JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
IR MERO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Jurbarkas, 2017 m.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2016 m.

PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-22

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
IR MERO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

JURBARKAS, 2017 M.

2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2016 m.

TURINYS
ĮŽANGA ....................................................................................................................................
1. TARYBOS VEIKLA.............................................................................................................
2. KOMITETŲ VEIKLA..........................................................................................................
2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla.............................................................
2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla...................................................
2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla ...................................................................................
2.4. Kontrolės komiteto veikla ...................................................................................................
2.5. Bendri komitetų posėdžiai ...................................................................................................
3. KOMISIJŲ VEIKLA ...........................................................................................................
3.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija .........................................
3.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija .......................................................
3.3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento rengimo komisija.....................
3.4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Visuomeninė administracinių ginčų komisija.........
3.5. Administracinės komisijos prie savivaldybės Tarybos veikla ............................................
3.6. Apdovanojimų komisijos veikla ..........................................................................................
3.7. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija...................................................................
3.8. Jaunimo reikalų tarybos veikla ............................................................................................
3.9. Kitų tarybų veikla.................................................................................................................
4. MERO VEIKLA ...................................................................................................................
4.1 Tarybos ir mero sekretoriatas ..............................................................................................
4.2. Vyriausybės atstovo kreipimaisi .........................................................................................
4.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai .................................................................
4.4. Savivaldybės tarybos veiklos tobulinimas ..........................................................................
4.5. Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis .........................
4.5.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje ................................................
4.5.2. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje .................................................
4.5.3. Dalyvavimas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veikloje ........................
4.5.4. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose ....................................................................
4.5.5. Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose ministerijose .............................................
4.5.6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, susitikimai su bendruomenėmis ..............
4.5.7. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla ...............................................................................
4.5.8. Švietimas, kultūra, sportas ...............................................................................................
4.5.9. Įteikti apdovanojimai ir padėkos ......................................................................................
4.5.10. Garbės piliečiai ...............................................................................................................
4.5.11. Mero iniciatyvos .............................................................................................................
4.5.12. Mero fondo lėšų naudojimas ..........................................................................................
4.5.13. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais .............................
5. EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA ...................................
5.1. Savivaldybės biudžeto įplaukos ..........................................................................................
5.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos ............................................................................................
5.3. Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas ...........................................
6. RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA .........................................................................
7. VERSLO APLINKA ............................................................................................................
7.1. Investicijų pritraukimas .......................................................................................................
7.2. Projektinė veikla ..................................................................................................................
BAIGIAMASIS ŽODIS ...........................................................................................................

4
5
12
12
13
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
21
21
22
23
24
25
25
25
27
28
28
28
34
36
42
46
47
48
49
54
54
55
56
57
57
59
60
63

3

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2016 m.

Gerbiami Jurbarko rajono gyventojai,
prabėgus antriems mūsų bendro darbo metams, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento nuostatomis, teikiu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir Jurbarko rajono
savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitą.
Jurbarko rajono savivaldybės taryba savo veikloje vadovavosi veiklos skaidrumo, viešumo
ir reagavimo į gyventojų nuomonę, atsakingumo savivaldybės bendruomenei, gyventojų dalyvavimo
tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, savivaldybės ir valstybės interesų tvarkant viešuosius
savivaldybių reikalus derinimo principais.
Dėkoju visiems Jurbarko rajono gyventojams, savivaldybės tarybos nariams, koalicijos
partneriams, komitetų pirmininkams, mero pavaduotojui, visai savo politinei komandai,
administracijos darbuotojams, padedantiems įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
kadencijos darbų programą bei siekti ilgalaikių rajono raidos tikslų.
Rajone įvykę pokyčiai ir darbai nėra vien tik savivaldybės nuopelnas. Dėkoju visiems
Jurbarko rajono žmonėms, kurie dirba ir stengiasi, kad Jurbarko kraštas atgimtų ir klestėtų.
Ataskaitoje apžvelgsiu ir pateiksiu rajono žmonių vertinimui per antruosius kadencijos
metus nuveiktus darbus.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. TARYBOS VEIKLA

2016 m. Jurbarko rajono savivaldybės taryba (2015–2019 m. kadencija)

