užsienio ryšių specialistu Valdu Dambrava. Susitikime Žurnalistų etikos inspektorė
Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė pristatė Žurnalistų etikos tarnybos veiklą, vykdomą
Visuomenės informavimo įstatymo priežiūrą bei kitas kompetencijos sritis, kalbėjo apie
šiuolaikinius bendravimo su žiniasklaida būdus ir priemones. Viešosios informacijos stebėsenos ir
ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič supažindino susitikimo dalyvius su jų teisėmis ir
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pareigomis bendraujant su žiniasklaidos atstovais, dalinosi patirtimi apie tiriamus suinteresuotų
asmenų skundus.
2017 m. lapkričio 21 d. savivaldybėje Europos
parlamento narį Rolandą Paksą priėmė meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktorė Vida Rekešienė, savivaldybės
Tarybos narys Algirdas Gudaitis. Susitikime savivaldybės
vadovai pristatė pagrindines naujoves rajone, aptarė
įgyvendinamus projektus, kitus savivaldybei ir jos
gyventojams kylančius klausimus. Kalbant apie regiono
situaciją ir iššūkius buvo paliestos Lietuvos regioninės
politikos „Baltosios knygos“ gairės – pasikeista nuomonėmis apie naujai rengiamų regioninės
politikos gairių įgyvendinimą, užtikrinant tolygesnį vystymąsi teritorine prasme, o ne tik gerovę
keturiuose didmiesčiuose.
2017 m. gruodžio 4 d. paminėta 1997 m. įkurtos
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos labdaros
valgyklos 20 metų sukaktis. Valgykloje surengtame
minėjime dalyvavo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrijos, Jurbarko ir Norvegijos LIONS klubų nariai,
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, žiniasklaidos
atstovai. Sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkė
Kristina Vančienė, buvęs ilgametis šios bendrijos
pirmininkas Antanas Kazakevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorė Vida Rekešienė.
2017 m. gruodžio 11 d. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai,
savivaldybės vadovai, administracijos skyrių vedėjai ir specialistai dalyvavo diskusijų formos stalo
pratybose su Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės ir Jurbarko P. Paulaičio
šaulių 701-osios kuopos atstovais. Šių pratybų tikslas – pasirengti galimiems bendriems veiksmams
ekstremaliosios situacijos metu ar karo padėties atveju, pagilinti ir plėsti žinias apie teritorinę
gynybą, Šaulių sąjungai keliamus uždavinius ir tikslus, bendradarbiavimą su savivaldos
institucijomis ir atitinkamomis tarnybomis. Pratybų metu Jurbarko rajono savivaldybės vadovai
akcentavo, kad pasiruošimas bendriems veiksmams įvykus ekstremaliai situacijai ar kariniam
konfliktui – būtinas. Siekiant informuoti rajono gyventojus apie pasirengimą ekstremalioms
situacijoms nuspręsta parengti atmintines ir jas išplatinti. Pratybų metu taip pat nutarta paruošti ir
parengti Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės
bendradarbiavimo sutartį. Pratybas vertino Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Statkus ir Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūros vedėjas Andrius Šašys.
2017 m. gruodžio 22 d. meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas ir administracijos direktorė Vida Rekešienė su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais
metais pasveikino savivaldybėje dirbančius darbuotojus, padėkojo jiems už darbą. Metus
savivaldybės darbuotojai palydėjo su gera nuotaika. Šiais metais kaip ir pernai visi darbuotojai
savivaldybėje prieš Kalėdas iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo gavo pinigines išmokas.
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2017 m. gruodžio mėnesį rajono vadovas taip pat dalyvavo susitikimuose su Vaiko teisių
apsaugos kontroliere ir Vilniaus dailės akademijos vadovais.
4.5.7. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla
2017 m. sausio 10 d. savivaldybės vadovai
lankėsi VšĮ Jurbarko ligoninėje, kur su įstaigos vadovu
vyriausiuoju gydytoju Aivaru Šlekiu ir jo pavaduotoju
administracijos-ūkio reikalams Audriumi Stoškumi
apžiūrėjo naująjį GMP automobilį. LR sveikatos apsaugos
ministerija 2017 m. sausio 5 d. šalies gydymo įstaigoms
perdavė 24 A tipo greitosios medicinos pagalbos (GMP)
automobilius, skirtus pacientų transportavimui iš mažesnių
gydymo įstaigų į apskričių centrus bei universitetines
ligonines.
2017 m. vasario 28 d. meras dalyvavo VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ visuotiniame
darbuotojų susirinkime, kuriame buvo pristatyta įstaigos 2016 metų veiklos ataskaita.
2017 m. balandžio 10-12 d. atsižvelgiant į
Veliuonos bendruomenės prašymą ir surinktus gyventojų
parašus, klausimas dėl VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos
priežiūros centro reorganizavimo Jurbarko rajono
savivaldybės taryboje buvo atidėtas ir surengti susitikimai
su gyventojais – balandžio 10 d. Veliuonos kultūros centro
patalpose, balandžio 12 d. Tamošių kaime, buvusių
kultūros namų patalpose. Išsakę esminius VšĮ Veliuonos
pirminės sveikatos priežiūros centro prijungimo prie VšĮ
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro motyvus ir išklausę gyventojų nuomonę
savivaldybės vadovai kartu su bendruomenės nariais apžiūrėjo baigiamas įrengti Tamošių
medicinos punkto patalpas buvusios mokyklos pastate.
2017 m. gegužės 18 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir savivaldybės gydytoja (vyriausioji
specialistė) Gražina Sutkuvienė lankėsi VšĮ Jurbarko
ligoninės Chirurgijos ir ortopedijos-traumatologijos
skyriuje, kur apžiūrėjo naujai įsigytą medicininę įrangą –
laparoskopą (diagnostikos ir gydymo medicininis
prietaisas, kai operuojama neatliekant didelių pjūvių) ir
kolonoskopą (medicininis prietaisas storosios žarnos ligų
diagnostikai ir profilaktikai). Šiai įrangai įsigyti Jurbarko
rajono savivaldybė skyrė 60 tūkst. eurų. Jurbarko rajono
savivaldybė nuolat prisideda prie pacientų aptarnavimo kokybės gerinimo Jurbarko ligoninėje,
skirdama lėšų naujai medicininei įrangai įsigyti 2015 m. įsigytos modernios šiuolaikiškos
operacinės lempos, narkozės aparatas, 2016 m. – specialus daugiafunkcis medicininis jėgos
instrumentas. 2017 metais, siekiant pagerinti pacientams atliekamų operacijų ir teikiamų paslaugų
kokybę, buvo nuspręsta skirti savivaldybės biudžeto lėšas laparoskopui ir kolonoskopui įsigyti.
2017 m. rugsėjo 30 d. prie Jurbarko kultūros centro įvyko edukacinis-pramoginis renginys
šeimoms. Ši šventė Jurbarke – paskutinė iš dešimties LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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inicijuoto edukacinių-pramoginių renginių ciklo „Pagalbos prašyti – ne gėda!“, kuris skirtas
šeimoms. Jurbarkiečiai galėjo ne tik sužinoti, kokiomis kompleksiškai teikiamomis paslaugomis
šeima gali nemokamai naudotis, bet ir padiskutuoti su žinomais Lietuvos žmonėmis, turiningai
praleisti laisvalaikį. Renginyje vyko pokalbiai ir konsultacijos su socialiniais darbuotojais, vaiko
teisių apsaugos tarnybų atstovais, kitų sričių specialistais. Renginyje dalyvavo LR socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Eitvydas Bingelis ir Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
2017 m. spalio 13 d. savivaldybėje lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministras
Linas Kukuraitis, ministro patarėja šeimos politikai Kristina Paulikė bei Globos pertvarkos
viešinimo ir komunikacijos ekspertė Vaiva Arnašė. Ministerijos atstovai pageidavo susipažinti su
mūsų savivaldybėje teikiamomis socialinėmis paslaugomis šeimoms, neįgaliesiems, šių paslaugų
poreikio vertinimu, ES priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ įgyvendinimu, institucinės
globos pertvarkos realijomis, socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimu. Ministras ir jo komandos
nariai kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi ir LR Seimo nariu
Ričardu Juška lankėsi Skalvijos vaikų globos namuose Viešvilėje. Susitikę su šios įstaigos vadovu
Nerijumi Jarilinu jie apžiūrėjo patalpas, bendravo su čia dirbančiu personalu, diskutavo dėl
tolimesnės šių vaikų namų ateities.
Po apsilankymo Skalvijos vaikų globos namuose
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko
susitikimas su socialinių paslaugų teikėjais Jurbarko
rajone. Ministerijos atstovai buvo supažindinti su
teikiamomis socialinėmis paslaugomis Jurbarko rajone,
esamomis ir planuojamomis veiklomis institucinės globos
pertvarkos
srityje,
Jurbarko
švietimo
centro
koordinuojamomis paslaugomis šeimai ir jaunimui mūsų
savivaldybėje. Susitikime pristatytos VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“ teikiamos socialinės paslaugos,
savivaldybės vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“.
Kalbėta apie Vaiko teisių apsaugos institucinę pertvarką bei naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo įgyvendinimą. Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų – Jurbarko evangelikų
liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos,
Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos atstovai pristatė vykdomus projektus ir planuojamas veiklas
socialinių paslaugų teikimo šeimoms ir vaikams srityje, iškėlė rūpimus klausimus. Susitikime
meras pakvietė ministrą Liną Kukuraitį tolimesnei diskusijai dėl Skalvijos vaikų globos namų
pertvarkos.
2017 m. spalio 20-21 d. 72 Lietuvos miestuose
bei miesteliuose vyko tradicinė „Maisto banko“ akcija.
Prisijungti prie akcijos buvo kviečiami ir Jurbarko miesto
gyventojai. Jurbarko mieste šios akcijos metu VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“, Lietuvos Samariečių
Jurbarko krašto bendrijai ir Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijos diakonijai „Jurbarko sandora“ talkino 74
savanoriai. Prie savanorių prisijungė ir Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Jurbarko
krašto gyventojai nepasiturintiems paaukojo maisto už 2
709,38 eurų.
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2017 m. spalio 26 d. meras dalyvavo VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ organizuotame
paramos vakare, kurio metu buvo aukojamos lėšos proto negalios asmenų meniniam ugdymui
plėtoti. Aukoti nusprendę vakaro svečiai įsigijo neįgaliųjų rankų darbo dirbinių, Vakaro metu taip
pat vyko loterija, kurioje renginio dalyviai galėjo laimėti išskirtinį neįgaliųjų pagamintą produktą.
2017 m. gruodžio 2 d. dalyvauta Jurbarko LIONS klubo 20 metų jubiliejaus labdaros
vakare Jurbarko parodų ir koncertų salėje (cerkvėje). Šiais metais labdaros vakaro metu surinkta per
2 300 eurų. Surinkti pinigai skiriami jurbarkiečių tradicija tapusiam Kalėdiniam karavanui ir kitoms
iniciatyvoms paremti vaikus, neįgaliuosius, ligonius.
2017 m. gruodžio 8 d. meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas ir administracijos direktorė Vida Rekešienė dalyvavo susitikime su Seredžiaus senelių
globos namų bendruomene. Jame Seredžiaus senelių globos namų aptarnaujantis personalas pristatė
atliktą įstaigos socialinio darbo ir teikiamų ilgalaikių socialinių paslaugų savianalizę bei įvardijo
problemas su kuriomis susiduria savo darbe.
2017 m. gruodžio 22 d. Artėjant Šv. Kalėdoms
savivaldybės vadovai lankė socialinės globos įstaigose
gyvenančius senelius – tuos žmones, kuriems labiausiai
reikia nuoširdaus bendravimo, šilto žodžio. Lankytasi
Smalininkų senelių namuose, VšĮ Jurbarko ligoninės
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, VšĮ Jurbarko
socialinės paslaugos neįgaliųjų dienos centre ir Seredžiaus
senelių globos namuose. Domėtasi šių įstaigų veikla,
bendrauta su darbuotojais, jų globojamais seneliais.
Savivaldybės vadovai pasveikino senelius su artėjančiomis
šventėmis, palinkėjo jiems daug sveikatos ir ištvermės. Darbuotojams padėkojo už kantrybę ir
kilnumą dirbant sunkų, tačiau be galo svarbų darbą, rūpinantis ir globojant šių įstaigų gyventojus.
Senoliai džiaugėsi savivaldybės vadovų apsilankymu, draugiškai bendravo, papasakojo, kaip jiems
sekasi, ką jie veikia. Jie ne tik padėkojo svečiams už apsilankymą, šiltus sveikinimus, dovanėles,
bet ir juos nustebino puikiais muzikiniais kūriniais.
4.5.8. Švietimas, kultūra, sportas
2017 m. sausio 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius savivaldybėje priėmė ir
pasveikino jurbarkietę Laimutę Ašmonaitienę –
respublikinės liaudies meno parodos-konkurso „Aukso
vainikas“ laureatę. Iškovojusi pirmąją vietą regioniniame
ture, Laimutė Ašmonaitienė Jurbarko kraštui atstovavo
respublikiniame konkurse ir tapo viena iš jo laureačių.
žiniasklaidos atstovai.
2017 m. sausio 10 d. siekdami pamatyti, kaip ir kuo gyvena Jurbarko rajono savivaldybės
švietimo įstaigos, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas lankėsi Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje. Susitikę su įstaigos
vadove Nijole Giedrute Blažaitiene savivaldybės vadovai apžiūrėjo mokyklos patalpas, susitiko ir
bendravo su čia dirbančiais pedagogais, specialistais ir grupes lankančiais vaikais. Įstaigos vadovė
džiaugėsi nuveiktais darbais, įgyvendintais projektais, išsakė problemas ir pasidalino mintimis apie
ateities planus.
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2017 m. sausio 12 d. skambant Tautiškai giesmei
prie Jurbarko kultūros centro paminėta Laisvės gynėjų
diena. Jurbarkiečiai, prisimindami žuvusius už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę tautiečius, uždegė jiems
atminimo žvakeles. Minėjime dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, savivaldybės
administracijos darbuotojai, jaunųjų šaulių, įmonių ir
organizacijų, visuomenės, žiniasklaidos atstovai. Sausio
13 d. Jurbarko rajono savivaldybė prisijungė prie tradicija
tapusios visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva,
nes liudija“. 8.00 valandą ryto dešimčiai minučių savivaldybės administracijos patalpose užgeso
šviesa, o languose sužibo žvakutės, skirtos pagerbti ir prisiminti tuos, kurie prieš 26-erius metus
kovojo už Lietuvos laisvę. Tą pačią dieną meras Skirmantas Mockevičius lankėsi Vilniuje, kur
dalyvavo LR Seimo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijų įteikimo
ceremonijoje Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje
Nepriklausomybės aikštėje ir žuvusiųjų pagerbimo ceremonijoje Antakalnio kapinėse.
2017 m. sausio 25 d. meras dalyvavo Labdaros ir
paramos fondo „Švieskime vaikus“ rengiamoje knygų
dovanojimo šventėje „Vaikų bibliotekėlė 2016“ Jurbarko
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Labdaros ir
paramos fondas „Švieskime vaikus“ padovanojo 1230
egzempliorių vaikiškų knygų Jurbarko rajono savivaldybės
viešajai bibliotekai ir jos filialams, rajono mokykloms,
vaikų darželiams, dienos centrams, VšĮ „Jurbarko ligoninė“
Vaikų ligų skyriui, Smalininkų technologijų ir verslo
mokyklai. Mokykloms ir vaikų darželiams padovanota net po du 12 skirtingų knygų komplektų.
Savivaldybės meras visų švietimo įstaigų vardu už dovanotas knygas padėkojo fondo direktorei
Živilei Mediekšienei išreikšdamas viltį, jog šis bendras darbas būtų toliau tęsiamas ir visos Lietuvos
vaikus, taip pat ir Jurbarko, pasiektų nauja vaikų literatūra.
2017 m. sausio 27 d. minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną savivaldybės
vadovai kartu su kitais savivaldybės darbuotojais lankėsi Jurbarko žydų kapinėse Naujasodžių
kaime, Jurbarkų seniūnijoje, kur uždegė žvakutes Holokausto aukoms atminti.
2017 m. sausio 27 d. Lietuvos gyventojai visame pasaulyje buvo kviečiami tris paras
gedėti ir už vaikus degti gedulo žvakeles. Pilietinė iniciatyva „Gedulo ir vilties savaitgalis – žvakė
už kiekvieną vaiką“ kilo po to, kai sausio 27 d. rytą mirė Kėdainiuose, įtariama, mamos ir patėvio
žiauriai sumuštas keturmetis. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Jurbarko rajono savivaldybės aikštėje,
gyventojai turėjo galimybę uždegti žvakutę išreikšdami užuojautą ir solidarumą vaikams, kurie
patiria smurtą artimoje aplinkoje. Žvakutę uždegė ir savivaldybės meras.
2017 m. sausio 27 d. meras dalyvavo
smalininkiečio, Senovinės technikos muziejaus įkūrėjo,
filosofijos mokslų daktaro Justino Stonio monografijos
„Materialinės kultūros paveldas ir jo ištakos“ pristatyme
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Meras
džiaugėsi, kad savivaldybė galėjo prisidėti prie šios knygos
atsiradimo, kuri taps istorija ne tik mūsų rajonui, Lietuvai,
55

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2017 m.

bet ir pasauliui. Knygą, pristatančią technikos, amatų, technologijų raidą, Justinas Stonys
padovanojo visoms rajono bibliotekoms, savivaldybės tarybos ir kitiems plačiosios visuomenės
nariams. Ši monografija – tai leidinys kūrybingiems inžinieriams, technikos ir jos vystymosi
istorijos žinovams, kultūros darbuotojams ir visiems tuo besidomintiems.
2017 m. sausio 31 d. savivaldybės vadovai dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
organizuotame Mokyklų direktorių pasitarime. Savivaldybėje vykusiame pasitarime apžvelgti 2016
metais įsigalioję teisės aktai, susiję su ikimokykliniu ir priešmokykliniu bei neformaliuoju vaikų
ugdymu. Mokyklų vadovai buvo supažindinti su 2017 metų biudžetu, pasikeitusiomis higienos
normomis, pagrindiniais mokyklų patalpų ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimo, grupių formavimo,
darbuotojų, maitinimo, kitais reikalavimais. Kalbėta ir apie mokyklų vadovų darbą bei lūkesčius
naujiems 2017 metams. Pagrindinis dėmesys atkreiptas į ugdymo įstaigose vyraujančias patyčias,
smurtą, nelaimingus atsitikimus, pirmąją pagalbą.
2017 m. sausio mėnesį meras taip pat stebėjo Konstantino Glinskio teatro spektaklį J.
Petrulio „Prieš srovę“ Jurbarko kultūros centre, dalyvavo diskusijoje su buvusiu Lietuvos
ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu kavinėje „Rytas“ Jurbarke.
2017 m. vasario 18 d. Jurbarko kultūros centre įvyko Jaunimo talentų konkursas
„mEFEKTAS“, kuriame dalyvavo šešiolika įvairaus amžiaus dalyvių – atlikėjų ir grupių, Dalyvių
pasirodymus stebėjo ir savivaldybės vadovai – meras Skirmantas Mockevičius ir mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas. Įvertinusi dalyvių pasirodymus Komisija išrinko I, II ir III vietos
laimėtojus, kurie buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais. I vietos nugalėtoja tapo
daugiausiai komisijos balsų surinkusi Ugnė Samulevičiūtė. Jai atiteko 200 eurų prizas. II vietos
nugalėtojais tapo du konkurso dalyviai. Tai Andrius Bakanas ir Ieva Sapronaitytė. Jiems atiteko po
100 eurų. III vietą laimėjo net keturi konkurso dalyviai. Tai Gintarė Stanevičiūtė, Lukas
Steponaitis, duetas „Back to black“ ir Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio
kolektyvas „Dona“. Jie buvo apdovanoti po 50 eurų. Jaunimo talentų konkurso „mEFEKTAS“
prizų steigėjai: UAB „Manvesta“, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
LR Seimo narys Ričardas Juška, Virginija Šmatova, IĮ Jurbarko saugaus eismo centras, Jurbarko
„LIONS“ klubas. „Sėkmės“ nominacijos prizo steigėjas Jurbarko rajono laikraštis „Šviesa“. Gėles
dalyviams dovanojo „Giedrės gėlės“.
2017 m. vasario 25 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje
įvyko didžiausias Natural Pharmaceuticals-RKL čempionato renginys – „Žvaigždžių diena 2017".
Renginys sulaukė itin didelio krepšinio aistruolių susidomėjimo – stebėti varžybų susirinko pilna
salė sirgalių. Krepšinio šventėje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai,
administracijos specialistai. Renginį vedė TV sporto laidų vedėjas Tomas Langvinis, tiesiogiai
transliavo DelfiTV. RKL komandų žaidėjai varžėsi snaiperio, slalomo ir oro karaliaus
konkursuose. Kiek neįprastose krepšinio rungtynėse varžėsi LR Seimo krepšinio komanda su RKL
trenerių-vadovų-rėmėjų rinktine, o po dviejų kėlinių šio susitikimo rezultatą tęsė RKL „Talentų“ ir
„Vilkų“ ekipos.
2017 m. kovo 4 d. Jurbarko kultūros centre įvyko Jurbarko kultūros centro berniukų choro
„Bildukas“ koncertas, skirtas choro 15-os metų veiklai paminėti. Su gražiu jubiliejumi chorą ir jo
vadovę Danutę Lapienę pasveikino savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
2017 m. kovo 4 d. baigėsi aštuonerius metus iš eilės organizuojamas ir tradiciniu tapęs
Seredžiaus krašto krepšinio turnyras Klausučių kredito unijos taurei laimėti. Klausučių kredito
unijos taurę laimėjo komanda „Gausantė“, atstovavusi Veliuonos seniūnijai. Naudingiausiu žaidėju
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pripažintas A. Vitkauskas. Pagal tradiciją Jurbarko rajono savivaldybės mero įsteigta „Iššūkio
taurė“ teikiama kaip paskatinimo prizas penktosios vietos laimėtojams. Šiemet šią taurę
savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas įteikė Vilkijos apylinkių seniūnijos komandai
„Kadagynas“.
2017 m. kovo 10 d. dalyvauta koncerte, skirtame Kovo 11-ajai paminėti (Šimkaičių
bendruomenės namuose).
2017 m. kovo 17 d. Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje įvyko jubiliejinės X
Tauragės apskrities savivaldybių darbuotojų sporto žaidynės. Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės
savivaldybių darbuotojams teko varžytis tinklinio, stalo teniso, smiginio, šaškių ir estafetės
rungtyse. Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų pasirodymas varžybose vienas geriausių – su 35
taškais bendroje įskaitoje laimėta II komandinė vieta. Geriausiai jurbarkiečiams sekėsi stalo teniso
ir šaškių rungtyse.
2017 m. kovo 29 d. Jurbarke svečiavosi žymi Lietuvos solistė, tarptautinių konkursų
laureatė Sigutė Trimakaitė iš Vilniaus. Solistę savivaldybėje priėmė meras Skirmantas Mockevičius
ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasida Kalinauskienė. Siekdama skleisti
kamerinės muzikos dainavimo meną, solistė vykdo įvairias edukacines programas, skirtas įvairaus
amžiaus grupėms ir specialiųjų ugdymo įstaigų auklėtiniams. Po susitikimo savivaldybėje solistė
surengė koncertą Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2017 m. balandžio 5 d. meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, kiti savivaldybės administracijos specialistai
dalyvavo kultūros įstaigų direktorių pasitarime Jurbarko švietimo centre. Susitikime kalbėta apie
kultūros darbuotojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo galimybes, susipažinta su Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Aptartos 2017 m. Jurbarko rajono
savivaldybės kultūrinės veiklos ir renginių projektų paraiškos bei 2017 m. kultūros įstaigų
paraiškos ilgalaikiam turtui remontuoti ir įsigyti.
2017 m. balandžio 11 d. savivaldybėje įvyko Mokyklų direktorių pasitarimas. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus organizuotame pasitarime su mokyklų vadovais dalyvavo ir savivaldybės
meras. Susitikime kalbėta apie mokyklų valdomus pastatus, atkreiptas dėmesys į jų nuosavybės
dokumentus, techninę priežiūrą, pasikeitusius gaisrinės, darbo ir civilinės saugos reikalavimus.
Buvo aptarti grupių ir klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono
savivaldybės mokyklose klausimai, kalbėta apie LR švietimo ir mokslo ministerijos planus bei
siekius dėl mokyklų tinklo pertvarkos, švietimo objektų plėtros ir modernizavimo lėšų paskirstymą
2017 metais.
2017 m. balandžio 13–14 d. Kultūros dienos proga savivaldybės vadovai ir Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai lankėsi devyniose rajono kultūros įstaigose, susitiko ir
bendravo su jų vadovais, darbuotojais. 1935 metų balandžio 15 dieną Vašingtone JAV prezidentas
F. Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė sutartį dėl meno ir mokslo
įstaigų ir istorinių paminklų išsaugojimo. Dabar ši diena paskelbta Pasaulio kultūros diena, siekiant
paskatinti saugoti visos žmonijos kultūrines vertybes. Aplankyti Eržvilko kultūros centro, Jurbarko
krašto muziejaus, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos, Jurbarko kultūros centro, Klausučių kultūros centro, Seredžiaus Stasio
Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Veliuonos kultūros centro ir Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro darbuotojai.
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2017 m. balandžio 20 d. Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje įvyko
respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys
„Mažųjų žaidynės 2017“, kurį organizavo Jurbarko vaikų
lopšelis-darželis „Nykštukas“. Aštuntą kartą vykusiame
renginyje dalyvavo 16 ikimokyklinių įstaigų komandų
(160 vaikų) iš visos Lietuvos: Jurbarko miesto ir rajono,
Kauno, Klaipėdos, Šakių, Vilkaviškio, Tauragės ir kitų
miestų. Komandas sudarė vaikai nuo 5 iki 6 metų amžiaus.
„Mažųjų žaidynės 2017“ dalyvius sveikino meras
Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas bei kiti svečiai, tarp kurių ir Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto olimpinio švietimo programų vadovė Ugnė Supranavičienė.
2017 m. balandžio 21 d. Jurbarko krašto
muziejuje įvyko edukacinis renginys „Jurbarko krašto
matematikai vakar ir šiandien. Matematinio ugdymo
aktualijos“, skirtas Jurbarko rajono ugdymo įstaigų
matematikos mokytojams. Renginyje dalyvavo ir
savivaldybės atstovai – meras Skirmantas Mockevičius,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas
Gvildys ir vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė.
Šis renginys išskirtinis – net trims Jurbarko r. ugdymo
įstaigų matematikos mokytojoms už nuopelnus Lietuvos
švietimui, mokslui ir dvasinei nacionalinei kultūrai įteikti Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho
Zigmo Žemaičio medaliai. Lietuvos matematikų draugijos prezidentas, Vilniaus universiteto prof.
habil. dr. Remigijus Leipus Zigmo Žemaičio medalius įteikė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos mokytojoms Daliai Kondrotaitei, Birutei Galbogienei ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir
Jono Juškų gimnazijos mokytojai Onai Gudžiūnienei.
2017 m. balandžio 21 d. dalyvauta tradicinėje miesto tvarkymo talkoje (akcijoje „Darom
2017“).
2017 m. balandžio 23 d. meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas dalyvavo 27-ojo Tarptautinio džiazo festivalio „Kaunas Jazz“ atidarymo renginyje Kauno
miesto Rotušėje. Savivaldybės atstovai festivalio pradžia pasveikino ne tik ilgametį šio festivalio
iniciatorių Joną Jučą ir kitus organizatorius, bet ir išreiškė Jurbarko krašto nusiteikimą tapti šio
festivalio rengiamų koncertų tradicine vieta. Pasak savivaldybės mero, bendradarbiavimas su tokio
lygio festivaliu „Kaunas Jazz“ mūsų Jurbarko kraštui suteikia unikalią progą ne tik sulaukti garsių
atlikėjų, bet ir galimybę parodyti Jurbarko krašto privalumus atvykstantiems klausytojams ir
svečiams.
2017 m. balandžio 29 d. dalyvauta Kaunas Jazz 2017 koncerte Jurbarko parodų ir
koncertų salėje. Jurbarko rajono savivaldybė, būdama viena iš festivalio partnerių ir rėmėjų,
tęsdama bendradarbiavimą su viešąja įstaiga „JJJAZZ“, kaip ir praėjusiais metais, šiemet iš
savivaldybės biudžeto skyrė 1 000 eurų sumą. Jurbarke koncertavo džiazo trio virtuozai: Jan Galega
Brönnimann (Šveicarija), Moussa Cissokho (Senegalas), Omri Hason (Izraelis).
2017 m. gegužės 1 d. Raudonės kaimo kapela šventė 15 metų jubiliejų. Į svečius su
koncertine programa atvyko Slavikų kaimo kapela iš Šakių rajono ir Jurbarko kultūros centro
kapela ,,Šilas“. Joną Apolių Grygartą ir kapelą savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
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administracijos direktorė Vida Rekešienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja
Rasida Kalinauskienė, Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas ir Veliuonos kultūros centro
darbuotojai.
2017 m. gegužės 2 d. savivaldybėje lankėsi Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos
5a klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Audronės Jocaitienės. Vizitas savivaldybėje – viena iš
mokinių „Karjeros dienų“, kurių metu jie lankosi įvairiose miesto įstaigose, susipažįsta su jų veikla,
dalių. Mokinius savivaldybėje priėmė mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. Mero pavaduotojas papasakojo mokiniams apie savo,
savivaldybės Tarybos darbą, čia vykstančių posėdžių tvarką bei apžvelgė kitus, su vietos savivalda
susijusius, klausimus.
2017 m. gegužės 3 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Antanas Gvildys dalyvavo dailininko Aleksandro
Bolyčevo (Rusijos Federacija, Sovetskas) tapybos darbų
parodos „Nepagrindinis instinktas“ pristatyme, kuris įvyko
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Parodą
pristatė pats jos autorius dailininkas Aleksandras
Bolyčevas. Renginyje dalyvavo ir šios parodos iniciatorius
– Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske (Rusijos
Federacija) vadovas Bronius Makauskas bei Sovetsko miesto istorijos muziejaus direktorė
Andželika Špiliova.
2017 m. gegužės 4 d. savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, kiti administracijos
darbuotojai dalyvavo susitikime su knygos „Nemunu per Lietuvą“ autoriumi Selemonu
Paltanavičiumi, kuris įvyko Jurbarko krašto muziejuje. Knyga parengta pagal didelio žiūrovų
susidomėjimo sulaukusį LRT televizijos projektą „Nacionalinė ekspedicija“. Jos sudarytojas
Selemonas Paltanavičius – 2015 m. ir 2016 m. ekspedicijų dalyvis, nominuotas rašytojas,
gamtininkas. „Nacionalinės ekspedicijos“ įspūdžiais su jurbarkiečiais dalinosi ne tik jos sudarytojas
Selemonas Paltanavičius, bet ir 2016 metų „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyvis laivo kapitonas
Simas Knapkis.
2017 m. gegužės 4 d. meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, administracijos direktorė Vida Rekešienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Antanas Gvildys ir vedėjo pavaduotoja Rasida Kalinauskienė lankėsi Jurbarko Švietimo centro
Atviroje jaunimo erdvėje. Jaunuoliai čia surengė padėkos vakarą, skirtą visiems, prisidėjusiems prie
jų svajonės išsipildymo – virtuvėlės, Atviroje jaunimo erdvėje, įrengimo. Jurbarko švietimo centro
darbuotojai ir Atviros jaunimo erdvės lankytojai padėkojo visiems už dėmesį, supratimą ir pagalbą.
Už jaunimo idėjų palaikymą, paramą jas įgyvendinant padėkos raštai įteikti Jurbarko rajono
savivaldybės, UAB „Scan prekyba“, Jurbarko ROTARY klubo atstovams bei kitiems rėmėjams.
2017 m. gegužės 16 d. meras Skirmantas
Mockevičius susitiko su Europos sambo imtynių
vicečempione Sandra Žievyte ir jos trenere Diana
Arlauskaite. Susitikime dalyvavo ir Jurbarko rajono kūno
kultūros ir sporto centro direktorius Karolis Bauža. 2017 m.
balandžio 18–22 dienomis Prahoje (Čekija) vykusiame
Europos jaunių ir jaunimo sambo imtynių čempionate
(svorio kategorijoje iki 60 kg) Sandra Žievytė pasiekė
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finalą, kuriame turėjo pripažinti tik baltarusės Janos Biahanskajos pranašumą. Savivaldybės
vadovas džiaugėsi ne tik šiuo, bet ir kitais sportininkės pasiekimais Europos jaunimo sambo
imtynių čempionatuose ir palinkėjo sėkmės tolimesnėje sportinėje veikloje.
2017 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salėje įvyko
Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos ir Regionų krepšinio lygos organizuojama konferencija
ir sezono uždarymo renginys, kuriame kartu su Vyriausybės atstovais, Seimo nariais, krepšininkais,
treneriais, komandų vadovais bei lygos rėmėjais dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės atstovai
– meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius Karolis
Bauža, Jurbarko krepšinio komandos „Jurbarkas“ vadovas Darius Kalinauskas ir komandos
žaidėjas-treneris Povilas Valaitis. Konferencijoje Regionų krepšinio lygos vadovybė pateikė trejų
metų darbo ataskaitą, kalbėjo apie praėjusį 2016–2017 metų sezoną ir pateikė pasiūlymus naujam
2017–2018 m. sezonui. Trejų metų kadencijai išrinktas naujas Regionų krepšinio lygos vykdomasis
komitetas.
2017 m. gegužės mėnesį dalyvauta ir kituose renginiuose – Jurbarko švietimo centro
Atviros jaunimo erdvės padėkos šventėje, futbolo turnyre merui Aloyzui Zairiui atminti, Europos
muziejų nakties renginiuose Smalininkuose ir Jurbarke.
2017 m. gegužės 29 d. Pilietiškumo pagrindų pamokos metu savivaldybėje lankėsi
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai, lydimi mokytojos Akvilės
Jociutės. Devintokus savo kabinete priėmė meras Skirmantas Mockevičius. Savivaldybės vadovas
papasakojo mokiniams apie savo, savivaldybės Tarybos ir administracijos darbą, kalbėjo apie
Jurbarko kraštą, jo grožį, supažindino su geografiniais rajono rodikliais. Kalbėta ir apie tarptautinį
bendradarbiavimą su bičiuliais iš Belgijos, Vokietijos, Lenkijos, Austrijos, Moldovos, Rusijos,
Izraelio. Aptarti vykdomi jaunimo mainai, organizuojamos bendros stovyklos, varžybos.
2017 m. birželio 2 d. savivaldybėje įvyko Erasmus+ projekto „Socialinis verslumas ir
savanorystė“, jungiančio penkias mokyklas iš Lietuvos, Anglijos, Italijos, Bulgarijos ir Turkijos,
partnerių susitikimas. Tarp projekto dalyvių – Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis
centras. Svečius savivaldybėje priėmė meras Skirmantas Mockevičius bei Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus darbuotojai. Apie projekto tikslus bei vykdomas veiklas savivaldybės atstovams
papasakojo Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Petras
Baršauskas. Pagrindinis šio projekto tikslas – plėtoti mokinių socialinio verslumo įgūdžius,
tobulinti bendravimo įgūdžius ir gebėjimą dirbti komandoje.
2017 m. birželio 10 d. Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos sporto bazėje vyko
jubiliejinių 10- tųjų Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų žaidynių pirmasis etapas. Žaidynių
atidaryme sveikinimo žodį dalyviams tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, LR Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro
direktorius Karolis Bauža. Iš 12 Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų dalyvavo 11. Iš viso
seniūnijų žaidynėse dalyvavo 279 dalyviai, tai vienos gausiausios žaidynių per visus 10 metų.
Dalyviai rungėsi aštuoniose: futbolo, krepšinio (vyrų, senjorų ir moterų grupėse), tinklinio (vyrų ir
moterų grupėse), stalo teniso, smiginio, šachmatų, šaškių ir virvės traukimo rungtyse. Seniūnijų
seniūnai tradiciškai dalyvavo seniūnų trikovėje, kurią sudarė „golfas kitaip“, smiginio ir baudų
mėtymo rungtys.
2017 m. birželio 11 d. „Oksalio“ šaudykloje Giedrių kaime (Jurbarkų sen.) įvyko
šaudymo varžybos „Taiklusis šaulys“ mero Skirmanto Mockevičiaus taurei laimėti, kurias
organizavo Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinės štabas, Jurbarko 708-oji
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jaunųjų šaulių kuopa ir „Oksalio“ šaudykla, bendradarbiadama su Jurbarko rajono savivaldybe.
Varžybose dalyvavo dvylika komandų – „Patriotai“, „Aplinkos apsauga“, „Jurbarko šauliai 701-1“,
„Gaisrininkai“, „Pėstininkai“, „Klevo lapas“, „Barakuda.lt“, „Jurbarko šauliai 701-2“,
„Gelgaudiškis“, „Juodas vilkas“ ir komanda „Jurbarkas“, kurią sudarė Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas ir Tarybos narys Saulius
Meškauskas. „Jurbarko“ komanda, surinkusi 170 taškų, bendroje įskaitoje užėmė VI vietą.
2017 m. birželio 13 d. Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Lybiškių filialo
darbuotojai
Eržvilko
seniūnijoje,
prie
Lybiškių
geležinkelio stoties, surengė atminimo valandą „Ant
geležinkelio bėgių“, skirtą tremtyje žuvusiems lietuviams
atminti.
Renginyje
dalyvavo
meras
Skirmantas
Mockevičius, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasida Kalinauskienė,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko
filialo atstovai, Lybiškių bendruomenės nariai. Uždegę atminimo žvakeles tremtyje žuvusiems
lietuviams susirinkusieji juos pagerbė tylos minute, dalinosi prisiminimais apie to meto istorijos
įvykius.
2017 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną,
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laikomos Šv.
Mišios, po kurių prie tremtinių paminklo esančio Jurbarko
kapinėse įvyko Atminimo valanda, skirta trėmimų aukoms
pagerbti. Likus minutei iki dvyliktos valandos jurbarkiečiai
kartu su visa Lietuva sustojo visuotinei Tylos minutei,
prisiminti ir pagerbti tų, kuriuos palietė tremtis. Minėjime
dalyvavo ir atminimo žvakeles tremtiniams uždegė meras
Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras Ganusauskas bei Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasida Kalinauskienė. Po pietų savivaldybės atstovai dalyvavo
Jurbarko rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Ant
geležinkelio bėgių“ parodos atidaryme Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kurį organizavo Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialas kartu su Jurbarko rajono ugdymo įstaigų
dailės ir istorijos mokytojų metodiniais būreliais.
2017 m. birželio 17 d. Veliuonoje įvyko XV respublikinis tradicinių amatų, muzikavimo
ir liaudiškų šokių festivalis „Veliuonos kadrilis“. Festivalyje vyko šventinė dalyvių eisena,
koncertiniai pasirodymai, jungtinių šokių programa bei kolektyvų konkursas-varžytuvės dėl
„Smagiausios kolektyvo polkos“ ir „Techniškiausios polkos poros“ nominacijų. Muzikinius
kūrinius susirinkusiesiems dovanojo grupės „Jonis“ ir „Žentai“. Renginyje dalyvavo ir Jurbarko
rajono savivaldybės atstovai – meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja Rasida Kalinauskienė, kiti administracijos darbuotojai.
2017 m. liepos 6-ąją Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną
„Tautiška giesmė“ buvo giedama ant 100 svarbiausių Lietuvos piliakalnių, iš kurių 3 Jurbarko
rajone. Tai Veliuonos piliakalnis (Ramybės kalnas), Seredžiaus piliakalnis (Palemono kalnas) ir
Jurbarko (Bišpilio) piliakalnis. Ant šių piliakalnių susibūrusios bendruomenės, šeimos, draugai,
kaimynai visi drauge su trispalve ir lietuviška daina paminėjo Valstybės dieną. Tarp jų ir Jurbarko
rajono savivaldybės vadovai.
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2017 m. liepos 12 d. meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Antanas Gvildys, savivaldybės administracijos specialistai pasveikino geriausius Jurbarko
rajono abiturientus, kurių valstybiniai brandos egzaminai įvertinti aukščiausiais – 100 ir 99 balais.
Renginyje dalyvavo abiturientai, jų tėveliai, klasių auklėtojai, mokytojai, žiniasklaidos atstovai. Tą
pačią dieną į naują gyvenimo etapą išlydėta 69-oji Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos
abiturientų laida – dvidešimt brandos egzaminus išlaikiusių abiturientų. Gimnazijoje vykusioje
brandos atestatų įteikimo šventėje sėkmės tolimesniame gyvenime jaunuoliams linkėjo jų
mokytojai, tėvai, seneliai, draugai. Abiturientus taip pat pasveikino meras Skirmantas Mockevičius
bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
Lukas Bakšys. Liepos 13 d. brandos atestatų įteikimo šventė vyko Eržvilko kultūros centre.
Brandos atestatai iš mero rankų atiteko devyniolikai 71-osios laidos abiturientų. Liepos 14 d.
Jurbarko kultūros centre įvyko Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos brandos atestatų
įteikimo šventė. 91-osios laidos abiturientams įteikti 169 brandos atestatai.
2017 m. liepos 15 d. Smalininkų centriniame
parkelyje buvo atidengtas monumentas, skirtas dailininkės
Lidijos Meškaitytės atminimui. Šis monumentas – tai
suolelis, ant kurio dailininkė sėdėdavo tapydama
miniatiūras, įamžindama Smalininkų ir Antšvenčių
apylinkes. Po Jurbarko bardų klubo koncerto Smalininkų
kultūros centre renginio dalyviai buvo pakviesti aplankyti
gimtąją dailininkės (autentišką lietuvninkų) sodybą,
esančią Antšvenčių kaime. Renginyje dalyvavo ir
susirinkusius sveikino savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
2017 m. liepos 17–21 d. Girdžių kaime (Girdžių sen.) buvo įgyvendinamas Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato projektas „Viskas
mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime“. Pagrindinis šio projekto tikslas – užimti Jurbarko miesto
ir rajono nepilnamečius vaikus veiklomis, kurios ugdytų jų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, formuotų
sveikos gyvensenos bei socialinius įgūdžius. Šiam sveikatinimo projektui įgyvendinti Jurbarko
rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skyrė 1 440 Eur iš Jurbarko rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų. Dalyvauti stovykloje panoro per
trisdešimt vaikų. Liepos 17 d. įvyko oficiali stovyklos atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo ir
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Jis džiaugėsi įdomia stovyklos programa, kuri apima
daug įvairių veiklų, suteikia vaikams galimybę aktyviai praleisti laisvalaikį, skatina Jurbarko miesto
ir rajono vaikų tarpusavio bendravimą.
2017 m. rugpjūčio 4 d. LR kultūros ministrė
Liana Ruokytė-Jonsson lankėsi Jurbarko rajone, kur
susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu
Mockevičiumi, administracijos direktore Vida Rekešiene,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Antanu
Gvildžiu, už kultūrą atsakingais darbuotojais. Vizito metu
lankytasi Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje, Veliuonos dvare, Raudonės ir Panemunės
pilyse, aptartos kultūros paveldo įveiklinimo galimybės,
iškylančios problemos, projektų finansavimo klausimai.
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2017 m. rugpjūčio 10 d. Šimkaičiuose įvyko Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos
organizuojama vasaros šventė „Pabūkime kartu“. Po Šv. Mišių Šimkaičių Šv. Vyskupo Martyno
bažnyčioje šventės dalyviai rinkosi Šimkaičių bendruomenės namuose. Čia draugijos nariai
tradiciškai pasveikino jubiliejus švenčiančius savo bičiulius, klausėsi Jurbarko rajono neįgaliųjų
draugijos vokalinio ansamblio „Draugystė“, Šimkaičių moterų vokalinio ansamblio „Gija“ ir
Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Svaja“ jiems skirtų muzikinių kūrinių.
Susirinkusiuosius su švente pasveikino ir Jurbarko rajono savivaldybės atstovai – meras Skirmantas
Mockevičius, administracijos direktorė Vida Rekešienė bei Socialinės paramos skyriaus vyriausioji
specialistė Inga Kornikaitė.
2017 m. rugpjūčio 23 d. Artėjantį Lietuvos
valstybės šimtmečio jubiliejų įprasmino Atminimo vakaras
prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos
prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto
vadavietės (1951–1953 m.) Šapališkės miške, Šimkaičių
seniūnijoje, kur vyko partizaninės kovos. Į Atminimo
vakarą susirinko Lietuvos laisvės kovų dalyviai, šauliai,
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, jaunimo,
žiniasklaidos atstovai ir kiti Jurbarko krašto gyventojai,
Susirinkusiuosius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius ir Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, kurie šalia
paminklo žuvusiems partizanams drauge iškėlė Lietuvos trispalvę. Vėliau renginio dalyviai giedojo
Tautišką giesmę, prie paminklo žuvusiems partizanams padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles,
dalinosi prisiminimais apie to meto istorinius įvykius ir klausėsi dainininkės Ramintos NaujanytėsBjelle atliekamų muzikinių kūrinių.
2017 m. rugpjūčio 23-27 d. vyko tradicinės
Jurbarko krašto šventės renginiai. Susipažinti su mūsų
krašto etnografija kvietė Amatų mugė, Jurbarko rajono
seniūnijų kiemeliai, kultūros įstaigų meno kolektyvai.
Parodomąsias programas šventės metu pristatė policijos,
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, pasienio, aplinkos
apsaugos pareigūnai, kariškiai. Šventę vainikavo žinomų
Lietuvos muzikos atlikėjų koncertas, fejerverkai ir
įspūdingas lazerių šou.
Vinco Grybo memorialiniame muziejuje taip pat
buvo atidaryta paroda „Reformacijai – 500. Vitražais iliustruotoji Biblija“, kurioje buvo
eksponuojamos jurbarkietės dailininkės Rasos Grybaitės vitražų fotografijos. Parodos atidaryme
dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų vadovai, savivaldybės
administracijos darbuotojai, savivaldybės miestų partnerių delegacijos iš Berlyno Lichtenbergo
(Vokietija), Crailsheimo (Vokietija), Ryno (Lenkija), žiniasklaidos atstovai.
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija tema „Reformacija
vakar ir šiandien“, kurioje pranešimus apie Reformaciją ir jos raidą skaitė Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Kunigas doc. dr. habil. Darius Petkūnas,
Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys ir
Crailsheimo (Vokietija) vyriausiasis meras Rudolfas Michlas.
Vakare Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko
Reformacijos 500 metų jubiliejui skirtas koncertas, kuriame skambėjo gražiausios evangelikų
liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų Europos kompozitorių kūriniai.
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2017 m. rugsėjo 5 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Veliuonos
novelės premijos komisijos, sudarytos Jurbarko rajono savivaldybės mero 2017 m. gegužės 8 d.
potvarkiu Nr. V3-30 „Dėl ekspertų komisijos sudarymo Veliuonos novelės premijos laureatui
išrinkti”, posėdis. Komisijos nariai aptarė ir įvertino penkis kūrinius, kurie buvo pateikti Veliuonos
novelės premijos konkursui: Romo Gudaičio „Rudnia iškeliauja į dangų“, Juttos Noak „Du
lagaminai“, Mykolo Saukos „Grubiai“, Mindaugo Jono Urbono „Dvasių urna“ ir Tomo Vaisetos
„Paukščių miegas“.
2017 m. rugsėjo 8 d. prie Vytauto Didžiojo paminklo Jurbarke surengtas Vytauto
Didžiojo karūnavimo dienos minėjimas, kurio metu visuomenei priminta mūsų šalies istorija ir
Vytauto Didžiojo nuopelnai mūsų valstybei. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną čia susirinkusius
pasveikino meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. Savivaldybės atstovai ragino visuomenę, o ypač jaunimą,
branginti mūsų šalies istoriją, gerbti jos didvyrių atminimą.
2017 m. rugsėjo 23 d. gerokai daugiau nei šimtas
užsiregistravusių dviračių mylėtojų tarp jų ir savivaldybės
vadovai dalyvavo renginyje „Riedėk Jurbarke“, skirtame
Europos judumo savaitei ir Tarptautinei dienai be
automobilio paminėti. Toks renginys Jurbarke surengtas
pirmą kartą. Dalyviai dviračiais įveikė maždaug 7
kilometrų ilgio maršrutą ir pretendavo į šias nominacijas:
„Riedanti šeima“, „Riedantys kolegos“, „Masiškiausia
grupė“, „Linksmiausi“, „Išradingiausi“, „Romantiškiausia
pora“, „Jauniausi“ ir „Žaviausi senjorai“. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
(JTVIC) socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje buvo galima reitinguoti dalyvių nuotraukas.
Sulaukę daugiausia palankių atsiliepimų buvo apdovanoti rugsėjo 27 – minint Tarptautinę turizmo
dieną. Renginio organizatoriai: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius, Vietos veiklos grupė „Jurbarkas“.
2017 m. rugsėjo 26 d. savivaldybėje įvyko Erasmus+ projekto (kuriame dalyvauja
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras), jungiančio penkias mokyklas iš
Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Turkijos, partnerių susitikimas. Svečius savivaldybėje
priėmė meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas
Gvildys, jaunimo reikalų koordinatorius Lukas Bakšys, kiti šio skyriaus darbuotojai. Projekto
partneriai savivaldybės atstovus supažindino su vykdomu projektu ir jo veiklomis. Projekto
„Muzika motyvuoja geriau mokytis“ tikslas – lavinti anglų kalbos įgūdžius, pagarbą kitoms
tautoms ir kultūroms, gebėjimą bendrauti su kitų tautų atstovais.
2017 m. rugsėjo 29 d. Veliuonos kultūros centre
buvo įteikta 2017 m. Veliuonos novelės premija. Laureatu
pripažintas rašytojas Romas Gudaitis iš Vilniaus, už
novelių knygą „Rudnia iškeliauja į dangų“. Premijos
steigėja Jurbarko rajono savivaldybė novelių knygos
autoriui skyrė 1 000 eurų. Premiją įteikė savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius. Premija teikiama kas
penkeri metai Lietuvos rašytojams, išleidusiems naujas
novelių knygas. Jos steigimo tikslas – prisiminti iš
Veliuonos krašto kilusius literatūrinio žodžio meistrus,
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novelę – kaip savitą ir individualų reiškinį lietuvių literatūroje, turintį gilias literatūrines tradicijas.
2017 m. rugsėjo 29 d. Dalyvauta tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimo
šventėje Jurbarko kultūros centro salėje.
2017 m. spalio 6 d. prie Šimkaičių Jono Žemaičio
pagrindinės mokyklos atidengtas paminklinis akmuo,
skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui, 1919–1920 metų
Nepriklausomybės kovų Šimkaičių valsčiaus savanorių bei
Vyties kryžiaus kavalierių atminimo įamžinimui.
Paminklinio
akmens
atidengimo
ir
pristatymo
bendruomenei ceremonija įvyko po Mišių Šv. Vyskupo
Martyno bažnyčioje. Simbolinę paminklo atidarymo
juostelę perkirpo meras Skirmantas Mockevičius,
Šimkaičių seniūnijos seniūnė Elena Šileikienė ir LR Seimo narys Ričardas Juška.
2017 m. spalio 23 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta
filosofo, rašytojo, kraštiečio, kilusio iš Raudonėnų, prof. dr. Sauliaus Kanišausko knyga „Atsibusk,
Kalistratai“. Kartu su knygos autoriumi renginyje dalyvavo iš Smalininkų krašto kilęs žinomas
poetas, muzikantas ir dainininkas Jonas Endrijaitis. Vakarą jis pradėjo atlikdamas savo kūrybos
dainą apie rudenį. Pristatydamas knygos autorių susirinkusiems jis perskaitė Sauliui Kanišauskui
skirtą Lietuvos žurnalisto, literatūros kritiko, publicisto Stasio Lipskio laišką, kuriame jis sveikina
rašytoją su puikiu romanu ir teigia, jog jį galima laikyti Jurbarko gyvenimo epopėja. Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pasidžiaugė prasmingais prof. dr. Sauliaus
Kanišausko kūriniais ir įteikdamas jam gėlių puokštę padėkojo už gražius žodžius apie mūsų kraštą,
meilę, gyvenimą, žmones.
2017 m. spalio 21–27 d. Jurbarko rajono
savivaldybės viešoji biblioteka paminėjo gražų savo
veiklos 80-metį. Tai išskirtinis įvykis – per šiuos
dešimtmečius biblioteka augo, plėtėsi, keitėsi, tapo
šiuolaikiškesnė ir patrauklesnė. Spalio 27 d. bibliotekos
veiklos 80-metį vainikavo jubiliejinis vakaras „Atidari
langai: šviečia ir kviečia bibliotekos langai“, kurio metu
atidaryta nuolatinė ekspozicija „Kraštiečių alėja“, skirta
pagerbti įvairius Jurbarko krašto kūrėjus.
2017 m. spalio 31 d. Visų šventųjų dienos
išvakarėse savivaldybės vadovai kartu su administracijos
darbuotojais uždegė žvakutes bei padėjo gėlių prie
paminklo Jurbarko rajono gyventojams, žuvusiems Sibiro
lageriuose ir tremtyje, taip pat aplankė ilgamečio Jurbarko
rajono savivaldybės mero Aloyzo Zairio ir buvusių
savivaldybės darbuotojų kapus. Pagerbiant už Lietuvos
laisvę kovojusių ir žuvusių partizanų atminimą buvo
aplankyti Jurbarkų ir Eržvilko seniūnijose esantys kapai,
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriuje
palaidotų 1863 metų sukilimo dalyvio Juozo Toliušio bei jo sūnaus teisininko, advokato Zigmo
Toliušio kapas, o Skirsnemunės miestelio katalikų kapinėse – Lietuvos Steigiamojo Seimo nario dr.
Kazio Ambrozaičio kapas.
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2017 m. spalio mėnesį dalyvauta Juodaičių bendruomenės vakaronėje „Po rudens darbų“.
LR Konstitucijos egzamine Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijos ūkininkų šventėje
Tamošiuose, Vietos savivaldos dienos minėjimo renginiuose Jurbarke.
2017 m. lapkričio 4 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko
tradicinė Vilniaus jurbarkiškių sueiga, kurioje meras pristatė mūsų rajono ir miesto aktualijas,
koncertinę programą susirinkusiesiems dovanojo Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela
„Mituva”.
2017 m. lapkričio 6–7 d. savivaldybės vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus specialistai dalyvavo susitikimuose su Vadžgirio ir Raudonės mokyklų
bendruomenėmis, kuriuose buvo diskutuota apie šių ugdymo įstaigų situaciją bei tolimesnes jų
veiklos perspektyvas 2018–2020 mokslo metais, kad iki 2017 metų gruodžio mėnesio pradžios būtų
galima išgryninti mokyklų ateities viziją ir būtų galima teikti siūlymus savivaldybės tarybai.
2017 m. lapkričio 13 d. Jurbarko rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius,
administracijos direktorė Vida Rekešienė bei Jurbarko
rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus
pavaduotoja moksleivių sportui, laikinai vykdanti Centro
direktoriaus funkcijas, Jolanta Kačerauskienė susitiko su
projekto „Krepšinio galia“ koordinatore iš Jungtinių
Amerikos valstijų – Kazickų Šeimos Fondo Niujorko biuro
generaline direktore Neila Baumiliene. Savivaldybės
vadovai domėjosi projekto „Krepšinio galia“ vystymo galimybėmis Jurbarko rajone, kalbėjo apie
vaikų užimtumui ir tobulėjimui skatinti skirtas iniciatyvas, jų profesinį orientavimą bei teiravosi
apie galimybę steigti vaikų dienos centrą Eržvilke. Po pokalbio savivaldybėje susitikimo dalyviai
lankėsi Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje. Tai pirmoji įstaiga Jurbarko rajone, kuri 2017
metų spalio mėnesį prisijungė prie Kazickų Šeimos Fondo projekto „Krepšinio galia“. Susitikimo
dalyviai stebėjo projekto dalyvių treniruotę. Po treniruotės Niujorko biuro generalinė direktorė
Neila Baumilienė pristatė jaunuoliams Kazickų Šeimos Fondo veiklą, išsamiau supažindino su
Lietuvoje vykdomu projektu „Krepšinio galia“ bei aptarė bendradarbiavimo galimybes su kitais
projekto dalyviais. N. Baumilienė teiravosi, kaip jaunuoliams sekasi treniruotis, domėjosi, su
kokiais garsiais krepšininkais jie norėtų susitikti, kokiose veiklose norėtų dalyvauti. Meras
informavo, kad jis kartu su administracijos direktore Vida Rekešiene inicijuos kreipimąsi į Kazickų
Šeimos Fondą dėl projekto „Krepšinio galia“ finansavimo dar dviejose Jurbarko rajono mokyklose.
2017 m. lapkričio 16 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje įvyko
penktasis, jubiliejinis direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gudelienės inicijuotas renginys –
„Gimnazisto pasas“. Jame dalyvavo ne tik gimnazistai, jų auklėtojai, bet ir mokinių tėvai.
Gimnazisto pasus šiemet gavo 134 pirmokai. Nuo šios dienos jie tapo pilnateisiais gimnazijos
šeimos nariais. Renginyje dalyvavusiems gimnazistams pasai atiteko iš savivaldybės mero
Skirmanto Mockevičiaus rankų.
2017 m. lapkričio 18 d. Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla
paminėjo 150 metų veiklos jubiliejų. Šventiniame renginyje dalyvavo buvę ir esami mokyklos
mokiniai, mokytojai, Raudonės ir Vadžgirio pagrindinių mokyklų bendruomenių nariai, Jurbarko
rajono savivaldybės atstovai, kiti svečiai. Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje buvo
aukojamos Šv. Mišios, kurioms pasibaigus visi susirinkusieji uždegė atminimo žvakutes ant
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mirusių klasės draugų ir mokytojų kapų. Po pietų, mokyklos sporto salėje vyko iškilmingas
mokyklos jubiliejaus minėjimas. 150 metų jubiliejaus proga savivaldybės meras įstaigos direktoriui
Leonardui Zaksui įteikė 150 eurų vertės savivaldybės dovanų čekį.
2017 m. lapkričio mėnesį taip pat dalyvauta Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės
mokyklos ataskaitos pristatyme Smalininkuose, susitikime – diskusijoje su LR Seimo nare Ingrida
Šimonyte ir susitikime su aktoriumi Mykolu Vildžiūnu Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje.
2017 m. gruodžio 8 d. Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazijoje įvyko Advento labdaros popietė
„Palaimink gerumą, laike“, skirta surinkti lėšas poilsio
erdvei, pirmame gimnazijos aukšte įrengti. Aštuntą kartą
gimnazijos Mokinių parlamento organizuotame renginyje
dalyvavo mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai, vietos
bendruomenės nariai, verslininkai, Jurbarko rajono
savivaldybės, žiniasklaidos atstovai. Gimnazijos mokiniai
susirinkusius pakvietė pasisvečiuoti Hanso Kristiano
Anderseno kalėdinėje pasakoje „Mergaitė su degtukais“.
Po kalėdinės pasakos ir gimnazijos mokinių koncerto įvyko aukcionas, kuriame renginio svečiai
galėjo įsigyti naminės duonos, bibliotekininkių kepto pyrago, Veliuonos krašto gaspadinės
subrandinto sūrio, rankdarbių. Pasibaigus aukcionui meras Skirmantas Mockevičius ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė gimnazijos jaunimo poilsio erdvei padovanojo du
sėdmaišius, kurie gimnazijai buvo pristatyti iki Naujųjų metų.
2017 m. gruodžio 9 d. prie Jurbarko kultūros centro įžiebta Jurbarko miesto Žaliaskarė,
kuri paskelbė Kalėdų laukimo pradžią. Vaikai ir suaugusieji grožėjosi fejerverkais, juos sveikino
Kalėdų Senelis, jaunieji Jurbarko kultūros centro aktoriai, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius. Įžiebus Kalėdų eglę susirinkusieji buvo pakviesti į Jurbarko kultūros
centrą stebėti teatralizuoto mėgėjų meno kolektyvų koncerto visai šeimai „Kelias į laimę“ (H. K.
Anderseno pasakos „Coliukė“ motyvais). Tą patį vakarą Jurbarko mieste sužibo dar viena
Žaliaskarė. Ji įžiebta Jurbarko dvaro parke. Ši idėja buvo įgyvendinta po to, kai beveik 60 procentų
gyventojų išreiškė savo nuomonę Jurbarko rajono savivaldybės paskelbtoje apklausoje balsuodami
už modernios konstrukcijos su šviečiančiomis girliandomis eglės idėją.
2017 m. gruodžio 11 d. Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose įteiktas
penktasis
pilietiškiausio
metų
smalininkiečio
apdovanojimas. Pilietiškiausiu metų smalininkiečio titulą
šiais metais pelnė Dominykas Bertašius. Vaikinui atiteko
išskirtinė Lietuvos Respublikos vėliava, kurią Smalininkų
miestelio gyventojai pavasarį iškelia senajame uoste, o
kiekvieną rudenį, laivybos sezono pabaigoje, nuleidžia.
Dominykas buvo Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinės mokyklos mokinys, Mokinių komiteto pirmininkas. Nors šiuo metu jis išvyko mokytis į
Klaipėdą, vaikinas nepamiršta Smalininkų. Nei viena šventė, nei vienas renginys mokykloje, o ir
miestelyje nevyksta be Dominyko pagalbos – interaktyvus žaidimas „Knygnešiai ir žandarai“,
„Ekspedicijos Nemunu“, laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimas, rajoninis renginys „Pasienis be
sienų“ ir kt. Jis geba surinkti komandą, sutelkti ją darbui. Pilietiškiausią smalininkietį pasveikino ir
savivaldybės vadovai.
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2017 m. gruodžio 22 d. dalyvauta renginyje „LTeam apdovanojimai“ Vilniuje. Tai
kasmetinis geriausių Lietuvos sportininkų pagerbimas, į kurį pretenduoja geriausi olimpinių sporto
šakų atstovai. Apdovanojimų metu pagerbti Lietuvos „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“,
„Metų vyrų komanda“, „Metų moterų komanda“, „Metų treneris“, „Metų proveržis“, „Metų
pergalė“, specialios nominacijos skirtos „Už pagalbą sportininkams“ bei „Už viso gyvenimo
nuopelnus“.
2017 m. gruodžio mėnesį dalyvauta ir kituose renginiuose – „Knygų Kalėdos“ Jurbarko
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kalėdinės eglės įžiebimo šventėje Skirsnemunėje bei
naujametiniame vakare su savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovais.
4.5.9. Apdovanojimai ir padėkos
Per 2017 metus savivaldybės mero potvarkiais padėkos už visuomeninę veiklą, puikų
darbą, renginių organizavimą, sportinius pasiekimus, puikius mokymosi rezultatus skirtos 80
juridinių ir fizinių asmenų, Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
2017 metais buvo apdovanoti aštuoni asmenys:
Zita Sorokienė – už energingą veiklą atstovaujant Lietuvos ir Jurbarko rajono
verslininkams, aktyvią pilietinę poziciją, ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybės taryboje.
Laimutė Bronislava Ašmonaitienė – už liaudies meno puoselėjimą ir kūrybinius
pasiekimus Jurbarko Konstantino Glinskio teatre.
Bronė Jašinskienė – už ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, savanorišką darbą
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje.
Artūras Matukaitis – už stovyklų „Sakale, lėk“ organizavimą, pilietinį-patriotinį
jaunosios kartos ugdymą, aktyvią veiklą Smalininkų miestelio bendruomenėje.
Valė Šeršniovienė – už ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, savanorišką darbą
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje.
Kristina Vančienė – už pilietiškumą, energingą veiklą Lietuvos ir Jurbarko rajono
nevyriausybinėse organizacijose, ilgametį savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto
bendrijoje
Antanas Jackis – už pažangų ūkininkavimą, bendruomeniškumą, paramos teikimą.
Stanislovas Žilinskas – už agronomijos mokslo puoselėjimą, dalijimąsi sukaupta patirtimi
su kitais ūkininkais, bendruomeniškumą.
2017 m. sausio 6 d. kavinėje „Jurbarko boulingas“
įvyko tradicinis verslo apdovanojimų vakaras „Geriausios
Jurbarko rajono įmonės 2016“, į kurį pabūti kartu ir
pasidžiaugti vieni kitų darbais bei pasiekimais susirinko
daugiau nei šimtas Jurbarko krašto verslininkų. Renginyje
už sėkmingą verslo plėtrą, svarų indėlį didinant Jurbarko
rajono
gyventojų
užimtumą,
konstruktyvų
bendradarbiavimą su savivaldybe meras Skirmantas
Mockevičius padėką ir apdovanojimą įteikė Raimondo
Jasulio vadovaujamai uždarajai akcinei bendrovei
„Viešvė“.
2017 m. vasario 16 d. minint Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ąsias metines iškilmingo
Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncerto Jurbarko kultūros centre metu buvo
apdovanoti Jurbarko kraštui nusipelnę žmonės.
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Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“ rajono meras apdovanojo
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos
vadovę, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narę Zitą
Sorokienę (už energingą veiklą atstovaujant Lietuvos ir
Jurbarko rajono verslininkams, aktyvią pilietinę poziciją,
ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybės taryboje) ir
tautodailininkę Laimutę Bronislavą Ašmonaitienę (už
liaudies meno puoselėjimą ir kūrybinius pasiekimus
Jurbarko Konstantino Glinskio teatre).
2017 m. kovo 11 d. meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktoriaus
pavaduotojas Viktoras Ganusauskas dalyvavo Gediminaičių stulpų pristatymo visuomenei
ceremonijoje Girdžiuose. Ceremonijos metu savivaldybės vadovas įteikė padėkos raštą
Gediminaičių stulpų idėjos autoriui seniūnui Dariui Juodaičiui už pilietines iniciatyvas ir Lietuvos
valstybingumo puoselėjimą Girdžių seniūnijoje.