Jurbarko rajono savivaldybės taryboje valdančiąją daugumą sudaro 4 partijų – Lietuvos
socialdemokratų partijos (5 nariai), Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (3
nariai), Darbo partijos (3 nariai), Partijos Tvarka ir teisingumas (2 nariai) ir Visuomeninio rinkimų
komiteto „Jaunoji karta“ (2 nariai) nariai. Rajono mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktorė Vida Rekešienė, administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras
Ganusauskas.
Jurbarko rajono savivaldybės taryboje yra pasiskelbusios 5 frakcijos:
Jungtinė socialdemokratų ir visuomeninio rinkimų komiteto „Jaunoji karta“ frakcija
(7 nariai: frakcijos seniūnas Darius Virvilas, frakcijos nariai: Faustas Bakys, Ilona Pocienė,
Antanina Tunaitienė, Kazimieras Šimkus, Saulius Meškauskas, Donatas Ramanauskas);
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio frakcija (5 nariai: frakcijos pirmininkas Gvidas
Byčius, nariai: Vidmantas Juzėnas, Stasys Makūnas (nuo 2016 m. spalio 24 d.), Liudmila
Norkaitienė, Remigijus Brazaitis);
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija (3 nariai: frakcijos
seniūnas Daivaras Rybakovas, nariai: Audronė Kurienė, Egidijus Giedraitis);
Darbo partijos frakcija (3 nariai: frakcijos seniūnas – Romansas Dragūnavičius, frakcijos
nariai: Saulius Lapėnas, Vilma Venslauskienė);
Tarybos narių frakcija (3 nariai: Kasparas Jurevičius, Donatas Jackis, Petras
Vainauskas);
Partijos Tvarka ir teisingumas tarybos narių grupė (2 nariai: Algirdas Gudaitis, Vilija
Zokaitienė (nuo 2016 m. kovo 31 d.)).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių mažuma (opozicija) yra Liberalų
sąjūdžio frakcija (Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Vidmantas Juzėnas, Stasys Makūnas,
Liudmila Norkaitienė).
Per 2016 metus Taryboje pasikeitė 2 nariai.
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2016 m. vasario 18 d. savivaldybės Tarybos posėdyje
prisiekė nauja Tarybos narė, partijos Tvarka ir teisingumas
atstovė Vilija Zokaitienė. Priesaiką priėmė Vyriausiosios
rinkimų komisijos narė Ligita Klapavščiuk. Vyriausiosios
rinkimų komisijos 2016 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-3,
V. Zokaitienė tapo Tarybos nare vietoje Genės Gudaitienės,
kurios įgaliojimai, jos pačios prašymu, buvo pripažinti
nutrūkusiais prieš terminą. Prašymą nutraukti savivaldybės
Tarybos nario įgaliojimus Vyriausiajai rinkimų komisijai Genė
Gudaitienė pateikė po to, kai jai buvo pasiūlyta užimti mero
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo (sekretoriato vedėjo) pareigas. Šias pareigas
ji eina nuo 2016 m. vasario 8 d.
2016 m. lapkričio 24 d. savivaldybės Tarybos
posėdyje prisiekė naujas Tarybos narys, Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio atstovas Stasys Makūnas. Priesaiką priėmė
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys
Donatas Laurinavičius. Tarybos nariu Stasys Makūnas tapo
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m.
lapkričio 9 d. sprendimu Nr. Sp-275 „Dėl savivaldybių tarybų
narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių
tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams
pripažinimo“.
Per 2016 m. įvyko 14 Tarybos posėdžių (vienas iš jų – iškilmingas tarybos posėdis, du –
neeiliniai). 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 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.
1.1 lentelė. Parengtų Tarybos veiklos dokumentų palyginimas (2013–2016 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

Dokumentų skaičius
2013 2014 2015 2016
m.
m.
m.
m.
13
11
16
14
7
6
6
8
12
12
11
10
11
11
11
9
12
9
11
10
4
0
0
12
3
1
1
3
2
1
3
4

Apie svarbiausius priimtus teisės aktus gyventojai spaudoje ir savivaldybės interneto
svetainėje gali sužinoti sekdami skelbiamus informacinius pranešimus. Visi savivaldybės Tarybos
sprendimų projektai yra registruojami LRS Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), Tarybos
priimti norminiai teisės aktai registruojami Teisės aktų registre (per 2016 metus jame užregistruoti
113 Tarybos sprendimų).
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Parengti 408 sprendimų projektai. Tarybos posėdžių metu svarstyti 394 sprendimų
projektai (12 klausimų išbraukta iš darbotvarkės).
Priimti sprendimai 383 klausimais (9 sprendimai nepriimti, 2 sprendimų projektai
alternatyvūs). Tarybos nariai pateikė 20 paklausimų.
1 pav. Tarybos posėdžiuose svarstyti Tarybos sprendimų projektai