Šventinio koncerto „Tavo širdį savoj širdy girdžiu“ Jurbarko kultūros centre metu padėką
ir dovaną – vardinį peilį, meras įteikė pilietiškiausiam 2016 m. Jurbarko krašto šauliui Lietuvos
šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės
Petro Paulaičio 1-osios kuopos šauliui Vytautui Jurgiui
Kairiui už iniciatyvas ir asmeninį indėlį įamžinant
Lietuvos laisvės kovotojų ir ištremtų Lietuvos gyventojų
atminimą Jurbarko rajono savivaldybėje. Už aktyvų
dalyvavimą jaunųjų šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas,
skatinančias jaunųjų šaulių motyvaciją, mero padėkos raštu
ir „Išlikimo dovana“ – kompasu ir vardiniu daugiafunkciu
peiliuku – buvo apdovanota ir Lietuvos šaulių sąjungos
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 1osios kuopos jaunoji šaulė Milda Kriščiūnaitė. Ši mero Skirmanto Mockevičiaus ir Lietuvos šaulių
sąjungos iniciatyva skirta pagerbti nusipelniusius Jurbarko krašto šaulius ir jaunuosius šaulius, taps
tradicija ir skatins aktyviai dalyvauti šaulių veikloje.
2017 m. balandžio 13 d. meras savivaldybėje priėmė ir su pergale pasveikino 2017 metų
Europos jaunių kyokushin karate čempioną ir jo trenerį Jurbarko kyokushin karate klubo „Kumite“
vadovą Artūrą Enčerį.
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Europos kyokushin karate jaunių (16–18 metų)
čempionatas įvyko 2016 m. balandžio 8 d. Danijoje
(Roskildės mieste). Šioje amžiaus grupėje dalyvavo per
200 sportininkų iš įvairių valstybių. Jurbarko kyokushin
karate klubo „Kumite“ atstovui Mariui Lukšiui šis
čempionatas buvo itin sėkmingas. Patekęs į Lietuvos
jaunių rinktinę Marius (75–80 kg svorio kategorijoje)
pranoko visus savo varžovus ir iškovojo aukso medalį. Už
iškovotą I vietą meras kyokushin karate sportininkui įteikė
padėkos raštą ir atminimo dovaną. Mero padėka įteikta ir Mariaus Lukšio treneriui Artūrui
Enčeriui.
2017 m. balandžio 27 d. Jurbarko parodų ir
koncertų salėje įvyko šventinis Medicinos darbuotojų
dienai skirtas Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame buvo pagerbti
Jurbarko krašto medikai. Padėkos skirtos šiems VšĮ
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
darbuotojams: vaikų ligų gydytojoms Nijolei Kiudienei ir
Audronei Jablonskienei, sveikatos statistikei Zinaidai
Mozūraitienei, Greitosios medicinos pagalbos skyriaus
bendruomenės slaugytojai Romai Kucinienei, bendrosios
praktikos slaugytojoms Jolantai Kasparaitienei ir Leonidai Žalienei, Chirurgijos ir ortopedijos
traumatologijos skyriaus vyresniajai slaugytojai Zitai Baltrušaitytei. VšĮ Jurbarko ligoninėje
dirbantiems medikams: vyriausiojo gydytojo pavaduotojai medicinos reikalams Rūtai Lukšienei,
gydytojui chirurgui Mindaugui Eigėliui, Konsultacinės poliklinikos vyresniajai slaugytojai Rasai
Karalienei, Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai
Ainai Strikaitei, Vaikų ligų skyriaus vedėjai Reginai Bulotienei. Viešųjų pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovams: VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam
gydytojui Steponui Česlovui Strodomskiui, VšĮ Seredžiaus ambulatorijos vyriausiajai gydytojai
Reginai Petrukaitienei; VšĮ Šimkaičių ambulatorijos vyriausiajai gydytojai Laimai Balseraitienei;
VšĮ Viešvilės ambulatorijos vyriausiajai gydytojai Vaidai Augaitienei.
2017 m. balandžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paminėta
Bibliotekininko diena. Teatralizuotame renginyje Geriausio 2016 metų bibliotekininko vardą pelnė
Virginija Užkuraitienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Baltraitiškės filialo
bibliotekininkė. Už kūrybišką ir nuoširdų darbą su skaitytojais, naujų galimybių ir idėjų ieškojimą,
dėmesingumą bendruomenei V. Užkuraitienei įteikta Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto
Mockevičiaus padėka.
2017 m. balandžio 28 d. Skirsnemunės seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Bakaitienė,
tarnavusi Lietuvos valstybei 25-erius metus, atsisveikino su kolegomis. N. Bakaitienę seniūnijoje
taip pat aplankė Jurbarko rajono savivaldybės vadovai – meras Skirmantas Mockevičius ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė. Už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės
tarnyboje, nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomenės reikalais ir atsakingai vykdytas seniūno
pavaduotojos pareigas Jurbarko rajono savivaldybės vadovai jai įteikė savivaldybės padėką ir
atminimo dovaną. Darbą Skirsnemunės seniūnijoje Nijolė Bakaitienė baigė nuo gegužės 2 d.
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2017 m. gegužės 5 d. Jurbarke lankėsi ilgametis
tarptautinio festivalio „Kaunas Jazz“ iniciatorius Jonas
Jučas. Garbingą svečią savivaldybėje priėmė meras
Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas. „Kaunas Jazz“ iniciatorius padėkojo savivaldybės
vadovams už bendrą darbą rengiant šio festivalio koncertus
Jurbarko mieste ir aptarė tolimesnio bendradarbiavimo
perspektyvas. Lietuvoje 2017 m. balandžio mėnesį vyko
kasmetinio tarptautinio festivalio „Kaunas Jazz 2017“
koncertai. Jie vyko ne tik Kaune, Vilniuje, Panevėžyje,
Birštone, Palangoje, bet ir Jurbarko mieste. Jurbarko rajono savivaldybė, būdama viena iš festivalio
partnerių ir rėmėjų, tęsdama bendradarbiavimą su viešąja įstaiga „JAZZ“, kaip ir praėjusiais metais,
šiemet iš savivaldybės biudžeto skyrė 1 000 eurų sumą.
2017 m. gegužės 26 d. meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas
Gvildys bei vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė
dalyvavo Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
bendruomenės šventėje „Plauk, laiveli, į vaikystės šalį“,
skirtoje įstaigos veiklos 40-mečiui paminėti. Už ilgametį,
sąžiningą ir profesionalų vadybinį darbą, naujų galimybių
ir idėjų ieškojimą, dėmesingumą bendruomenei Jurbarko
rajono savivaldybės padėkos raštus meras įteikė Jurbarko
vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei Irenai Bertulienei ir direktorės pavaduotojai
ugdymui Irenai Povilaitienei. Įstaigos veiklos 40-mečio proga savivaldybės vadovas vaikų lopšeliodarželio bendruomenei įteikė ir 100 eurų vertės dovanų čekį.
2017 m. gegužės 27 d. Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija,
skirta Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos 25mečiui paminėti. 1992 m. įkurta organizacija buvo viena iš
pirmųjų labdaros ir paramos nevyriausybinių organizacijų
Jurbarko rajone. Konferencijoje esami ir buvę samariečiai
džiaugėsi nuveiktais darbais, dalinosi patirtimi su bičiuliais
iš kitų Lietuvos miestų. Už aktyvų darbą sprendžiant rajono
socialines problemas meras padėkos raštus įteikė Kristinai
Vančienei, Irenai Kaminskienei, Valei Šeršniovienei, Irenai
Smuikienei, Arvydui Jašinskui, Birutei Dubinskienei, Nijolei Istratijienei, Bronei Jašinskienei,
Antanui Kazakevičiui, Virginijai Jasinskienei, Česlovui Meškauskui, Reginai Andriuškienei.
2017 m. birželio 4 d. įvyko Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos bendruomenės šventė, skirta
įstaigos 50-mečiui paminėti. Po Šv. Mišių Jurbarko Švč.
Trejybės bažnyčioje esami ir buvę mokiniai bei mokytojai
dalyvavo oficialiame šventės atidaryme Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokykloje, dalinosi prisiminimais apie
svarbiausius mokyklos istorijos momentus, džiaugėsi
dabartinių mokinių pasiekimais respublikiniuose bei
tarptautiniuose konkursuose. Įstaigos 50 metų jubiliejaus
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proga savivaldybės padėkos raštus už nuoširdų darbą, ypatingą pagarbą ir dėmesį mokiniams bei
kolegoms, aktyvią koncertinę veiklą, Jurbarko krašto garsinimą meras įteikė Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos direktorei Loretai Ševelienei, mokytojams – Vincui Bakšiui, Kęstučiui
Andriui Vasiliauskui, Jovitai Misiūnienei, Inesai Bosaitei.
2017 m. birželio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką paliko ilgametė jos
vadovė Nijolė Masiulienė. Už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų vadybinį darbą, naujų galimybių ir
idėjų ieškojimą, kultūrinių tradicijų puoselėjimą, meilę žmonėms ir knygai Nijolei Masiulienei,
vadovavusiai bibliotekai daugiau nei 26-erius metus, įteikta Jurbarko rajono savivaldybės padėka.
Ją įteikė meras Skirmantas Mockevičius.
2017 m. rugpjūčio 22 d. Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus vidaus tarnybos majoro Kęstučio Lukošiaus
įsakymu Nr. TE-203 Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius apdovanotas Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu
„Už nuopelnus gyventojų saugai“. Šį apdovanojimą merui
Jurbarko krašto šventės metu (rugpjūčio 26 d.) įteikė
Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas Mindaugas
Mikutavičius. Ženklas S. Mockevičiui skirtas už bendradarbiavimą ir įvairiapusišką pagalbą
prisidedant prie Jurbarko rajono gyventojų saugumo stiprinimo bei aktyvų dalyvavimą atkuriant
ugniagesių savanorių veiklą.
2017 m. rugsėjo 26 d. meras dalyvavo Apdovanojimų komisijos posėdyje. Jame buvo
apsvarstyti 2 teikimai apdovanoti savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Komisija
visais balsais pritarė apdovanoti savivaldybės garbės ženklu Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinės mokyklos direktorių Artūrą Matukaitį ir Paalsio kaimo gyventoją Antaną Puišį.
2017 m. spalio 2 d. Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariato pareigūnai paminėjo Policijos – Angelų sargų
dieną. Tradiciškai šventė prasidėjo Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už atsakingą
darbą dirbančius policijos pareigūnus. Vėliau pareigūnai
rinkosi
Jurbarko
rajono
savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje, kur susitiko ir bendravo su buvusiais
kolegomis, klausėsi Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos mokinių, mokytojų bei Jurbarko viešosios bibliotekos vyriausiosios metodininkės,
laikinai einančios direktoriaus pareigas, Linos Lukošienės atliekamų muzikinių kūrinių, stebėjo
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatro „Mituvis“ spektaklį. Pasveikinti policijos
pareigūnų atvyko meras Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė Vida Rekešienė bei kiti
svečiai. Meras už prevencinių programų įgyvendinimą ir glaudų bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais Marijampolės apskr. VPK Jurbarko rajono policijos komisariato Bendruomenės
pareigūnui, Veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui Ramūnui Budriui įteikė padėkos raštą. Dar viena
mero padėka skirta Marijampolės apskr. VPK Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus vyresniajai tyrėjai Lilijai Martinkevičienei, už darbą vaikų teisių užtikrinimo klausimais,
bendradarbiavimą su savivaldybės atsakingais pareigūnais, bendrų priemonių įgyvendinimą,
prevencinės veiklos organizavimą mokyklose ir bendruomenėse.
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2017 m. spalio 5 d. Jurbarko kultūros centre
paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Renginio metu
pagerbti ir pasveikinti pedagogai, paskelbti ir apdovanoti
Jurbarko kraštui nusipelnę žmonės. Jurbarko rajono
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
meras Skirmantas Mockevičius apdovanojo Smalininkų
Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorių
Artūrą Matukaitį – už stovyklų „Sakale, lėk“ organizavimą,
pilietinį-patriotinį jaunosios kartos ugdymą, aktyvią veiklą
Smalininkų miestelio bendruomenėje. Už ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, savanorišką
darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
apdovanotos – Bronė Jašinskienė ir Valė Šeršniovienė. Dar vienas apdovanojimas už pilietiškumą,
energingą veiklą Lietuvos ir Jurbarko rajono nevyriausybinėse organizacijose, ilgametį savanorišką
darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje skirtas Kristinai Vančienei. Meras 25-erių
metų darbo švietimo sistemoje proga taip pat pagerbė tris Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojus: skyriaus vedėją Antaną Gvildį –
už ilgametį, nuoširdų, atsakingą vadybinį darbą formuojant Jurbarko rajono švietimo strategiją ir
plėtrą; vyriausiąsias specialistes Genovaitę Grigucevičienę ir Zitą Tytmonienę – už ilgametį ir
nuoširdų darbą įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir už sėkmingą bendradarbiavimą su
atsakingomis įstaigomis. Už kruopštų ir nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, pilietiškumo
ugdymą, tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumo stiprinimą Savivaldybės vadovas pagerbė ir
kitus rajono Švietimo bendruomenės narius.
2017 m. spalio 20–21 d. Tauragės krašto skautai
rinkosi į rudens sueigą „Marga skrynia! O kas joje?“.
Šiemet ji buvo surengta Jurbarko Naujamiesčio
pagrindinėje mokykloje. Sueiga prasidėjo iškilminga
rikiuote mokyklos sporto salėje, kurioje dalyvavo per 200
skautų iš visos Tauragės apskrities. Sugiedojus Lietuvos
Respublikos himną gausiai susirinkusius skautus
pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Antanas Gvildys bei Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Alma Uznė. Už
ilgametį savanorišką darbą Lietuvos skautijoje, kompetenciją ir aktyvumą ugdant jaunąją kartą
Jurbarko mieste ir rajone savivaldybės vadovas pagerbė ir padėkomis apdovanojo Lietuvos
skautijos nares: Eglę Gečaitę, Vaidą Beinarienę, Ugnę Beinarytę, Sigitą Norkienę ir Jolitą
Štrimienę.
2017 m. lapkričio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija, kurios
pirmininkas yra savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, apsvarstė du gautus teikimus
apdovanoti savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Bendru sutarimu komisija
pritarė, kad šiuo garbingu apdovanojimu būtų įvertinti ilgametis Žindaičių krašto agronomas
Stanislovas Žilinskas ir Pašaltuonio krašto ūkininkas Antanas Jackis. Apdovanoti šiuos žmones
pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Antanina Tunaitienė, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos Jurbarko skyriaus konsultavimo biuro vadovė Kristina Gakienė, seniūnijų
seniūnai, bendruomenių atstovai.
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2017 m. lapkričio 22 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir administracijos direktorė Vida Rekešienė
pagerbė du Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro
sportininkus bei jų trenerius. Susitikime su savivaldybės
vadovais dalyvavo sportininkai, jų artimieji ir treneriai,
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro,
žiniasklaidos atstovai. Jurbarko rajono savivaldybės
padėkos raštą ir 150 eurų vertės dovanų čekį už 2017 m.
Pasaulio jaunių (iki 18 metų) lengvosios atletikos
čempionate Nairobyje (Kenija) dešimtkovės rungtyje
iškovotą 7 vietą meras įteikė lengvosios atletikos
sportininkui Tomui Sabašinskui. Kitas padėkos raštas ir 50 eurų vertės dovanų čekis atiteko
kyokushin karate sportininkui Ignui Taurazevičiui, kuris 2017 m. Europos jaunučių (iki 16 metų)
kyokushin karate čempionate Kielce (Lenkija) iškovojo bronzos medalį. Dovanų čekiai
sportininkams buvo skirti iš Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo, o nuo 2018 m., gavus
Tarybos pritarimą, už aukštą meistriškumą planuojama skatinti visus Jurbarko rajoną garsinančius
sportininkus bei juos išugdžiusius trenerius. Tikimasi, kad toks paskatinimas dar labiau motyvuos
sportininkus ir jų trenerius siekti aukšto sportinio meistriškumo, atstovauti Jurbarko kraštui ir jį
garsinti. Savivaldybės vadovas pasidžiaugė sportininkų pasiekimais, prie kurių nuoširdžiu ir
profesionaliu darbu prisidėjo jų treneriai. Už sportininkų Tomo Sabašinsko ir Igno Taurazevičiaus
parengimą pasaulio ir Europos čempionatams padėkos raštus meras įteikė lengvosios atletikos
trenerei Violetai Kokarskajai ir kyokushin karate treneriui Artūrui Enčeriui.
2017 m. lapkričio 25 d. Jurbarko rajono
savivaldybės administracija, Jurbarko rajono ūkininkų
sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
Jurbarko rajono biuras pakvietė ūkininkus į tradicinę
šventę „Metų ūkis 2017“. Jurbarko kultūros centre
vykusiame renginyje pagerbti pavyzdingiausi ir gražiausiai
besitvarkantys rajono ūkiai ir jų savininkai. Jurbarko
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas
sveikindamas gausiai susirinkusius rajono ūkininkus už
daug pastangų ir pasiaukojimo reikalaujantį jų darbą. Mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas pakvietė šio renginio partnerius – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos Jurbarko rajono biuro vadovę Kristiną Gakienę ir Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos
pirmininką Raimundą Jovarauską prisidėti prie savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko
kraštui“ įteikimo ceremonijos apdovanojant ilgametį Žindaičių krašto agronomą Stanislovą Žilinską
(už agronomijos mokslo puoselėjimą, dalijimąsi sukaupta patirtimi su kitais ūkininkais,
bendruomeniškumą) ir Pašaltuonio krašto ūkininką Antaną Jackį (už pažangų ūkininkavimą,
bendruomeniškumą, paramos teikimą).
2017 m. gruodžio 1 d. įvyko Baigiamasis bendruomenių vakaras. Tradiciniame renginyje
pagerbtos aktyviausios, organizuojančios daugiausia veiklų bei dalyvaujančios įvairiuose
konkursuose Jurbarko rajono bendruomenės. Vakaro metu meras Skirmantas Mockevičius ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė pasidžiaugė bendruomenėmis, jų nariais, kurie savo
darbais puošia mūsų rajoną atiduodami dalelę savo širdies. Kiekvienais metais savivaldybės
vadovai pagerbia vis kitas bendruomenes. Šiemet padėkos raštai įteikti: Skirsnemunės kaimo
bendruomenei ir jos pirmininkei Neringai Gedminienei – už sveikos gyvensenos skatinimą,
bendruomenės dalyvavimą sveikatingumo ir socialiniuose projektuose, sėkmingai įgyvendintas
„Gyvenimo siekiamybė – sveika gyvensena“ veiklas); Pašaltuonio kaimo bendruomenei
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„Šaltuonėlė“ ir jos pirmininkei Jolantai Naujokaitei – už bendruomenės telkimą ir iniciatyvas,
aktyviai ir kokybiškai vykdomus projektus pagal įvairias programas, skirtas kaimo bendruomenei ir
gyvenamajai aplinkai gerinti; Miškininkų gatvės bendruomenei ir jos pirmininkui Jonui Ivanauskui
– už aktyvią veiklą, vaikams ir jaunimui patrauklios aplinkos kūrimą, rengiamus projektus ir
įvairias kitas miesto žmonių labui daromas veiklas.
4.5.10.Nevyriausybinių organizacijų rėmimas
2017 metais Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos įgyvendino 49
projektus už 65 517,16 Eur. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis nevyriausybinių
organizacijų projektų finansuota už 10 600 Eur. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos finansavimas – 25 843 Eur, skirtas Jurbarko rajono Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
,,Remti
bendruomeninę
veiklą
savivaldybėse“
įgyvendinimui
ir
pagalbos šeimai ir vaikų užimtumo gerinimui. Jurbarko rajono kaimo bendruomenių veiklai
suteikta 19 074,16 Eur parama pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai
teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro. Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondas Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtoties krypties projektui Jurbarko rajone skyrė
10 000 Eur.

Eil.
Nr.

1.

2.

Projekto vykdytojas

Armeniškių kaimo
bendruomenė
Asociacija
„Seredžiaus Stasio
Šimkaus mokyklos
bendruomenė“

3.
4.

Dainių kaimo
bendruomenė „Prie
užtvankos“

5.

6.

Girdžių šeimų centras

7.
8.
9.
10.

Jurbarko esperanto
klubas „Horizontas“
Juodaičių kaimo
bendruomenė
Jurbarko fitneso
klubas „Feniksas“

Projekto pavadinimas

Jurbarko
rajono
savivaldybė,
suma

„Kartų bendrystė
Armeniškių kaime“
Chorų festivalis „Kur
bakūžė samanota”,
skirtas Stasio Šimkaus
130-osioms gimimo
metinėms minėti
„Gražiname Seredžių
visi“
„Gražesnis mūsų
kaimas“

410

Klojimo teatrų šventė
„Girdžių krivūlė 2017“
„Girdžių vaikų dienos
centro lankytojų
užimtumo organizavimas
ugdant kūrybiškumą,
mažinant socialinę
atskirtį“
„Girdžių senųjų kapinių
skaitmeninimas“
„Draugaukime
kaimynai“
„Keliauti – pažinti –
atrasti“

500

„Gyvenimo prasmė“

300

Finansavimo šaltinis
Kūno
Socialinės
kultūros ir apsaugos ir
sporto
darbo
rėmimo
ministerija,
fondas,
suma
suma

Žemės
ūkio
ministerija,
suma

500

1750
350

141

749
400
300

75

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

11.

Jurbarko evangelikų
liuteronų parapijos
diakonija „Jurbarko
sandora“

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

Jurbarko rajono
turizmo paslaugų
teikėjų organizacija
Klasteris „Panemunių
turai“
Klausučių
bendruomenės centras
Klausučių mokyklos
bendruomenės centras
Klausučių sporto
klubas „Jaunuolynas“
Lietuvai pagražinti
draugijos Veliuonos
skyrius
Lietuvos samariečių
bendrijos Raudonės
skyrius
Lietuvos samariečių
Jurbarko krašto
bendrija

22.

Miškininkų gatvės
bendruomenė

23.
24.

Paskynų
bendruomenė

25.

Pašaltuonio kaimo
bendruomenė
„Šaltuonėlė“

„Pagalbos šeimai ir vaikų
užimtumo gerinimas
Jurbarko rajone“
Jurbarko bažnytinio –
projektinio choro
koncertas „Tebūnie
naktis“ Jurbarko
evangelikų liuteronų
bažnyčioje
„Virš Nemuno vingių“
aviacijos šventė R.
Marcinkui atminti
„Jurbarko žiobrinės“
„Klausučių
bendruomenės centro
materialinės bazės
stiprinimas“
„Stasys Santvaras ir
teatras“
„Klausučių sporto bazės
remontas“
„Apie ūkį ir bites“

400

400

400

7000
300
1500

10000
1150

200

„Šimkaitukai“

450

„Mes – jėga!“

6000

„Miškininkų kvartalo
gyventojų
bendruomeniškumo
skatinimo, socialiai
pažeidžiamų asmenų
įtraukimas į
bendruomenės veiklą,
kultūros ir Jurbarko
krašto tradicijų
puoselėjimas „Dirbkime
ir džiaukimės kartu“
„Žinok, judėk ir laimėk“
„Kartu smagiau!“
„Pašaltuonio kaimo
bendruomenės
„Šaltuonėlė” materialinės
bazės stiprinimas“

600

Paulių bendruomenė

27.

Pilies kaimo
bendruomenė

28.

Raudonėnų
bendruomenės centras

„Bendruomenių stiprybė
– vienybė“

Rotulių kaimo
bendruomenė

„Bendruomenės
kultūrinės ir meninės

29.

3600
360

„Dovanoju Tau šventas
Kalėdas“

26.

„Visi savi“
„Pilies kaimo
bendruomenės
materialinės bazės
stiprinimas“

2017 m.

400
1480

140

2618,09

400

140

2204,24

960

400
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30.
31.
32.
33.
34.

Rutkiškių kaimų
bendruomenė
Skirsnemunės kaimo
bendruomenė
Smalininkų
bendruomenės centras

35.

Stakių bendruomenės
centras „Židinys“

36.

Šimkaičių miestelio
bendruomenė

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Tamošių kaimo
bendruomenė
Vadžgirio
bendruomenės centras
Vadžgirio muzikos
mylėtojų klubas
„Mūza“
Varlaukio
bendruomenė
Vertimų kaimo
bendruomenė
Viešvilės
bendruomenės centras
„Skalvija“
Vietos veiklos grupė
„Jurbarkas“
Viešvilės
bendruomenės centras
„Skalvija“
Žindaičių
bendruomenė

47.
48.

49.

50.

Žindaičių
bendruomenė
„Mituva“
Iš viso

savimonės ugdymas“
„Rutkiškių kaimų
tradicijas tęsiant“
„Rudeninis kaimynų
kermošius“
„Gyvenimo siekiamybė –
sveika gyvensena“
„Smalininkų žvejų ir
medžiotojų šventė“
„Smalininkų įvaizdžio
formavimas“
„Stakių kaimo
bendruomenės
materialinės bazės
stiprinimas“

2017 m.

400
885
1460
500
1010

140

2555,33

,,Paminklinis akmuo
Lietuvos šimtmečiui“

140

3556,38

„Joninių šventė“

300

„Atsimainymo šventė
Vadžgiryje“

500

„Senosios muzikos
gaidas atvertus“

490

„Eikime kartu rudenio
taku“
„Vertimų bendruomenės
sektoriaus stiprinimas“
„Tradicinis Viešvilės
žirgų konkūras”

885
300
400

„Riedėk Jurbarke“

1743

„Gerumo pynė“
„Tradicinė Viešvilės
miestelio diena“
„Žindaičių
bendruomenės sektoriaus
stiprinimas“
„Pratęskime vasaros
atostogas“
„Draugaujam su medžiu“
,,Žindaičių
bendruomenės ,,Mituva“
materialinės bazės
stiprinimas“

840
140

1500

300
2290
400

140

10 240

2195,45

10 000

22 603

19 074,16

2017 m. gruodžio 19 d. meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida
Rekešienė pagerbė Jurbarko kyokushin karate klubo „Kumite“ sportininką Marių Lukšį ir jo trenerį
Artūrą Enčerį. 2017 m. balandžio 8 d. Danijoje (Roskildės mieste) vykusiame Europos kyokushin
karate jaunių (16–18 metų) čempionate, 75–80 kg svorio kategorijoje, Marius pranoko visus savo
varžovus ir iškovojo aukso medalį.
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Už iškovotą aukso medalį ir Jurbarko krašto
garsinimą Europoje rajono meras kyokushin karate
sportininkui įteikė 200 eurų vertės dovanų čekį. Jis
sportininkui skirtas iš Jurbarko rajono savivaldybės mero
fondo. Susitikime sportininkas papasakojo apie fizinį ir
psichologinį pasirengimą čempionatams, pasidalino
įspūdžiais iš įvairių kovų. Diskutuota apie konkurenciją su
didžiųjų Lietuvos miestų sportininkais bei kyokushin
karate sporto šakos populiarinimą.
4.6.Garbės piliečiai
2017 m. balandžio 26 d. į Jurbarko miestą atvyko
rajono Garbės pilietis, baronas Volfgangas fon Štetenas.
Pirmąją vizito dieną svečias lankėsi Vinco Grybo
memorialiniame muziejuje, AB „Kauno energija“ filiale
„Jurbarko šilumos tinklai“, susitiko su Jurbarko ROTARY
klubo nariais. Balandžio 27 d. garbingąjį svečią
savivaldybėje priėmė savivaldybės vadovai. Papasakojęs
apie projektus ir iškylančias problemas, meras pristatė
naujai kuriamą projektą „Sinagogų aikštės memorialas“,
skirtą Jurbarke gyvenusiems žydams atminti, kurį kuria iš
Lietuvos kilęs Izraelio skulptorius Davidas Zundelovičius.
Supažindinęs su projektu meras kalbėjo apie kultūrinį
rajono gyvenimą, pasidžiaugė stipriais kultūros centrais, kolektyvais, kurie – vieni geriausių
respublikoje. Mero pavaduotojas Saulius Lapėnas atkreipė dėmesį į barono Volfgango fon Šteteno
įdirbį socialinės globos rūpybos srityje. Susitikime dalyvavęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Antanas Gvildys džiaugėsi draugyste su Crailsheimo miestu bei išsakė mintis apie vokiečių
kalbos populiarinimą mūsų krašte. Pasak Garbės piliečio, Jurbarko ir Crailsheimo miestų
bendradarbiavimas, palyginus su kitais partneriais, yra vienas glaudžiausių. Ypatingai jis džiaugėsi
vykstančiais jaunimo mainais. Susitikime meras Volfgangui fon Štetenui įteikė dovaną – foto
paveikslą su Raudonės pilies atvaizdu, pasaulinio garso dainininko ir kino aktoriaus Alo Jolsono
kompaktinę plokštelę ir kraštietės smalininkietės Zitos Sakavičienės specialiai baronui keptą
naminę duoną. Po susitikimo savivaldybėje Garbės pilietis kartu su meru Skirmantu Mockevičiumi
aplankė Jurbarko žydų senąsias kapines, kur uždegė atminimo žvakeles, pirmą kartą aplankė
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendriją, apžiūrėjo jai
priklausančią labdaros valgyklą ir parduotuvę, o vėliau apsilankė Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijoje.
2017 m. liepos mėnesį meras aplankyti Lietuvą, o tuo pačiu ir gerokai pasikeitusį Jurbarką
pakvietė Jurbarko garbės pilietį, Jungtinių Amerikos Valstijų senatorių Richardą Durbiną. Dedama
vilčių, kad R. Durbinas Lietuvoje lankysis minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Savivaldybės vadovo laišką senatoriui perdavė iš Eržvilko kilusi Lyra Puišytė-BOSTROEM, kuri
dirba Lietuvos Respublikos Ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Didelę pagalbą, atkuriant
ryšius su senatoriumi R. Durbinui, merui suteikė Seimo narys Žygimantas Pavilionis.
2017 m. rugpjūčio 26 d. Jurbarko krašto šventės metu LR Seimo narys Žygimantas
Pavilionis nustebino ir pradžiugino jurbarkiečius perskaitęs Jurbarko garbės piliečio, Jungtinių
Amerikos Valstijų senatoriaus Richardo Durbino sveikinimo laišką – atsakymą į 2017 m. liepos
mėnesį Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmantas Mockevičius jam siųstą laišką, kuriame
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meras kvietė aplankyti Lietuvą, o tuo pačiu ir Jurbarką 2018-aisiais, minint Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį. Laiške Richardas Durbinas nuoširdžiai padėkojo merui už laišką, prisiminė
savo ir žmonos Loretos viešnagę Jurbarke, motinos, daugiau kaip prieš 100 metų išvykusios į JAV,
gimtinėje. Artimiausiu metu Senatorius neplanavo atvykti į Lietuvą, tačiau gavęs laišką nekantrauja
aptarti mero pasiūlymą. Savo laiške jis pažymi, kad kartu su Lietuvos ambasada Vašingtone buvo
aptarta idėja dėl miestų bendradarbiavimo, kuria susidomėjo ir Čikagos meras. Senatorius pasiūlė
savo pagalbą, kurios Jurbarkui galėtų prireikti siekiant šio tikslo.
4.7. Mero iniciatyvos
2017 m. sausio 19 d. meras Skirmantas Mockevičius susitiko su Lietuvos krepšinio
federacijos jaunimo rinktinių vyriausiuoju treneriu Rolandu Radvila. Mero iniciatyva surengtame
susitikime dalyvavo Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius Karolis Bauža,
Jurbarko krepšinio komandos „Jurbarkas“, žaidžiančios regionų krepšinio lygoje, vadovas Darius
Kalinauskas, žiniasklaidos atstovai. Susitikime kalbėta apie galimybę atgaivinti jaunųjų krepšininkų
rengimą Jurbarke, ypač skatinant mergaičių krepšinį. Taip pat kalbėta apie galimybę atnaujinti
vieną iš Jurbarko mieste esančių krepšinio aikštelių.
2017 m. sausio 25 d. mero iniciatyva
savivaldybėje surengtas susitikimas su Jurbarko trečiojo
amžiaus universiteto tarybos nariais, kuriame taip pat
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas
Gvildys, vyriausioji specialistė Rasida Kalinauskienė,
Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė,
žiniasklaidos atstovai. Susitikime aptarti universiteto
finansavimo ir patalpų, skirtų universiteto tarybai ir
rektorei, klausimai.
2017 m. sausio 25 d. mero iniciatyva surengtas pasitarimas dėl socialinių paslaugų
vaikams, netekusiems tėvų globos, teikimo. Susitikime aptarta situacija Skalvijos vaikų globos
namuose, numatomos naujos veiklos kryptys, diskutuota apie naująjį socialinių globėjų veiklos
modelį (socialinių globėjų paieška, mokymai, finansavimas). Svarstyta galimybė Jurbarko rajono
savivaldybės biudžete numatyti lėšas pagalbos pinigams, t. y. papildomas išmokas vaikus
globojančioms šeimoms. Susitikime dalyvavo mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos
direktorė Vida Rekešienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, Socialinės
paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
direktorė Audronė Balčiūnienė ir Skalvijos vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams Jūratė Bastienė.
2017 m. vasario 3 d. Jurbarko rajono
savivaldybėje buvo surengtas tarpžinybinis pasitarimas
smurto prevencijos klausimais, kurį moderavo pats
savivaldybės vadovas. Pagrindinis šio pasitarimo tikslas –
atpažinti smurto artimojoje aplinkoje atvejus, išsiaiškinti
kaip tinkamai į juos reaguoti ir, bendradarbiaujant su
atsakingomis institucijomis, rasti operatyvius sprendimo
būdus.
2017 m. birželio 20 d. mero iniciatyva savivaldybėje surengta spaudos konferencija,
kurioje savivaldybės vadovai žiniasklaidos atstovams pateikė išsamesnę informaciją apie projektą
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„Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant
nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės
miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei
Nemano mieste (Rusijos Kaliningrado sritis)“. Šis
projektas iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos
pagal 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos
bendradarbiavimo per sieną programą. Partnerystės
sutartis su Nemano savivaldybės administracija buvo
pasirašyta 2012 metų pabaigoje. Bendra šio projekto vertė – 17 275 079 eurų (Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos indėlis – 454 444 eurų, Nemano savivaldybės – 8 680 579 eurų).
Projekto įgyvendinimo metu Skirsnemunės miestelyje buvo pastatyti nauji vandens valymo
įrenginiai. Analogiški įrenginiai pastatyti ir Rusijai priklausančiame Nemano mieste.
2017 m. liepos 21 d. mero kvietimu Jurbarke
lankėsi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
Bronius Markauskas ir ministro patarėjas viešiesiems
ryšiams Remigijus Bielinskas. Į susitikimą su ministru
savivaldybėje buvo pakviesti Lietuvos Respublikos seimo
narys Ričardas Juška, Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Jurbarko rajono skyriaus pirmininkas, Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos narys Donatas Jackis, Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono
konsultavimo biuro vadovė Kristina Gakienė, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas
Raimundas Jovarauskas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, rajono seniūnijų seniūnai,
žemės ūkio specialistai, žemės ūkio bendrovių vadovai, ūkininkai, žiniasklaidos atstovai.
Savivaldybės vadovas susirinkusiems pristatė svečius bei supažindino su statistiniais Jurbarko
rajono žemės ūkio rodikliais. Po to meras pakvietė ministrą diskusijai. Jos metu svečias pasisiūlė
atsakyti į iš anksto jam persiųstus žemdirbių klausimus. Ministras pateikė aktualią informaciją apie
planuojamus ūkininkų mokamų mokesčių pakeitimus, kalbėjo apie melioracijos problemas,
akcentavo, kad tai yra pagrindinė visų rajonų problema. Toliau susitikime kalbėta apie valstybinės
žemės nuomą ir žemės įsigijimą, aptartos žemėtvarkos aktualijos, ruošiami žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo pasikeitimai, galimybės gauti supaprastintas paramas smulkiems ūkiams. Ministras
taip pat kalbėjo apie lengvatinio dyzelino įsigijimo akcizo didinimą bei aptarė kitus žemdirbiams
aktualius klausimus. Susitikime meras akcentavo teisės disponuoti valstybine žeme perdavimo
savivaldybėms svarbą. Mero teigimu, labai svarbu savivaldybėms suteikti didesnes galias
disponuoti žemės sklypais, siekiant pagreitinti investuotojų pritraukimą. Tam vieningai pritaria ne
tik mažos, bet ir didžiųjų miestų savivaldybės. Meras norėjo išgirsti ministro nuomonę, ar
ministerija pritars šiai nuostatai. Ministras pažadėjo, kad dėl investicijų pritraukimo ir vystymosi
darys viską, kad ši procedūra savivaldybėms būtų žymiai greitesnė.
2017 m. rugsėjo 6 d. mero kvietimu Jurbarke lankėsi Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys. Garbų svečią savivaldybėje priėmė meras
Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida Rekešienė. Susitikime taip pat dalyvavo
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato
viršininkas Aivaras Dumčius. Susitikimo metu buvo aptartos bendruomenės saugumo gerinimo
kryptys, miesto stebėjimo kamerų įrengimo vietos bei galimybės, tolimesnės policijos ir vietos
savivaldos bendradarbiavimo perspektyvos.
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2017 m. gruodžio 4 d. mero iniciatyva Jurbarko bendruomenės nariai, verslininkai,
seniūnai, savivaldybės skyrių vedėjai, žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti į susitikimą su Lietuvos
laisvosios rinkos instituto (LLRI) Lietuvos savivaldybių indekso tyrimo vadove Aiste Čepukaite.
Susitikime, kuris vyko savivaldybėje, buvo pristatyti LLRI atlikto septintojo Lietuvos savivaldybių
indekso tyrimo rezultatai, aptarti išsamesni savivaldybių indekso nustatymo kriterijai bei juos
lemiantys veiksniai.
2017 m. gruodžio 5 d. Tęsdamas gražią tradiciją
susitikti ir pabendrauti su savivaldybės vadovais, aptarti
besibaigiančių metų darbus bei ateities planus, meras
Skirmantas Mockevičius į Adventinę popietę Jurbarko
krašto muziejaus Židinio salėje pakvietė Jurbarko rajono
dvasininkus. Susitikime kalbėta apie šių dienų aktualijas –
emigraciją,
socialinės
atskirties
mažinimą,
bendruomeniškumo skatinimą, aptarti kiti parapijoms
aktualūs klausimai susiję su bažnyčių ir joms priklausančių
pastatų remontu, religinių bendruomenių projektų
finansavimu.
4.8. Mero fondo lėšų naudojimas
Mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. lapkričio 18 d. Tarybos
sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo
tvarkos“.
Mero fondui 2017 m. buvo skirta 7 000 eurų.
4.4 lentelė. 2017 m. mero fondo lėšų naudojimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Lėšų panaudojimo tikslas
Kareiviška košė ir arbata XIII sveikatingumo bėgimo Jurbarko miesto
gatvėmis Vasario 16-osios proga dalyviams
Krepšinio turnyro Klausučiuose taurė
Natural Pharmaceuticals-RKL čempionato renginio „Žvaigždžių diena
2017“ vykusio A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje, svečių
ir dalyvių maitinimo išlaidos
Jurbarko rajono garbės piliečio barono Volfgango fon Šteteno vizito
Jurbarke išlaidos
Šaudymo varžybų „Taiklusis šaulys“ pereinamoji mero taurė
Hainuvkos (Lenkijos Respublika, Palenkės vaivadija) delegacijos vizito
Jurbarko miesto ir verslo šventėje 2017 m. gegužės 5–6 d. išlaidos
Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje Philipe Jeantaud vizito Jurbarke
išlaidos
Kauno krašto chirurgų draugijos konferencijos „Trauma šiuolaikinėje
chirurgijoje“ dalyvių maitinimo išlaidos
Atvirų Jurbarko kultūrizmo ir fitneso pirmenybių Mero taurei laimėti
sportiniai trofėjai
Berlyno Lichtenbergo rajono (Vokietija), Crailsheimo savivaldybės
(Vokietija) ir Ryno miesto ir Gminos (Lenkijos Respublika) delegacijų
vizito Jurbarke 2017 m. rugpjūčio 24–28 d. išlaidos
Jurbarko rajono savivaldybės oficialios delegacijos ir Liaudiškos
kapelos „Mituva“ transporto išlaidos 2017 m. lapkričio 23–28 d.

Suma, eurais

180,00
15,40

700,00
137,66
20,00
236,70
125,50
500,00
249,96

1963,18
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12.
13.
14.
15.

vykstant į Laakdalio savivaldybę (Belgija)
Sportininkų piniginiai apdovanojimai
Suvenyriniai paveikslai, suvenyriniai vitražai „Jurbarko herbas“, skirti
Lietuvos 100-mečiui
Darbinio susitikimo su Tarybos nariais, žiniasklaidos atstovais po
paskutinio 2017 m. tarybos posėdžio išlaidos
Šventinio renginio Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovams 2017 m.
gruodžio 27 d. išlaidos (suvenyrai, dovanos, užkandžiai)
Iš viso

2017 m.
1000,00
400,00
950.00
225,20
256,60
6960,20

4.9.Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimas su užsienio partneriais
2018 metų planuose bus stiprinami ryšiai su Crailsheimu, Criuleniu, Laakdaliu ir
Glamorgano slėniu (Velsu).
2017 m. sausio 11 d. Jurbarke, Kauno gatvėje
įvyko specialiosios paskirties automobilio, skirto gaisrams
gesinti, perdavimo Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai,
ceremonija. Didele talpa pasižymintis naudotas JELCZ
markės automobilis – Jurbarko rajono savivaldybės
parnerio Ryno, Lenkijos miesto ir gminos dovana
Jurbarkui. Savivaldybė šį specialios paskirties automobilį
patikėjimo teise perdavė valdyti Jurbarko rajono
priešgaisrinei tarnybai. Meras Skirmantas Mockevičius
oficialius dokumentus ir automobilio raktelius įteikė Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos
viršininkui Stasiui Pociui. Dovanotas automobilis skirtas Viešvilės miestelio savanoriams
ugniagesiams. Tarptautinis bendradarbiavimas.
2017 m. sausio 12 d. meras Skirmantas Mockevičius Jurbarko krašto muziejuje susitiko su
Jurbarko lietuvių ir švedų draugijos iniciatyva į Jurbarką atvykusiais svečiais iš Švedijos, Umea
miesto, Willy Pettersson ir Håkan Målle Vestling. Susipažinti su Jurbarko krašto istorija kartu su
svečiais atvyko ir Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokiniai. Muziejuje, susipažinę su mūsų krašto
istorija, svečiai pristatė Jurbarko rajone vykdomą labdaringą veiklą, kurios tikslas – padėti sunkiai
gyvenantiems žmonėms.
2017 m. vasario 9 d. Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenės
patalpose
Vilniuje
pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis
tarp
Jurbarko
rajono
savivaldybės, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir
Izraelio Naujojo meno kolegijos CAN dėl kuriamo
projekto „Sinagogų aikštės memorialas“ įgyvendinimo.
Sutartį pasirašė meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos
žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir
Naujojo meno kolegijos CAN atstovas Grigorijus
Zundelovičius. Memorialas, skirtas miestelio žydams atminti, stovės Jurbarke, Kauno gatvėje, kur
anksčiau stovėjo viena gražiausių Europoje medinių sinagogų. Jį kuria iš Lietuvos kilęs Izraelio
skulptorius Davidas Zundelovičius.
2017 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske vadovo Broniaus
Makausko kvietimu savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida
Rekešienė lankėsi Sovetske, kur dalyvavo priėmime, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 9982
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osioms metinėms paminėti. Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske ir Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato Kaliningrade organizuotame priėmime dalyvavo ir Kaliningrado srities
lietuvių bendruomenės.
2017 m. vasario 27 d. meras Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė Vida
Rekešienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė susitiko su ELE
draugijos (Belgija) atstovu Johnny‘iu Peys‘u. Susitikime aptartas galimas bendradarbiavimas bei
perspektyvos įgyvendinant bendrus projektus, pasidalinta idėjomis ir vizijomis.
2017 m. gegužės 5–6 d. Jurbarke svečiavosi
Hainuvkos (Lenkijos Respublika, Palenkės vaivadija)
delegacija, vadovaujama mero Jerzy‘io Sirako (Jerzy
Sirak). Jos nariai – Hainuvkos kultūros namų direktorius
Rostislavas Kuncevičius (Roscislaw Kuncewicz) ir
Komunalinio ūkio tarnybos vadovas Anatolis Lapinskis
(Anatol Lapinski). Svečiai buvo aktyvūs Jurbarko miesto ir
verslo dienų šventės dalyviai – tradicinėje mugėje jie
pristatė Hainuvkoje veikiančios įmonės „Moderator“
gaminamus net kelių rūšių biokuru kūrenamus katilus, o
VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro organizuotoje konferencijoje savo miestą jie
pristatė pranešimu „Hainuvka – gyvenimo provincijoje privalumai“. Po konferencijos delegacijos
nariai kartu su savivaldybės vadovais aplankė naująją Girdžių sūrinę. „Sūrio džiazas“, domėjosi čia
gaminama produkcija, bendravo su ceche dirbančiais darbuotojais. Vėliau jie aplankė Jurbarkų
seniūnijoje įsikūrusią UAB „Žemvita“.
2017 m. gegužės 12 d. savivaldybėje lankėsi Krailshaimo miesto (Vokietija) Alberto
Šveicerio gimnazijos choristai. Susitikime meras Skirmantas Mockevičius nuoširdžiai dėkojo jiems
už aktyvų bendradarbiavimą, džiaugėsi Jurbarko ir Krailshaimo jaunimo bendravimu. Dovanodami
muzikinį sveikinimą, svečiai nustebino ne tik puikiais balsais, bet ir lietuvių kalbos žiniomis –
atliko lietuvių liaudies dainą „Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis“. Krailshaimo miesto Alberto
Šveicerio gimnazijos choras (vadovė C. Just) gegužės 14 d. kartu su kitais jaunimo chorais
dalyvavo Tarptautiniame jaunimo mišrių chorų festivalyje.
2017 m. gegužės 12–14 d. Jurbarke viešėjo Belgijos delegacija dėl pasiruošimo
tarptautinei vaikų ir jaunimo vasaros stovyklai „HAYP3“. Svečiai dalyvavo sporto šventėje
„Jurbarko bėgimas – už galimybę judėti 2017“, lankėsi Jurbarko krašto muziejuje, Jurbarko
švietimo centro atviroje jaunimo erdvėje, Kauno IX forto muziejuje. Paskutinę viešnagės dieną prie
pusryčių stalo su meru Skirmantu Mockevičiumi, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotoja Rasida Kalinauskiene buvo aptarti stovyklos organizavimo klausimai.
2017 m. gegužės 24–28 d. Berlyne ir Viurtemberge Vokietijos evangelikiškosiose
bažnyčių dienose (Kirchentage) lankėsi Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas
Kairys. Tai buvo 36-osios bažnyčių dienos, kurių šūkis buvo „Matai mane“. Kartu vyko Jurbarko
šilumos tinklų vadovas Darius Virvilas. Ieškota partnerių ir paramos Smalininkų darželio
pertvarkymo ir pritaikymo diakonijos poreikiams projektui.
2017 m. gegužės 25 d. savivaldybėje lankėsi iš Lietuvos kilęs Izraelio skulptorius Davidas
Zundelovičius. Susitikime su rajono vadovu aptarta projekto „Sinagogų aikštės memorialas“
įgyvendinimo eiga. Sinagogų aikštės memorialas bus skirtas Jurbarke gyvenusiems žydams atminti.
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2017 m. birželio 6–8 d. mero potvarkiu suformuota oficiali delegacija, vadovaujama mero
pavaduotojo Sauliaus Lapėno, dalyvavo VII Tarptautiniame Kaliningrado srities regionų–partnerių
forume. Delegacijos sudėtyje buvo ir forumo darbe dalyvavo administracijos direktorės
pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas
Sinkus, VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė ir
Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras. Siekdami išsiaiškinti galimybes inicijuoti ir
įgyvendinti bendrus projektus 2014–2020 metų ES partnerystės tarp Rusijos ir Lietuvos programos
apimtyse savivaldybės delegacijos nariai dalyvavo kitose apskrito stalo diskusijose pagal
organizatorių pasiūlytas temas.
2017 m. birželio 7 d. savivaldybėje lankėsi
Jurbarko miesto partnerio Krailshaimo (Vokietija)
delegacijos nariai – buvusi Krailshaimo muzikos mokyklos
direktorė Christina Riedesel ir jos vyras Martin Braun,
mokytojos Lisa Koslowski, Lilli Krieger ir Ina KraußPfleghaar, lydimi Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos direktorės Loretos Ševelienės. Susitikime su
savivaldybės meru kalbėta ne tik apie Krailshaimo muzikos
mokyklos veiklą, ankstyvojo vaikų ugdymo programas,
darbuotojų darbo sąlygas, bet ir kultūrinį šio miesto gyvenimą. Jau tapo tradicija, kad gražiausios
Jurbarko miesto šventės yra neįsivaizduojamos be šių mūsų miesto partnerių. Svečiai džiaugėsi
jiems suteikta galimybe dalyvauti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 50 metų jubiliejaus
šventėje ir kitose išvykose po lankytinus objektus, jie iš arčiau galėjo susipažinti su Lietuva ir jos
žmonėmis.
2017 m. birželio 14 d. savivaldybėje lankėsi
Tarptautinės Alo Jolsono draugijos atstovas Davidas
McCarthy'is, lydimas ansamblio „Vilniaus divertismentas“
vadovės Irenos Karsokienės. Susitikime su meru Skirmantu
Mockevičiumi svečias pristatė draugijos veiklą,
organizuojamus tarptautinius renginius, kuriuose skamba iš
Seredžiaus kilusio legendinio Amerikos populiariųjų dainų
atlikėjo, Brodvėjaus miuziklo ir Holivudo kino aktorius,
radijo šou laidų vedėjo Alo Jolsono kūryba, prisimenamas
jo gyvenimas bei pasiekimai. Tarptautinės Alo Jolsono draugijos atstovas Davidas McCarthy'is
prieš atvykdamas į savivaldybę aplankė Seredžių. Svečias džiaugėsi viešnage Jurbarko rajone,
dėkojo savivaldybės vadovams ir visai bendruomenei už Alo Jolsono atminimo saugojimą, jo
gimtosios vietos įamžinimą. Padėką už legendinio dainininko vardo garsinimą jis išreiškė ir
ansambliui „Vilniaus divertismentas“ bei jo vadovei Irenai Karsokienei. Susitikime taip pat aptartos
galimybės organizuoti su Alo Jolsono kūryba susijusius renginius jo gimtinėje.
2017 m. birželio 18 d. Jurbarke lankėsi
Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud.
Garbingą svečią ir jo komandos narius savivaldybėje
priėmė meras Skirmantas Mockevičius. Susitikime aptartos
bendradarbiavimo galimybės kultūros ir verslo srityse,
kalbėta apie Prancūzijos investuotojų galimybes investuoti
mūsų rajone. Siekiant supažindinti rajono jaunimą bei
gyventojus su Prancūzija, jos tradicijomis bei kultūriniu
paveldu sutarta Jurbarke surengti Prancūzijos dieną.
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Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud pakvietė savivaldybės merą atvykti 2017 m.
liepos mėn. 14 d. į Prancūzijos ambasadą Vilniuje ir išsamiau aptarti Jurbarko bei Prancūzijos
partnerystės plėtros galimybes.
2017 m. liepos 14 d. savivaldybės vadovas lankėsi Turniškėse (Vilnius) esančioje
Prancūzijos rezidencijoje, kur vyko kasmetinės ir didžiausios prancūzams šventės paminėjimas –
liepos 14-ąją švenčiama Bastilijos paėmimo diena. Liepos 14-oji Prancūzijoje – nacionalinė šventė,
kurią prancūzai jau nuo 1790-ųjų švenčia su trenksmu. Prancūzijoje nuo 1880 metų ši diena
prasideda seniausiu Europoje kariniu paradu Eliziejaus laukuose. Į jį įsitraukia ir šalies prezidentas,
prisijungia kitų šalių vadovai. Šventinė ceremonija prasidėjo abiejų šalių – Prancūzijos ir Lietuvos
– himnais, sveikinimo kalbą sakė Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud
pabrėždamas glaudų Lietuvos ir Prancūzijos ryšį, šalių draugystę.
2017 m. rugpjūčio 10 d. Jurbarke viešėjo
Ternopilio srities (Ukraina) delegacija vadovaujama
Ternopilio srities gubernatoriaus Stepan Barna. Garbingus
svečius priėmė savivaldybės vadovai. Delegacijos nariai
lankėsi Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kur susitiko su
Lietuvos šaulių sąjungos ir LDK Kęstučio šaulių 7-osios
rinktinės atstovais. Lietuvos šaulių sąjungos Paramos
Ukrainai grupės vadovas Haroldas Daublys juos
supažindino su Paramos Ukrainai grupės veikla, pristatė
vykdomus projektus, papasakojo apie nuolat teikiamą paramą ukrainiečiams. Vėliau svečiai lankėsi
VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre“. Su mūsų krašto turizmo ir verslo situacija
juos supažindino centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė. Savivaldybės vadovai taip pat turėjo
galimybę susipažinti su Ternopilio sritimi apie kurią jiems papasakojo pats šios srities
gubernatorius Stepan Barna. Delegacijos vizitas tęsėsi AB „Kauno energija“ filiale „Jurbarko
šilumos tinklai“, kur jie apžiūrėjo naują biokuro katilą.
2017 m. rugpjūčio 17 d. savivaldybėje lankėsi jo
Ekscelencija Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei
Shigeeda ir pirmasis sekretorius ponas Hiroki Takayama.
Garbingus svečius priėmė savivaldybės vadovai. Dalyvauti
susitikime buvo pakviesti ir žiniasklaidos atstovai.
Pagrindinis Ambasadoriaus tikslas – stiprinti Japonijos ir
Lietuvos miestų bendradarbiavimą kultūros, ekonomikos ir
verslo srityse, o ypač pritraukti kuo daugiau japonų turistų
aplankyti Lietuvą, kuri tampa jiems vis populiaresnė.
Pasak Ambasadoriaus, daugiausia Japonijos turistų
vieši didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Trakuose, o Ambasadoriui įdomūs
regionai. Susitikime meras svečiams pristatė Jurbarko kraštą, supažindino su lankytinais objektais,
verslo situacija, aptarė bendradarbiavimo galimybes turizmo, verslo, kultūros srityse. Meras kalbėjo
ir apie populiariausias kovos menų sporto šakas Japonijoje (kyokushin karate, dziudo), kurias
renkasi ir mūsų krašto jaunimas bei pasidžiaugė aukštais Jurbarko rajono sportininkų pasiekimais
įvairiuose Europos čempionatuose. Po susitikimo savivaldybėje Japonijos ambasadorius Lietuvoje
Toyoei Shigeeda kartu su rajono vadovais lankėsi Šilinės kaime (Jurbarko r.) esančioje
stovyklavietėje „Medaus slėnis“, Panemunės ir Raudonės pilyse.
2017 m. rugpjūčio 18 d. savivaldybėje lankėsi Izraelyje gyvenantis skulptorius Dovydas
Zundelovičius kartu su savo vaikais, New Artists Collegium (CAN) nariais – dukra architekte Anna
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Zundelovitch ir sūnumi dizaineriu Gregory Zundelovitch.
Susitikime su meru aptarta bendro Jurbarko rajono
savivaldybės ir New Artists Collegium (CAN) projekto –
memorialo, skirto Jurbarko žydų bendruomenės atminimui
įamžinti, eiga. Kalbėta apie projekto įgyvendinimui
reikiamų lėšų rinkimą Lietuvoje. Dovydas Zundelovičius
informavo, kad jau yra surinkta 25 proc. lėšų, kurios
leidžia darbus suskirstyti į tam tikrus etapus. Šiuo metu
vienoje iš Lietuvos įmonių vyksta memorialui reikalingo akmens apdirbimo darbai (granito
pjovimas, šlifavimas).
2017 m. rugpjūčio 25 d. Vinco Grybo
memorialiniame muziejuje vykusiame susitikime, kuriame
dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai ir miestų
partnerių delegacijos iš Berlyno Lichtenbergo (Vokietija),
Crailsheimo (Vokietija) ir Ryno (Lenkija) buvo aptartos
pagrindinės Jurbarko rajono savivaldybės ir Berlyno
Lichtenbergo rajono (Vokietija) bendradarbiavimo gairės
2018–2020 metais. Meras Skirmantas Mockevičius išreiškė
norą bendradarbiauti kultūros, švietimo ir sporto, socialinių
reikalų, ekonomikos ir turizmo, bendrų Europos Sąjungos
projektų inicijavimo ir paruošimo, savivaldybių tarnybų bendradarbiavimo bei kitose srityse.
2017 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvoje lankėsi verslininkas iš Vokietijos Jürgenas
Wattenbergas kartu su trylika savanorių. Vokiečiai savo lėšomis organizuoja labdaringas keliones į
įvairias šalis. Tarp jų ir Lietuva, su kuria verslininkas palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius
jau 25-erius metus. Šį kartą Lietuvą pasiekė septyni labdaros vilkikai su įvairia įranga ir buitiniais
daiktais, kurių tarpe specializuotos lovos, vaikštynės, drabužiai, indai, žaislai vaikams. Trys vilkikai
skirti Respublikinei Kauno ligoninei, kiti keturi – senelių ir vaikų namams. Vokiečių parama
atkeliavo ir į Jurbarko kraštą.

Šiemet ji skirta Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijai „Jurbarko sandora“ ir
Smalininkų miestelio bendruomenei. Gauta parama pasiekė ir Jurbarko rajono vaikų dienos centrus
lankančius vaikus. Rugpjūčio 30 d. su verslininku ir jo komanda susitikęs meras Skirmantas
Mockevičius padėkojo už nepailstamą darbą, nuolatinę paramą Lietuvos ir Jurbarko krašto
žmonėms.
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2017 m. rugsėjo 14 d. į Krailshaimą, Vokietiją, Badeno Viurtembergo žemę, išvyko 43
asmenų Jurbarko rajono savivaldybės delegacija, kurią sudarė savivaldybės administracijos
darbuotojai, Jurbarko kultūros centro kolektyvų – kapelos „Santaka“, liaudiškų šokių studijos
„Nemunėlis“ ir Skirsnemunės skyriaus mėgėjų teatro nariai, žiniasklaidos atstovai. Delegacijai
vadovavo meras Skirmantas Mockevičius. Jurbarkiečiai dalyvavo kasmetinėje Frankų liaudies
šventėje.
2017 m. spalio 13 d. savivaldybėje meras priėmė Laakdalio (Belgija) bendruomenės
narius – ilgametį draugijos „Europa–Laakdal–Europa“ (ELE) pirmininką Freddy van Den Brande ir
iždininką Johnny Peys. Susitikime su meru svarstytos tolimesnes miestų bendradarbiavimo
perspektyvos, planuojamas įgyvendinti bendras projektas, kurį ELE draugijos nariai aptars ir su
Vinco Grybo memorialinio muziejaus vedėja Rasa Grybaite. Susitikime kalbėta ir apie naujo
Laakdalio savivaldybės pastato atidarymo renginį, į kurį 2017 m. lapkričio mėnesį pakviesta atvykti
Jurbarko rajono savivaldybės delegacija.
2017 m. lapkričio 9–12 d. Berlyno Lichtenbergo
rajono mero Michaelio Grunsto kvietimu Jurbarko rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius
ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė lankėsi
Vokietijoje. Lapkričio 10 d. Berlyno Lichtenbergo rajono
rotušėje buvo pasirašytas šio rajono bei Jurbarko rajono
savivaldybės susitarimas dėl bendradarbiavimo 2018–2020
metais. Susitarimą pasirašė Berlyno Lichtenbergo rajono
meras Michaelis Grunstas ir Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius. Sutarta bendradarbiauti
šiose srityse: jaunimo ir socialinių klausimų, švietimo,
kultūros ir sporto (meras Skirmantas Mockevičius perdavė Viešvilės pagrindinės mokyklos
pasiūlymą bendradarbiauti su viena iš Berlyno mokyklų), ekonomikos ir turizmo, bendrų ES
projektų inicijavimo ir rengimo, savivaldybių tarnybų bendradarbiavimo. Viso vizito metu ypač
didelis dėmesys buvo skirtas siekiui plėtoti ekonominį bendradarbiavimą, kadangi Berlyno
Lichtenbergo rajono vadovai yra gana išsamiai susipažinę su Jurbarko rajono situacija ir yra
pasirengę tarpininkauti ieškant verslo ryšių. Pagrindinės Jurbarko rajono savivaldybės ir Berlyno
Lichtenbergo rajono (Vokietija) bendradarbiavimo gairės 2018–2020 metais buvo aptartos Jurbarko
krašto šventės metu (rugpjūčio 25 d.). Susitarimui 2017 m. spalio 26 d. pritarė Jurbarko rajono
savivaldybės taryba. Jurbarko rajono savivaldybės ir Berlyno Lichtenbergo rajono (Vokietija)
bendradarbiavimas tęsiasi jau 14 metų. Skirtingai nuo kitų bendradarbiaujančių šalių, sutartis su
Berlyno Lichtenbergo rajonu atnaujinama kas dveji metai. Iškilmingos ceremonijos metu
bendradarbiavimo susitarimą pasirašė ir Berlyno Lichtenbergo rajono partneriai iš Austrijos –
Vienos Margareten rajono merė Susanne Schaefer-Wiery. Berlyniečiai jurbarkiečius bei svečius iš
Austrijos supažindino su sėkmingai veikiančiais verslo projektais: vandens parko bei gyvenamųjų
namų kvartalo projektu Rumelsburgo įlankoje, Karlshorsto hipodromu, Friedrichsfeldės pilimi
Tyrparke, meno studija „Heikonauten“. Savivaldybių merai susitiko su verslininkų organizacijų
BVMW vadovu Paulu Rehfeldu. Susitikime meras Skirmantas Mockevičius išsamiai supažindino
su Jurbarko rajono verslo situacija bei investavimo galimybėmis ir pakvietė Paulą Rehfeldą atvykti
į Jurbarką. Preliminariai sutarta, jog vizitas galėtų įvykti 2018 metų pavasarį. Paskutinę vizito dieną
lietuvių ir austrų delegacijos kartu su Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybės vadovais dalyvavo
rytinės Berlyno dalies įmonių vadovų labdaros vakare, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos
jaunimo organizacijoms remti.
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2017 m. lapkričio 24–25 d. Belgijos Laakdalio
savivaldybės merės Tine Gielis kvietimu Laakdalio
savivaldybės atidarymo šventėje dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Skirmanto
Mockevičiaus. Atidarymo proga jurbarkiečių vardu
bičiulius belgus pasveikinęs meras Skirmantas
Mockevičius merei Tine Gielis įteikė dovaną –
jurbarkietės Jurbarko rajono tautodailininkės Laimutės
Juzikėnaitės-Ašmonaitienės tapytą Panemunės pilies
paveikslą bei muzikinę dovaną – smuiku sugrojo Balio Dvariono „Žvaigždutę“. Šeštadienio popietę
šalia rotušės specialiai šventei pastatytame pavilijone koncertavo Jurbarko kultūros centro liaudiška
kapela „Mituva“, vyko susitikimas su Laakdalyje gyvenančiais jurbarkiečiais. Viso vizito metu
jurbarkiečius globojo ELE („Europa–Laakdal–Europa“) draugijos prezidentas Freddy van der
Brande ir draugijos narys Johnny Peys.
2017 m. gruodžio 7 d. Norvegijos ambasada Vilniuje pakvietė politikus, Vyriausybės
pareigūnus, verslo atstovus, nevyriausybines organizacijas ir kultūros įstaigas paminėti 2009–2014
metų EEE ir Norvegijos paramos Lietuvoje laikotarpio pabaigą. Per paskutiniuosius metus buvo
finansuoti 223 projektai iš 14 programų, o taip pat veikla, skirta stiprinti dvišalius Norvegijos ir
Lietuvos santykius. Jurbarko rajono savivaldybei renginyje atstovavo meras.
2017 m. gruodžio 16 d. Kauno rotušėje pirmą kartą Lietuvos žydų istorijoje buvo įžiebtos
Chanukijos žvakės, kurias uždegė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, o malda
palydėjo Kauno chasidų sinagogos pirmininkas Iseris Šreibergas. Izraelio ambasados,
bendradarbiaujant su Kauno žydų bendruomene ir Kauno miesto savivaldybe, sukviesti Chanuką
šventė Kauno žydų bendruomenės nariai bei gausus svečių būrys tarp jų ir Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Vakaro metu vyko ir šventinis jidiš dainų vakaras.

5.

EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA
5.1. Savivaldybės biudžeto įplaukos

Patikslintas 2017 m. rajono savivaldybės biudžeto 24 710,2 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 24 951,16 tūkst. eurų, arba 101 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 708 tūkst. eurų,
pasiskolinta – 506,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 71,6 proc. Per metus rajono savivaldybės
Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 2 934,6 tūkst. eurų, iš jų: 1 275,5 tūkst.
eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 360,0 tūkst. eurų skolintos iš bankų lėšos
projektams finansuoti, 835,9 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai
(naujajam darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, mokyklų modernizavimui, projektams
finansuojamiems su ES parama vykdyti, neformaliam vaikų švietimui ir pan.), 463,2 tūkst. eurų
savivaldybės biudžeto pajamos, pajamos už teikiamas paslaugas ir panaudotas apyvartos lėšų
likutis. Per metus rajono savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas
147,1 tūkst. eurų, iš jų: 130,7 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai ir 16,4
tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas.
Iš valstybės biudžeto 2017 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios
dotacijos kompensacijos suma bei lėšos pagal priimtus teisės aktus naujajam darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti, neformaliajam vaikų švietimui, Jurbarko Vytauto Didžiojo
pagrindinės mokyklos sporto salės bei patalpų prie jos renovacijai, trumpalaikių paskolų iš
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valstybės biudžeto gauta nebuvo. Taip pat 2017 m. savivaldybės biudžetas buvo tikslintas ES
finansinės paramos lėšomis projektams vykdyti. Valstybės biudžetui iki 2017 m. gruodžio 31 d.
grąžinta 20,1 tūkst. eurų, o iki 2018 m. sausio 10 d. – 46,2 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę
paskirtį biudžeto asignavimų (didžiausios sumos – socialinėms reikmėms).
Tvirtinant savivaldybės biudžetą 901,3 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2016 m. gruodžio
31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti. Per 2017
metus įsiskolinimams dengti bei nenumatytiems darbams finansuoti panaudotos visos apyvartos
lėšos 120,8 tūkst. eurų.
2017 metais gauta ir sėkmingai panaudota valstybės investicijų programoje numatytiems
objektams finansuoti bei infrastruktūros projektams vykdyti 1 105,0 tūkst. eurų valstybės
investicijų ir kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Atnaujinta Jurbarko Vytauto Didžiojo
pagrindinės mokyklos sporto salė su pagalbinėmis patalpomis, Jurbarko ligoninės pastatai,
vykdytas Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimas, atliktas Jurbarko miesto ir rajono gatvių
kapitalinis remontas, įrengti šaligatviai, automobilių parkavimo vietos prie Jurbarko sveikatos
priežiūros įstaigų.
Pav. 2017 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur / proc.)

Gyventojų pajamų
mokestis, iš viso
11578,5 (45,5 %)
Turto mokesčiai,
realizavimo ir kitos
pajamos, rinkliavos
2232,3 (8,8 %)

Dotacijos ir kitos
tikslinės paskirties
lėšos 10440,9
(41,0 %)

Skolinimosi
pajamos 506,9
(2,0 %)

ES finansinės
paramos lėšos
699,9 (2,7 %)

5.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti 2017 m. buvo planuota 26 476,3 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 25 097,0 tūkst. eurų, arba 94,8 proc.
Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinė parama, lėšos įvairioms išmokoms,
kompensacijoms, socialinėms paslaugoms bei lėšos infrastruktūros objektams prižiūrėti,
modernizuoti, pertvarkyti.
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Pav. 2017 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)
Vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų
ugdymo programa
10929,5 (43,5 %)

Kultūros ir sporto
veiklų plėtros
programas 2221,4
(8,9 %)

Bendrųjų funkcijų
vykdymo
programa (be
paskolų
grąžinimo)
2686,3 (10,7 %)

Kaimo plėtros
programa 530,0
(2,1 %)

Socialinės
paramos plėtros,
socialinės
atskirties
mažinimo
Smulkaus verslo ir
programa 3314,2 turizmo skatinimo
(13,2 %)
programa 50,4
(0,2 %)

Skolintų lėšų
grąžinimas 834,7
(3,3 %)

Infrastruktūros
objektų priežiūros,
modernizavimo ir
plėtros programa
3352,7 (13,4 %)
Sveikatos ir
aplinkos apsaugos
programa 1177,8
(4,7 %)

5.3. Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas
Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė
280,2 tūkst. eurų. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas padidėjo 64,7
tūkst. eurų. Pagrindinė įsiskolinimų padidėjimo priežastis – liko nesumokėta 41,8 tūkst. eurų už
suteiktas paslaugas per gruodžio mėn. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui padidėjo
įsiskolinimas už atliktus miesto bei gyvenviečių tvarkymo darbus per gruodžio mėn. bei padidėjęs
įsiskolinimas socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms per gruodžio mėn., tačiau nepaisant
padidėjusių einamųjų trumpalaikių įsiskolinimų, metai baigti geresniu rezultatu, nei prognozuota.
Didžiąją dalį trumpalaikio įsiskolinimo kaip ir ankstesniais metais sudaro socialinės paramos
išmokos ir kompensacijos už gruodžio mėn. (teisės aktų nustatyta tvarka išmokos mokamos tik už
praėjusį mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir gyvenviečių tvarkymą, gatvių apšvietimą,
komunalinių atliekų tvarkymą.
Pav. Įsiskolinimo dinamika 2014–2017 metais (tūkst. Eur)
6000,0

4028,0

4773,9
3921,4

4000,0
2000,0

3593,7

488,8

236,3

215,5

280,2

2014.12.31.

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

0,0

trumpalaikis įsiskolinimas

ilgalaikis įsiskolinimas
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Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 593,7
tūkst. eurų, jis sumažėjo, lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 327,8 tūkst. eurų.
Ilgalaikio įsiskolinimo sumažėjimą lėmė tai, kad nebuvo poreikio skolintis, nes planuoti pradėti
įgyvendinti projektai dėl dokumentų derinimo bei kitų priežasčių perkelti į kitus metus. Dar viena
ilgalaikio įsiskolinimo mažėjimo priežastis – Fiskalinės drausmės įstatymo įsigaliojimas, kuris
ženkliai apribojo savivaldybių galimybę skolintis.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų
mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti.
6. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
REZULTATAI
Vykdant savivaldybės funkcijas svarbu yra gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo
gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Informacinių technologijų plėtra, augančios
technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę
valdžią (toliau – E. valdžia). E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai
susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu
būdu. E-valdžios politika siekia padidinti viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir
skaidrumą, taupyti vartotojų bei viešojo sektoriaus išteklius, didinti rajono konkurencingumą.
Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas
administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus
informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti
elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną,
viešumą ir prevenciją. Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-17,
bendrųjų funkcijų vykdymo programoje (Nr.1) išvardintos savivaldybėje vykdomos
administracinės naštos mažinimo priemonės:
1. Priemonė „Nuolatinis analizavimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti
informaciniai įpareigojimai asmeniui, įvertinimas informacinių įpareigojimų bei, esant reikalui,
siūlymas juos pakeisti“ vykdoma nuolat – esami informaciniai įpareigojimai asmeniui analizuojami
nuolat ir, esant reikalui, siūlomi keisti ir keičiami. Aiškesnis reglamentavimas sumažina
administracinę naštą, kuri patiriama asmenims nuolat aiškinantis kylančius įvairių sričių klausimus,
dokumentų formų patvirtinimas taupo asmenų laiką rengiant dokumentus ir tuo užtikrina
Administracinės naštos mažinimo įstatymo 4 straipsnio 7 punkte nustatyto administracinės naštos
mažinimo principo laikymąsi – siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar)
informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo.
2. Priemonė „Seniūnijų panaudojimas kaip tarpininkų perduodant asmenų prašymus kitiems
Administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių
neatlieka seniūnijos“ vykdoma nuolat – visos seniūnijos naudoja dokumentų valdymo sistemą DVS
gaunamų, siunčiamųjų dokumentų kūrimui bei registravimui, tai leidžia gaunamus dokumentus
elektroniniu būdu perduoti kitiems administracijos padaliniams. Seniūnijose iš asmenų priimami
prašymai dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, tvarkymo, dėl medžiojamų gyvūnų
padarytos žalos įvertinimo, dėl viešųjų darbininkų darbo užmokesčio pažymų išdavimo, dėl
vienkartinės pašalpos asmenims, dėl socialinių paslaugų, dėl nemokamo maitinimo mokiniams
skyrimo, dėl adreso suteikimo ir dėl kitų klausimų. Tai yra seniūnijos naudojamos kaip tarpininkės
perduodant asmenų prašymus kitiems administracijos struktūriniams padaliniams toms
administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.
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3. Priemonė „Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip
18 darbo dienų)“ vykdoma – vienkartinės licencijos ir leidimai išduotos per 1–5 dienas, dėl
būtinumo savivaldybės administracijai raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę
mokesčių inspekciją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę
muitinę, Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą) siekiant nustatyti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei
negalėtų būti išduota licencija, nevienkartinės licencijos išduotos nedelsiant po reikalingų
dokumentų gavimo.
4. Priemonė „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į
administracinės naštos mažinimą“ vykdoma:
 Dokumentų valdymo sistemą DVS Webpartner (toliau – DVS) naudoja visi savivaldybės
administracijos padaliniai (įskaitant seniūnijas) gaunamų, siunčiamų dokumentų kūrimui bei
registravimui. Nuo 2016 m. lapkričio mėnesio DVS Webpartner sistema papildyta nauju
registru VSD – „Savivaldybės administracijos padalinių vidaus susirašinėjimo dokumentų
registras“. Šiame registre savivaldybės administracijos padaliniai (skyriai ir seniūnijos)
keičiasi dokumentais tarpusavyje.
 Savivaldybės Dokumentų valdymo sistema pritaikyta registruoti bei peržiūrėti dokumentus,
pasirašytus saugiu (kvalifikuotu) elektroniniu parašu.
 DVS naudoja 4 savivaldybės įstaigos (įmonės): VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Jurbarko vandenys“, Jurbarko
kultūros centras. Su šiomis įstaigomis (įmonėmis) yra galimybė keistis dokumentais DVS
priemonėmis.
 Per 2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo ir
duomenų teikimo sutarties pakeitimą su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos, taip pat pasirašė duomenų teikimo sutartį su VšĮ Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centru (dėl duomenų teikimo savivaldybei veiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo užtikrinimo veiklai vykdyti), sutartį su Žemės ūkio ministerija dėl informacijos
gavimo geodezinių tyrinėjimų paslaugai, bendradarbiavimo sutartį su Valstybės įmone
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru gaunant prieigą prie paraiškų priėmimo
informacinės sistemos (PPIS), teikiant pranešimus apie Lietuvos Respublikos teritorijos
apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT esančius netikslumus.
 Su administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais, gautais raštais darbuotojai
supažindinami DVS priemonėmis. Visi savivaldybės Tarybos, Mero ir administracijos
direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.jurbarkas.lt. Visi savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai skelbiami
Teisės aktų registre.
5. Priemonė „Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ vykdoma nuolat – Jurbarko
rajono savivaldybės interneto puslapyje yra sukurti reklaminiai skydeliai Socialinės paramos
(SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS)
„Infostatyba“, kurioms padedant galima naudotis elektroninėmis paslaugomis. Šių (IS) sistemų
elektroninės paslaugos nuolat atnaujinamos. Visų teritorijų planavimo dokumentų, savivaldybės
Administracijos direktoriaus įsakymų dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimas
vykdomas per Teritorijų planavimo duomenų registrą (TPDR) ir Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Statybos leidimams išduoti naudojama
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
„Infostatyba“. Savivaldybė turi įsigijusi Geografinių duomenų informacinės sistemos programą,
kurios duomenys nuolat papildomi iš savivaldybės administracijos skyrių gauta informacija
(duomenimis). Minėtos informacinės sistemos duomenys pateikti viešai savivaldybės interneto
svetainėje www.jurbarkas.lt nuorodoje „Jurbarko žemėlapiai“. Naudodamiesi Socialinės paramos
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(eSPIS) sistema gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti prašymus socialinėms išmokoms gauti.
Daugelis seniūnijų ir Socialinės paramos skyriaus priimamų prašymų gali būti pildomi el. būdu per
informacinę sistemą SPIS.
Prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos prisijungusiems
subjektams informacija teikiama (gaunama) per šią sistemą.
6. Priemonė „Atnaujinimas ir savivaldybės interneto svetainėje skelbimas atmintinių apie
teikiamas administracines paslaugas“ vykdoma – visos savivaldybės teikiamos viešosios ir
administracinės paslaugos metais suvestos į Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo
informacinę sistemą (PASIS), paskirti už atskirose interneto svetainės dalyse skelbiamą informaciją
atsakingi asmenys.
7. Priemonė „Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą,
savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas“ vykdoma – savivaldybės darbuotojai per 2017 m. kėlė kvalifikaciją (buvo komandiruoti ir
dalyvavo kursuose, seminaruose, konferencijose, pasitarimuose).
Administracinės naštos mažinimo priemonių statistiniai rodikliai pateikti lentelėje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

6.1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas 2017 m.
Prie2017 m.
monės
Priemonės vertinimo rodiklio pavadinimas
I pusmetis
II pusmetis
Nr.
1
Priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai
21
38
įpareigojimai asmeniui, skaičius, iš jų:
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų
10
24
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
11
14
įsakymų
2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3

13.

4

Seniūnijų persiųstų Socialinės paramos skyriui prašymų
skaičius:
dėl vienkartinės socialinės pašalpos
dėl kompensacijų už atliekų tvarkymą
dėl išmokos vaikui
socialinės paramos mokiniams
dėl socialinių paslaugų
dėl piniginės socialinės paramos
Per Civilinės metrikacijos elektroninių paslaugų sistemą
(MEPIS) gautų prašymų skaičius
Dienų skaičius nuo prašymo pateikimo (ar visų dokumentų
gavimo) iki licencijos išdavimo
Prie DVS prisijungusių įstaigų skaičius
Gautų ir siųstų kvalifikuotu el. parašu
dokumentų skaičius
VSD registre užregistruotų dokumentų skaičius

14.
15.

pasirašytų

17.

Per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę
sistemą (E pašto dėžutę) išsiųstų elektroninių siuntų
skaičius
Įsigytų kompiuterių skaičius

18.

Įsigytos kompiuterinės technikos (įrangos) skaičius

16.

19.

5

7

Kvalifikacijai kelti panaudota lėšų suma Eur

147
79
854
21
134
2148
18

163
220
357
613
128
2349
14

1–5

1–5

4

4

1291

1286

1028

1056

2517

1208

3

13

2

4

3 234,37

3 987,22
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7. RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.
3.

7.1 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus dinamika (2014–2017 m. sausio 1 d.) *
Einamųjų metų sausio 1 d.
Gyventojų grupės
2014
2015
2016
2017
Deklaravę gyvenamąją vietą iš viso:
31 980 31 585 31 049 30 379
Įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą
899
900
843
578
Vyrai
15 316 15 178 14 926 14 635
Moterys
16 664 16 407 16 123 15 744

2018
29 483
445
14202
15281

7.2 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes *
Gyventojų grupės
Einamųjų metų sausio 1 d.
pagal amžių
2014
2015
2016
2017
2018
Iki 7 m.
1 715 1 703 1 676 1 653
1641
Nuo 7 iki 18 m.
3 306 3 251 3 162 3 146
2964
Nuo 18 iki 65 m. 20 874 20 553 20 146 19 498 18803
Nuo 65 m.
6 085 6 081 6 065 6 082
6075
7.3 lentelė. Gyventojų kaita Jurbarko rajono savivaldybėje (2014–2017 m.) *
Einamųjų metų sausio 1 d.
Rajono gyventojai
2015 2016 2017
2018
Deklaravo išvykimą į užsienį
210
230
396
-616
Deklaravo išvykimą šalies viduje
10
143
91
-124
Mirė
464
479
473
-435
Gimė
265
297
281
+250
Deklaravo atvykimą iš užsienio
4
19
9
+29
Gyventojų sk. pokytis
-395 -536
-670
-896
* Duomenys iš registrų centro gyventojų registro departamento gyvenamosios vietos deklaravimo
informacinės sistemos.

Vertinant pateiktą demografinę informaciją galima teigti, jog rajone demografinė situacija
nėra itin palanki. Pagrindinis neigiamas veiksnys yra mažėjantis gyventojų skaičius dėl neigiamos
natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos migracijos. Dėl mažo gimstamumo ir didelės migracijos
sparčiausiai mažėja darbingo amžiaus gyventojų, ypač jaunimo. Tai turi neigiamos įtakos
darbuotojų pasiūlai darbo rinkoje ir dėl mažo gimstamumo ši neigiama įtaka ateityje tik didės.
Todėl būtina sudaryti palankias sąlygas, užtikrinančias rajono patrauklumą jauniems žmonėms ir
turinčias teigiamos įtakos gimstamumo didėjimui
8. VERSLO APLINKA
Per 2017 m. Tauragės darbo biržos Jurbarko skyriuje įregistruota 2 837 bedarbiai – 31,
arba 1,1 proc. mažiau nei 2016 m. (2016 m. – 2 868).
8.1 lentelė. Registruoto nedarbo rodiklių palyginimas

2017 m. sausio 1 d.
Gyventojų grupės

2018 m. sausio 1 d.

Bedarbiai

Skaičius
2186

Proc.
100 (13.2*)

Skaičius
2236

Moterys
Gyvena kaimo vietovėje

971
1206

44
55

1040
1241

Proc
100
(14.0*)
47
56
94
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Jaunimas 16–29 metų
Vyresni nei 55 metų
Ilgalaikiai bedarbiai
Neįgalieji

348
522
660
115

16
24
30
5

2017 m.

304
557
779
117

14
25
35
5

* Proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų sk.
Pav. 2018 metų sausio 1 d. bedarbių skaičius seniūnijose:
Bedarbių sk.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

936

207

163

166

133

137

121

104

104

61

85

19

2017 m. darbdaviai pateikė 2,1 tūkst. darbo pasiūlymų Jurbarko rajono gyventojams: 1,65
tūkst. neterminuotam ir 0,45 tūkst. terminuotam įdarbinimui.
2017 m. didžiausias įsidarbinimo galimybes turėjo: elektromonteriai, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojai, pardavėjai, plataus profilio statybininkai, virėjai,
elektrikai, slaugytojo padėjėjai, stogdengiai, siuvėjai, medkirčiai, pastatų apšiltintojai,
apdailininkai, traktorininkai, pynėjai iš šiaudelių, apskaitininkai ir kiti darbo rinkoje paklausias
profesijas turintys specialistai.
2017 m. įdarbinti 1,8 tūkst. darbo biržoje savarankiškai veiklai registruotų Jurbarko rajono
gyventojų, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėnesių, pradėjo dar 856 asmenys. Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse dalyvavo 684 bedarbių, iš jų 293 suteikta galimybė įgyti darbo rinkoje
paklausių profesijų, 250 – įdarbinti skiriant darbo užmokesčio subsidijas.
Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-32
sudarytai Jurbarko skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijai 2017 m.
pateikta 13 paraiškų, iš jų 9, atitikusios reikalavimus, pateiktos Lietuvos darbo biržai tolimesnei
atrankai.
Pagal surinktus balus buvo patvirtinti ir sėkmingai įgyvendinti 3 VUI projektai, įsteigiant
14 naujų darbo vietų Jurbarko rajono bedarbiams.
Šioms vietoms steigti skirta 177,9 tūkst. Eur valstybės parama.
Žilinskio ir ko UAB įsteigė 4 ekskavatoriaus mašinisto ir 2 traktorininko darbo vietas;
UAB „GranAgra“ įsteigė 2 traktorininko, 1 sunkvežimio vairuotojo ir 1 pagalbinio
darbininko darbo vietas;
Uždaroji akcinė bendrovė „Ogiseta“ įsteigė tekstilės lyginimo preso operatoriaus ir 3
siuvėjo darbo vietas.
Darbo vietų steigimo subsidija suteikta rajono darbdaviams, įsteigusiems 2 darbo vietas
neįgaliems bedarbiams (dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko ir kvalifikuoto fermos darbininko).
Šių vietų įsteigimui skirta 23 964 Eur valstybės parama.
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12 jaunuolių iki 29 metų amžiaus, pirmą kartą pradedančių savo verslą, įsteigė mažąsias
bendrijas ir, padedami darbo biržos specialistų, sukūrė sau darbo vietas, tokias kaip: stogdengio,
pastatų apšiltintojo, ekskavatoriaus mašinisto, traktorininko, apdailininko, plataus profilio
statybininko, masažuotojo, fotografo, renginių ir konferencijų organizatoriaus, siuvėjo ir dvi
variklinių transporto priemonių remontininko. Kiekvienai šiai darbo vietai įkurti ir pagrindinėms
priemonėms įsigyti jaunuoliams buvo skirta po 10,5 – 15,2 tūkst. Eur valstybės parama. Dar 2 jauni
bedarbiai šiais metais įsteigę įmones ir paprašę avansinio subsidijos mokėjimo, užbaigs kurti sau
siuvėjo bei kiosko pardavėjo darbo vietas jau 2018 metais. Iš viso savarankiško užimtumo rėmimo
priemonei panaudota 199 860 Eur Užimtumo fondo ir Europos Socialinio Fondo projekto „Naujas
startas“ lėšų.
Jurbarko rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas – tai vienas svarbiausių ekonomikos
veiksnių.
8.2. lentelė. Jurbarko r. savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys pagal dirbančių darbuotojų skaičių
Vidutinis mėnesinis
darbuotojų skaičius

Juridinių asmenų skaičius

0–4 darbuotojai

2014 m.
234

2015 m.
248

2016 m.
286

2017 m.
355

5–9 darbuotojai

83

69

73

66

10–19 darbuotojai

48

48

42

45

20–49 darbuotojai

39

38

39

38

50–99 darbuotojai
100–149 darbuotojai
150–249 darbuotojai

17
7
3

19
5
3

20
4
4

21
5
2

250–499 darbuotojai

2

3

2

3

2017 m. vasario 3 d. dalyvauta iškilminguose „Regiono verslo ir bendruomenės
apdovanojimuose – Tauragės metų žmogus 2016“, kurie įvyko sporto komplekse „Bastilija“
Tauragėje. Vakaro metu buvo pagerbti iškiliausi Tauragės krašto verslo ir bendruomenės atstovai.
Tarp geriausių Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) įmonių – dvi Jurbarko krašto
įmonės. Jurbarko krašto verslininkų sąjunga geriausia 2016 metų įmone išrinko „DK Statyba“, o
Jurbarko rajono verslininkų organizacija geriausia išrinko UAB „Sanmonta“.
2017 m. vasario 6 d. Viešvilėje, UAB „LK
OLIMPUS“ patalpose įvyko 2016 metais Jurbarko rajone
įgyvendintų vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau VUI)
projektų pristatymas, kuriame dalyvavo ir savivaldybės
vadovai. Šie projektai tapo neatsiejama aktyvios darbo
rinkos politikos dalimi, padedančia mažinti teritorinius
nedarbo skirtumus, tai galimybė darbdaviams didžiausio
nedarbo
teritorijose
steigti
naujas,
valstybės
subsidijuojamas darbo vietas.
2017 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybėje vasario mėnesio pabaigoje posėdžiavusi
darbo grupė, sudaryta savivaldybės turto panaudojimo galimybėms išanalizuoti, apsvarstė buvusio
lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pastatų ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
bendrabučio pastato panaudojimo galimybes.
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Darbo grupei vadovavo meras Skirmantas
Mockevičius. Posėdyje apsvarstytos buvusio lopšeliodarželio „Šaltinėlis“ pastatų panaudojimo galimybės.
Pasiūlyta, kad pagrindinė šių pastatų panaudojimo kryptis
galėtų būti sveikatingumo centro įkūrimas (nedidelis
baseinas, pirtys, sporto salės, teikiamos maitinimo ir
apgyvendinimo paslaugos). Galimi projekto įgyvendinimo
būdai: koncesija, privati partnerystė, nekilnojamojo turto
vystytojai, nuoma, panauda. Svarstytos galimybės pirkti
statybos ekspertų paslaugas, kad būtų profesionaliai įvertinta šių pastatų būklė. Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bendrabučio pastate pasiūlyta įrengti viešbutį (hostelio tipo),
kuriame galėtų būti teikiamos maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, įrengta konferencijų salė.
Galimi projekto įgyvendinimo būdai: koncesija, privati partnerystė, nekilnojamojo turto vystytojai,
savivaldybės lėšos.
2017 m. gegužės 5–6 d. Jurbarko mieste
šurmuliavo tradicinės Miesto ir verslo dienos. Pirmąją
dieną VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
konferencijų salėje įvyko konferencija „Jurbarko rajonas –
patrauklus gyventi, aplankyti ir investuoti Nemuno kraštas
su išsaugota istorija, kultūra ir gamta“, kurioje įžvalgomis
apie regiono įvaizdį, pokyčius Jurbarko krašto versle ir
potencialius investuotojus dalinosi Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros
„Investuok Lietuvoje“, profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programos
„Kurk Lietuvai“ atstovės, City Alumni klubo nariai. Apie regiono ateitį diskutavo ir LR Seimo
nariai Ričardas Juška, Žygimantas Pavilionis. Jurbarko miesto ir verslo dienų renginiuose dalyvavo
ir Hainuvkos (Lenkijos Respublika, Palenkės vaivadija) delegacija, vadovaujama mero Jerzy‘io
Sirako (Jerzy Sirak). Konferencijoje svečiai jurbarkiečiams pristatė savo miestą Hainuvką,
papasakojo apie gyvenimo jame privalumus. Po konferencijos delegacijos nariai kartu su
savivaldybės vadovais aplankė naująją Girdžių sūrinę. „Sūrio džiazas“, Jurbarkų seniūnijoje
įsikūrusią UAB „Žemvita“. Antrąją šventės dieną Jurbarko mieste vyko verslo paroda, amatininkų
mugė, pramoginiai, kultūriniai renginiai, mankštos, krepšinio, smiginio, golfo varžybos.
Pasirodymus šventės dalyviams dovanojo Karinių jūrų pajėgų orkestras, grojantis, dainuojantis ir
šokantis Jurbarko krašto jaunimas. Sveikinimus jurbarkiečiams ir miesto svečiams skyrė Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Hainuvkos (Lenkijos Respublika, Palenkės
vaivadija) meras Jerzy‘is Sirakas (Jerzy Sirak), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
mechanizuotasis pėstininkų bataliono vadas majoras Andrius Jagminas ir LR Seimo narys Ričardas
Juška. Šventėje buvo gausu renginių. Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas,
bendradarbiaudamas su Jurbarko rajono savivaldybe bei VšĮ Jurbarko turizmo ir informacijos
centru, surengė Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventę. Šventės
dalyviai turėjo unikalią galimybę susipažinti su karine technika, ginkluote, pabendrauti su
kariškiais. Mažųjų laivelių prieplaukoje įvyko III tradicinė šventė „Jurbarko žiobrinės 2017“.
Miesto svečiai turėjo galimybę ne tik paragauti žiobrių, bet ir sužinoti apie šių žuvų gaudymo bei
kepimo tradicijas. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje įvyko Atviros
Jurbarko kultūrizmo ir fitneso pirmenybės mero taurei laimėti. Šventę užbaigė vakaro koncertas,
kuriame savo pasirodymus jurbarkiečiams ir miesto svečiams skyrė Jurbarko kultūros centro
Instrumentinė studija „Jada“. atlikėjas Deividas Bastys, grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“
ir diskoteka „Jurbarko Boulinge“.
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2017 m. gegužę Lietuvoje prasidėjo jau šeštus metus iš eilės rengiama akcija „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos
problemas. Prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos akcijos
prisijungė ir Jurbarko rajono savivaldybė.
2017 m. gegužės 16 d. Jurbarko švietimo centre įvyko Jurbarko krašto verslo, viešojo
sektoriaus, švietimo ir kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei Jurbarko rajono
bendruomenės renginys, skirtas pasikalbėti apie skaidrumo praktiką, pasidalinti įžvalgomis, ką ir
kaip šiandien darome kitaip: kokie yra atsakingos veiklos prioritetai bei kokia situacija Lietuvoje.
Renginyje taip pat dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas. Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ koordinatorė Ieva
Lapeikienė renginio dalyviams pristatė iniciatyvą „Baltoji banga“, kalbėjo apie bendradarbiavimą
su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, apžvelgė iniciatyvoje dalyvaujančių organizacijų
įsipareigojimus veikti skaidriai. „Sodra“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas
Jankauskas supažindino su „Sodros“ biudžetu, jo skirstymu, pristatė „Vyšninio voko“ iniciatyvą,
kuria siekiama paraginti nelegalias pajamas gaunančius žmones išeiti iš šešėlio. Įžvalgomis apie
šešėlinę ekonomiką dalinosi ir „Sodra“ Šilalės klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas Žydrūnas
Valančius. Patirtimi apie nelegalaus darbo atvejus dalinosi Valstybinės darbo inspekcijos prie LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Tadas
Povilaitis, o Jurbarko rajono mokesčių analizę kitų Lietuvos regionų kontekste pristatė Klaipėdos
AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė. Skaidraus verslo
pavyzdžiais su vietos valdžios, verslo, bendruomenės, verslą kontroliuojančių institucijų atstovais
dalinosi A. Žilinskio ir ko UAB Vidaus audito ir kokybės koordinatorė Toma Barauskaitė, L.
Šulinskienės dantų protezų gamybos įmonės vadovė Laimutė Šulinskienė, AB Swedbank Tauragės,
Jurbarko ir Šilalės klientų aptarnavimo centro valdytoja Džioneta Slavinskienė. Su imitacinės
bendrovės „Aitvaras“ sėkmėmis ir iššūkiais supažindino Smalininkų technologijų ir verslo
mokyklos mokinių komanda (vad. Soneta Mačiulaitienė, Zita Sakavičienė). Akciją „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“ įgyvendina skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“ ir asociacija „Investor‘s
forum“. Prie akcijos įgyvendinimo aktyviai prisideda LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR
Valstybinė mokesčių inspekcija, „Sodra“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, LR Ligonių
kasos, Lietuvos darbo birža.
2017 m. gegužės 18 d. meras Skirmantas
Mockevičius lankėsi Viešvilėje įsikūrusioje medienos
apdirbimo įmonėje UAB „Viešvė“ ir, susitikęs su jos
vadovu Raimondu Jasuliu apžiūrėjo gamybines patalpas,
kuriose 2017 m. gegužės 10 d. kilo gaisras. Gaisro metu
sudegė gamybinėse patalpose buvusi medienos produkcija,
įrenginiai. Apie susidariusią situaciją meras informavo
savivaldybės Tarybos narius ir ieškojo galimybių, kaip šiai
įmonei būtų galima padėti. 2017 m. spalio mėnesio
pabaigoje vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos
posėdyje šiai įmonei skirta parama.
2017 m. liepos 1–6 d. ieškant naujų verslo
galimybių bei siekiant skatinti Jurbarko rajono ir
Krailsheimo (Vokietija) įmonių bendradarbiavimą mero
Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva Badeno-Viurtembergo
žemės Krailsheimo mieste, bendradarbiaujančiame su
Jurbarku, viešėjo 14 Jurbarko krašto verslininkų delegacija.
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Šiai delegacijai vadovavo meras. Siekdami pasisemti gerosios patirties, naujų idėjų bei užmegzti
potencialius bendradarbiavimo ryšius verslininkai susitiko su Krailshaimo gamybos, logistikos,
perdirbimo pramonės ir kitais verslo atstovais. Liepos 3 d. delegaciją savivaldybėje priėmė
Krailsheimo miesto meras Rudolfas Michlas. Susitikime jis pristatė Krailsheimo miesto
savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo patirtį, supažindino su didžiausiais investuotojais,
kuriančiais darbo vietas Krailshaime. Po priėmimo savivaldybėje Jurbarko krašto verslininkai
aplankė pieninę Crailsheim–Dinkensbuhl Eg ir logistikos kompaniją DB Schenker, dalyvavo
pažintiniame ture po Krailsheimą. Liepos 4 d. delegacijos nariai lankėsi medienos apdirbimo ir
medinių konstrukcijų statybos įmonėje Zimmerei Philipp, automobilių nuomos ir logistikos
kompanijoje Lindenmeyer Autovermietung, langų bei konstrukcijų iš stiklo gamybos ir montavimo
įmonėje Zanzingen GMBH. Svečiams buvo papasakotos šių įmonių sėkmės istorijos, išsamiai
pristatyta kaip organizuojami jų valdymo procesai, kokybės vadybos sistema. Buvo atsakyta į jų
užduodamus klausimus. Vakare jurbarkiečiai turėjo galimybę stebėti Krailsheimo bažnyčioje
vykusį Jurbarko kultūros centro jaunimo mišraus choro ir Krailsheimo Alberto – Schweizerio
gimnazijos choro koncertą. Liepos 5 d. Jurbarko krašto verslininkus savo rezidencijoje Kunzelsau
pilyje priėmė Jurbarko rajono garbės pilietis baronas Volfgangas fon Štetenas. Priėmime dalyvavo
penki Krailshaimo miesto verslininkai, Rotary klubo nariai. Susitikime meras Skirmantas
Mockevičius pristatė šios verslo misijos tikslą, o kiekvienas delegacijos narys supažindino su savo
įmone bei jos vykdoma veikla. Savo įmones pristatė ir Krailshaimo verslininkai, vyko diskusija.
Krailshaimo Rotary klubo nariai atvykti į svečius pakvietė Jurbarko Rotary klubą. Savo ruožtu
jurbarkiečiai juos pakvietė aplankyti ir mūsų kraštą.
2017 m. rugsėjo mėnesį meras Skirmantas Mockevičius parengė savivaldybės tarybos
sprendimo projektą dėl Verslo tarybos sudarymo. Siūlomu sprendimo projektu siekia įkurti
visuomeniniais pagrindais veikiančią instituciją, kurią sudarytų keturi asocijuotų verslo struktūrų
atstovai, meras, vienas mero pasiūlytas asmuo, du savivaldybės tarybos nariai, VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro vadovas, savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėjas. Verslo taryba būtų patariamoji institucija, svarstanti su verslo aplinka, investicijų
pritraukimu, miesto ekonomine pažanga, verslo aplinkos strateginiu planavimu susijusius
klausimus ir teiktų siūlymus Jurbarko rajono savivaldybės institucijoms. Prieš teikiant sprendimo
projektą svarstyti tarybos posėdyje, visuomenė buvo kviečiama su juo susipažinti savivaldybės
interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, teikti pastabas, pasiūlymus.
8.1.Investicijų pritraukimas ir projektinė veikla
2016 m. meras sudarė darbo grupę, kuri parinko, o Taryboje patvirtino 17 žemės sklypų
Jurbarko mieste, dėl kurių perdavimo savivaldybei patikėjimo teise kreiptasi į LR Vyriausybę.
Vienas sklypas jau perimtas savivaldybės patikėjimo teise, šiuo metu vykdomos aukciono
procedūros. Dėl kitų 16 žemės sklypų savivaldybė yra atlikusi visus derinimo darbus su
ministerijomis, laukiama pasiūlymų iš potencialių investuotojų, kad būtų parengti aprašymai ir
perimti žemės sklypai patikėjimo teise, būtų siūloma dalyvauti aukcione dėl žemės nuomos ir
galimybės vystyti verslus.
Taip pat Tarybos sprendimu patvirtinti 6 žemės sklypai perimti savivaldybei patikėjimo
teise. Tai 4 rekreacinės ir 2 komercinės paskirties žemės sklypai pagal Nemuno upę Jurbarko
mieste.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą miesto
infrastruktūrai Statybininkų gatvėje sutvarkyti pagal naujai rengiamą priemonę „Miesto inžinerinės
infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“. Numatomo projekto ES lėšomis
finansuojama didžiausia dalis – 92,5 proc. – visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Savivaldybės
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dalis 7,5 proc. ir įsipareigojimas surasti investuotoją, kuris per dvejus metus nuo projekto
finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip projekto vertė ir sukurti darbo vietas.
Įgyvendinus projektą būtų įregistruoti susisiekimo ir inžineriniai tinklai nekilnojamojo turto
registre, atlikti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų atnaujinimo ir naujų inžinerinių tinklų
(dujų, elektros, vandentiekio ir nuotekų) darbai, nutiesti pėsčiųjų takai, įrengtos susisiekimo
komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie visų Jurbarko miesto pramonės teritorijoje esančių žemės
sklypų.
2017 m. vasario 21 d. įvyko oficiali Jurbarko
vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ sporto salės atidarymo
šventė, kurioje dalyvavo ir savivaldybės atstovai.
Savivaldybės vardu pasveikinęs darželio bendruomenę su
įkurtuvėmis meras darželinukams įteikė dovaną – tris
gimnastikos kamuolius. Mintis rūsio patalpose įrengti
sporto salę brandinta jau seniai, tačiau bandymai dalyvauti
įvairiuose projektuose nebuvo itin sėkmingi. Pastaruosius
kelerius metus įstaiga dėjo pastangas ir ieškojo finansinių
galimybių jose įrengti sporto salę. Salės įrengimas įstaigai atsiėjo kiek daugiau nei 43 tūkst. eurų.
Didžioji dalis – savivaldybės biudžeto lėšos (33,2 tūkst. eurų), kita – įstaigos pajamos už teikiamas
paslaugas (6,9 tūkst. eurų), privačių rėmėjų bei gyventojų pajamų mokesčio paramos (2 proc.) lėšos
(3 tūkst. eurų).
2017 m. kovo 16 d. po daugiau nei pusmetį
trukusių remonto darbų Eržvilko gimnazijos moksleiviai
pradėjo naudotis iš esmės atnaujinta sporto sale. Atliekant
renovavimo darbus, termoizoliacinėmis plokštėmis buvo
apšiltintos pastato išorinės sienos, cokolis, pakeistas ir
apšiltintas stogas, patalpų grindys, pakeisti langai.
Modernizuoti šildymo, elektros, kanalizacijos ir
vandentiekio inžineriniai tinklai ir jų prietaisai, salėje
sumontuotas LED (šviesos diodų) apšvietimas, įrengta
moderni, atspari, daugiasluoksnė, sintetinė PVC tipo grindų danga. Atlikti ne tik sporto salės, bet ir
jos pagalbinių patalpų vidaus apdailos darbai – perdažytos vidaus sienos, lubos, pakeistos
susidėvėjusios medinės grindys, durys, paklota nauja linoleumo danga, tualetuose ir dušuose
pakeistos keraminių plytelių sienų ir grindų dangos.
Patalpos pritaikytos negalią turinčių žmonių poreikiams.
Remonto darbai atlikti už 121 532,27 eurų sumą iš
Valstybės investicijų programos (VIP) lėšų. Iškilmingoje
sporto salės atidarymo ceremonijoje dalyvavo meras
Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, Tarybos nariai Liudmila Norkaitienė ir Algirdas
Gudaitis, administracijos direktorė Vida Rekešienė,
direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas ir nemažas
būrys savivaldybės administracijos specialistų, prisidėjusių
prie šio projekto įgyvendinimo.
2017 m. birželio 19 d. įmonėje UAB „Jurbarko vandenys“ apsilankę savivaldybės vadovai
detaliau susipažino su 2017 m. balandžio mėnesį pradėtu įgyvendinti vandens gerinimo įrenginių
Jurbarko mieste projektu ir apžiūrėjo statybos aikštelėje pradėtus darbus. Bendra projekto, kuriame
didžioji dalis pinigų skirta pastato su technologine įranga mangano šalinimui pastatyti, vertė sieks
apie 1,13 mln. Eur sumą. Projektas turėtų būti įgyvendintas iki 2018 metų kovo mėnesio. Pradėta
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įgyvendinti didelė ir labai svarbi pradinė investicija, skirta vandens kokybės gerinimui bei vandens
tiekimo sistemos modernizavimui Jurbarko mieste, kuri leis tiekti ne tik aukštos kokybės vandenį,
bet ir galimai sumažins vandentiekio tinklų avarijų skaičių. Pradėjus eksploatuoti Jurbarko miesto
vandens gerinimo įrenginius bus imamasi veiksmų vandentiekio infrastruktūros plovimo darbams
atlikti, siekiant pašalinti per daugelį metų vandentiekio trasose susikaupusius mangano junginius.
Tik atlikus minėtą procedūrą vartotojai pajus tikrąją vandens gerinimo įrenginių naudą.
Mero Skirmanto Mockevičiaus teigimu, šiuo
projektu bus išspręsta ilgą laiką Jurbarko miestą
kamuojanti blogo vandens kokybės problema, dėl kurios
kenčia gyventojai ir nuostolius patiria verslo įmonės.
Savivaldybės vadovai taip pat domėjosi Smalininkų
mieste pradėtu įgyvendinti vandentiekio bei nuotekų
infrastruktūros plėtros projektu (bendra vertė 710 tūkst.
Eur) ir Veliuonoje numatytu įgyvendinti vandentiekio
rekonstrukcijos bei vandens gerinimo įrenginių statybos
projektu, kurio bendra vertė 140 tūkst. Eur. Visos šios investicijos, kurių bendra vertė sieks daugiau
kaip 2,1 mln. Eur, bus įgyvendinamos už ES 1 273 474 Eur ir Jurbarko rajono savivaldybės
biudžeto 814 581 Eur lėšas, numatytas ir patvirtintas Tauragės regiono tarybos plane pagal 05.3.2APVA-R-014 priemonę. Daug nusiskundimų dėl geriamojo vandens kokybės gaunama iš
Veliuonos. Gyventojai skundžiasi padidėjusiu geriamojo vandens kalkingumu, stipriai padidėjusiu
geležies kiekiu. Laboratorinių tyrimų rezultatai taip pat rodo, kad tirtame geriamojo vandens
mėginyje spalvos, geležies ir drumstumo kiekiai neatitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimų, taigi atlikti vandentiekio rekonstrukciją – būtina. Smalininkuose pradėtu įgyvendinti
vandentiekio bei nuotekų infrastruktūros plėtros projektu siekiama pagerinti ne tik gyventojų buitį,
bet ir ekologinę aplinkos būklę, todėl ypač svarbu, kad ir patys gyventojai nebūtų abejingi ir
prisijungtų prie šios vandentvarkos infrastruktūros įrengiant vandentiekio bei nuotekų tinklų atšakas
jiems tinkamiausiose vietose.
2017 m. rugpjūčio 24 d. iškilmingai atidarytas
rekonstruotas Jurbarko miesto stadionas. Siekiant įamžinti
Jurbarke gimusio lakūno, Lietuvos kariuomenės kapitono,
parašiutininko, futbolo žaidėjo, trenerio, Lietuvos vyrų
futbolo rinktinės kapitono Romualdo Marcinkaus
atminimą, stadionas pavadintas jo vardu. Stadiono
atidarymo šventę įprasmino sportininkų eisena Jurbarko
miesto gatvėmis nuo Jurbarko rajono savivaldybės aikštės
iki miesto stadiono, lydima Lietuvos kariuomenės karinių
oro pajėgų orkestro ir Jurbarko kultūros centro merginų
šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“. Atidarymo iškilmių dalyviai turėjo unikalią galimybę stebėti
Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnio – Eurocopter AS365N3+ „Dauphin“ pasirodymą.
Stadione pristatytos Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro kultivuojamos sporto šakos –
lengvoji ir sunkioji atletika, krepšinis, futbolas, regbis,
rankinis, šachmatai, sambo, karate, dziudo, kurias galėjo
išbandyti ir patys šventės dalyviai. Sužaistos pirmosios
regbio ir futbolo rungtynės. Muzikinius kūrinius šventės
dalyviams
dovanojo
merginų
grupė
„Vyšnios“,
nemokamomis pramogomis – batutais, loterija, piešimu ant
veidų ir rankų mėgavosi mažieji. Stadiono atidarymo
iškilmėse dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
nariai, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos
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direktorė Vida Rekešienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, LR
Seimo narys Ričardas Juška. Sulaukta ir kitų garbingų svečių – Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų atstovų – Aviacijos bazės vado, pulkininko, leitenanto Antano Matučio, Lietuvos futbolo
federacijos Techninio skyriaus direktoriaus Raimondo Statkevičiaus, Lietuvos regbio federacijos
generalinio sekretoriaus Irmanto Kukulskio. Į stadiono atidarymą atvyko ir Jurbarko rajono
savivaldybės miesto partnerio dvylikos asmenų delegacija iš Crailsheimo (Vokietija), vadovaujama
vyriausiojo Crailsheimo mero Rudolfo Michlo.
2017 m. buvo skiriamas didelis dėmesys infrastruktūros ir statybos projektams.
8.3. lentelė. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įgyvendinti projektai 2017 m.

1.
1.1.
2.

Keliai, gatvės
Kaimo seniūnijos, nauja statyba
Smalininkų m. Beržų g. ir Raudonės mstl. Šilo g. nauja statyba
Jurbarko m. gatvių rekonstravimas, kapitalinis remontas

169 400 Eur
169 400 Eur
219 120 Eur

2.1.

Tulpių, Lelijų g. ir pravažiavimo nuo Vydūno iki Lelijų g. rekonstravimas

110 620 Eur

2.2.

Upeivių, P. Perevičiaus gatvių ir pravažiavimo nuo A. Giedraičio-Giedriaus g.
kapitalinis remontas
Jurbarko m. šaligatvių, bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių
statyba, rekonstravimas, remontas

108 500 Eur

3.

180 797 Eur

3.1.
3.2.
3.3.

Vytauto Didžiojo g. šaligatvis
Vasario 16 –osios g. šaligatvis
Vasario 16 –osios g. bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė

3.4.
4.

Jurbarko ligoninės bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė
Kelių (gatvių) priežiūros ir remonto darbai

43 308 Eur
587 590 Eur

4.1.

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra ir remontas

214 290 Eur

4.2.

Kelių horizontalusis ženklinimas

18 000Eur

4.3.

Asfaltuotų gatvių dangų duobių užtaisymas kaimiškose seniūnijose

50 000Eur

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.

Asfaltuotų gatvių dangų duobių užtaisymas Jurbarko mieste
Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimas kaimiškose seniūnijose
Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimas Jurbarko mieste
Vandens pralaidų remontas kaimiškosiose seniūnijose
Investiciniai projektai

5.1.

134 125Eur

5.2.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda
ruožo nuo 109,0–112,2 km (Viešvilės gyv.) pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo bei
kelio rekonstravimo darbai
Jurbarko ligoninės bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė

6.

Inžinerinės paslaugos

17 268 Eur

43 405 Eur,
47 499 Eur
46 585 Eur

42 320 Eur
8 180 Eur
30 000 Eur
10 510Eur
181 525 Eur

47 400 Eur
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8.4. lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2016–2021 m. (nurodytos preliminarios
projektų vertės)
Lėšų šaltiniai, Eur
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Projekto pavadinimas
Gyvenamųjų namų kvartalų
kompleksinis sutvarkymas
Jurbarko mieste
Vandens gerinimo įrenginių ir
vandens gręžinių įrengimas
Belvederio, Pieštvėnų ir
Tamošių kaimuose
Vandens gerinimo įrenginių ir
vandens gręžinių įrengimas
Griaužų kaime ir vandens
tiekimo tinklų įrengimas Stakių
miestelyje
Turgaviečių ir viešųjų tualetų
įrengimas Viešvilės miestelyje ir
Juodaičių kaime
Paviršinio vandens surinkimo ir
nuleidimo sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies kaimuose
ir turgavietės įrengimas
Skirsnemunės kaime
Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų
takų įrengimas Jurbarkų ir
Šimkaičių seniūnijų kaimuose
Vandens gerinimo įrenginių ir
vandens gręžinių įrengimas
Paskynų, Graužėnų ir Klangių
kaimuose
Šaligatvių ir apšvietimo
inžinerinių tinklų įrengimas
Girdžių, Lybiškių ir Rotulių
kaimuose (rezervinis)
A. Giedraičio-Giedriaus gatvės
rekonstravimas Jurbarko mieste
Eismo saugos priemonių
diegimas Jurbarko miesto Lauko
gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako
įrengimas Jurbarko miesto
Barkūnų gatvėje
Jurbarko kultūros centro
modernizavimas
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro
aktualizavimas

Projekto
vertė, Eur

Projekto
pradžios
–
pabaigos
metai

Savivaldybės
biudžetas

Valstybės
biudžetas

ES
lėšos

549 024

121 884

34 633

392 507

2017–
2018

202 811

40 562

162 249

2018–
2019

97 931

19 586

78 345

2018–
2019

164 510

32 902

131 608

2018–
2019

119 556

23 911

95 645

2018–
2019

186 810

37 362

149 448

2018–
2019

209 518

41 904

167 615

2018–
2019

174 975

34 995

139 980

2019–
2020

794 019

59 552

59 551

674 916

2017–
2019

194 118

64 860

14 558

114 700

2018–
2020

100 770

20 280

80 490

2019–
2020

515 526

97 732

226 000

191 794

2016–
2018

335 993

50 399

0

285 594

2017–
2019
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

Savivaldybes jungiančių turizmo
trasų ir turizmo maršrutų
infrastruktūros plėtra Tauragės
regione (4 savivaldybių)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
patalpų įrengimas Eržvilko
gimnazijoje
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos atnaujinimas ir
pritaikymas neformaliajam
ugdymui
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas Rotulių
lopšelyje-darželyje
Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos skatinimas
Priemonių, gerinančių
ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims Jurbarko
rajone, įgyvendinimas
Socialinių paslaugų įstaigos
modernizavimas ir paslaugų
plėtra Jurbarko rajone
Socialinio būsto plėtra Jurbarko
rajono savivaldybėje
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Jurbarko rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Jurbarko mieste
Bešeimininkių apleistų statinių
likvidavimas Jurbarko rajone
Kraštovaizdžio formavimas
Jurbarko rajone
Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros projektas
(4 savivaldybių)
Paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės regiono savivaldybėse
(4 savivaldybių)
Turizmo paslaugų e-rinkodaros
projektas „Nemuno kelias“ (4
savivaldybių)
Panemunės pilies parko
tvarkymas ir pritaikymas
lankymui

2017 m.

466 926

70 039

0

396 887

2017–
2018

394 072

29 556

29 555

334 961

2017–
2019

181 044

27 157

0

153 887

2018–
2019

226 080

16 956

16 956

192 168

2018–
2020

137 799

10 335

10 335

117 129

2018–
2021

12 312

923

923

10 466

2018–
2021

191 806

28 771

163 035

2017–
2019

297 848

44 677

253 171

2016–
2018

1 902 680

743 922

1 158 758

2017–
2019

584 948

274 474

274 474

2018–
2020

53 555

8 033

45 522

2017–
2018

920 732

138 109

782 623

2018–
2021

2 800 256

420 038

2 380 218

2017–
2019

931 530

139 749

791 781

2017–
2021

282 823

42 424

240 399

2016–
2018

612 090

45 907

520 276

2018–
2020

45 907
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30.
31.

Raudonės (rezidencinės) pilies
parko tvarkymas ir pritaikymas
lankymui
Kompleksinės paslaugos šeimai
Jurbarko rajono savivaldybėje
Iš viso:

1 072 138

160 821

232 122
14 946 322

2 847 820

438 418

2017 m.

911 317

2018–
2020

232 122

2017–
2020

11 624 085

2017 m. Valstybės investicijų programai buvo parengti ir pateikti dviejų švietimo įstaigų
projektai, iš kurių buvo įgyvendintas projektas „Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos
sporto salės remontas“. Bendra projekto vertė 137 tūkst. Eur, iš kurių Švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo įstaigų modernizavimo programos parama – 80 tūkst. Eur.
Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo investicinis
projektas buvo įvertintas teigiamai ir įtrauktas į 2018 metais atnaujinamų aikštynų sąrašą. Bendra
projekto vertė 290 tūkst. Eur, iš kurių Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų sporto
aikštynų atnaujinimo programos parama – 232 tūkst. Eur.
2017 m. Taryba pritarė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinimui ir buvo
pasirašyta partnerystės sutartis.
2017 m. Jurbarko rajone pradėti įgyvendinti projektai:
 Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone: nugriautas Juodaičių
vandens bokštas, pradėti tvarkyti buvusios pieninės valymo įrenginiai ir teritorija bei prie
Imsrės upelio ir ligoninės teritorijos esantys bešeimininkiai pastatai
 A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste
 Turizmo paslaugų e-rinkodaros projektas „Nemuno kelias“
 Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
 Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės
regione
 Gyvenamųjų namų kvartalų tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir
Girėno gatvių kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste
 Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone
 Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone
 Jurbarko kultūros centro modernizavimas
 Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės r., Šilalės r.,
Jurbarko r. ir Pagėgių savivaldybėse
 Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje
 Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone
 Įrengta Eržvilko gimnazijos sporto salė
 Užbaigiami Vytauto Didžiojo mokyklos salės darbai
 Pradėti Girdžių mokyklos pritaikymo seniūnijos patalpoms darbai
 Parengta 26 techniniai projektai įvairiems darbams 2018 m. atlikti
 Rengiamas Jurbarko Dariaus ir Girėno gatvės Jurbarko mieste apšvietimo projektas.
2016–2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama įgyvendinti daugiau kaip 30
Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kurių bendra
vertė sudarys apie 15 mln. Eur. Didžioji projektų dalis yra numatyti Tauragės regiono 2014-2020
m. plėtros plane.
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BAIGIAMASIS ŽODIS

Ši ataskaita – teisės aktais nustatytos pareigos vykdymas, pagrindiniai mero ir visos
savivaldybės tarybos praėjusių metų veiklos akcentai ir dėmesys daugeliui gyventojams svarbių
darbų, problemų, pasiekimų.
Už dalykinius pasiūlymus, produktyvų ir konstruktyvų bendradarbiavimą, sėkmingą idėjų
įgyvendinimą, svarbių ir reikšmingų projektų pradžią, didelius ir mažesnius darbus nuoširdžiai
dėkoju visiems Tarybos nariams, administracijos vadovams, skyrių vedėjams ir specialistams,
Tarybos ir mero sekretoriatui, įstaigų vadovams, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių
atstovams.
Kai kurie savivaldybėje įvykę pokyčiai ir darbai nėra vien tik savivaldybės nuopelnas,
todėl nuoširdžiai dėkoju visiems jurbarkiškiams, kurie dirba ir stengiasi, kad Jurbarkas atgimtų ir
plėtotųsi. Visais laikais svarbiausia bendruomenėje buvo abipusė pagarba, supratimas bei
sąžiningumas. Tikėti vienas kitu, paremti darbuose ir pasidžiaugti drauge įgyvendintų projektų
rezultatais – mūsų visų stiprybės šaltinis. Tegul šios vertybės lydi švenčiant Atkurtos Lietuvos
šimtmetį.
Tikiu, kad visų Tarybos narių pastangomis ir 2018 m. bus priimami racionalūs, gerai
pasverti ir pamatuoti sprendimai, vadovaujamasi protingumo, atsakingumo ir sąžiningumo
principais, aktyviai sprendžiamos įvairios problemos ir nuveikta daug prasmingų darbų Jurbarko
kraštui.

Jurbarko rajono savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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