Tarybos sprendimų projektų skaičius
svarstyta

išbraukta

nepriimta

68
46

45

39

35

31

26

19
1
I

31

11
II

2

11
III

32

21

IV

V

VI

4

2

VII

VIII

2
IX

35

27

1
X

1

2

XI

XII

Posėdžių mėnesiai

Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į Tarybos narių pasiūlymus ir
savivaldybės administracijos teikiamus Tarybai svarstyti klausimus.
1.2 lentelė. 2015–2019 m. kadencijos tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2016 metais

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tarybos nario
vardas,
pavardė
Faustas Bakys
Gvidas
Byčius
Remigijus
Brazaitis
Romansas
Dragūnavičius
Egidijus
Giedraitis
Algirdas
Gudaitis
Donatas
Jackis
Kasparas
Jurevičius
Ričardas
Juška
Vidmantas
Juzėnas
Audronė
Kurienė
Stasys
Makūnas

28

18

31

21

28

26

30

12

25

29

27

24

22

Dalyvavimas
posėdžiuose
(proc.)

2.5

3.5

4.5

0.5

0.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

n

3.5

3.0

4.5

n

3.0

2.0

n

4.0

2.5

77

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

n

3.0

4.5

n

n

2.0

2.0

4.0

2.5

77

2.5

2.0

2.0

n

2.0

2.5

2.0

n

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

85

n

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

–

–

77

2.5

3.5

4.5

n

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

3.5

2.5

92

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

n

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

4.0

2.5

15

Tarybos posėdžio data mėnuo/diena
I

II

III

IV

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Saulius
Lapėnas
Saulius
Meškauskas
Skirmantas
Mockevičius
Liudmila
Norkaitienė
Ilona
Pocienė
Donatas
Ramanauskas
Daivaras
Rybakovas
Zita
Sorokienė
Kazimieras
Šimkus
Antanina
Tunaitienė
Petras
Vainauskas
Vilma
Venslauskienė
Darius
Virvilas
Vilija
Zokaitienė

2016 m.

n

3.5

4.5

0,5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

n

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

n

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

n

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

n

85

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

n

3.0

n

2.0

2.5

2.5

85

2.5

3.5

4.5

n

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

2.5

3.5

4.5

n

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

92

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

2.5

3.5

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

100

4.5

0.5

3.5

3.0

4.5

2.0

3.0

2.0

2.0

4.0

2.5

85

Nei vieno posėdžio nepraleido Tarybos nariai: Faustas Bakys, Gvidas Byčius, Remigijus
Brazaitis, Romansas Dragūnavičius, Algirdas Gudaitis, Skirmantas Mockevičius, Ilona Pocienė,
Antanina Tunaitienė, Petras Vainauskas, Vilma Venslauskienė, Darius Virvilas, Vilija Zokaitienė.
Po tris Tarybos posėdžius praleido Tarybos nariai Egidijus Giedraitis ir Donatas Jackis.
Po du posėdžius praleido Tarybos nariai Kasparas Jurevičius ir Daivaras Rybakovas.
Po vieną posėdį praleido Tarybos nariai Ričardas Juška, Vidmantas Juzėnas, Audronė
Kurienė, Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Liudmila Norkaitienė, Zita Sorokienė, Kazimieras
Šimkus.
Aktualiausi 2016 m. Tarybos posėdžių metu priimti sprendimai:
2016 m. sausio 28 d. Tarybos posėdyje priimta 30 sprendimų, aktualiausi:
Nr. T2-2 „Dėl pritarimo miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos
įgyvendinimo bendrojo finansavimo“;
Nr. T2-3 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“;
Nr. T2-4 „Dėl pritarimo projektui „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas
Jurbarko mieste“;
Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“;
Nr. T2-7 „Dėl bendrojo finansavimo VVG „Nemunas“ atrinktiems projektams“;
Nr. T2-27 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų pirmojo pusmečio darbo
plano patvirtinimo“;
Nr. T2-29 „Dėl 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų“.
2016 m. vasario 18 d. Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų, aktualiausi:
T2-31 „Dėl 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“;
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T2-32 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“;
T2-33 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo“;
T2-34 „Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų
galiojimo metams akcinei bendrovei „ Požeminiai darbai“ nustatymo“;
T2-35 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ patikslinto
investicijų į šilumos ūkį 2015–2017 metų plano derinimo“;
T2-36 „Dėl pritarimo projektui „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Jurbarko rajone“
ir leidimo investuoti turtą“;
T2-37 „Dėl 2016 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“;
T2-45 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitos“;
T2-46 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos
ataskaitos“;
T2-47 „Dėl pritarimo projektui „Nemuno kelias“.
2016 m. kovo 31 d. Tarybos posėdyje priimti 66 sprendimai, aktualiausi:
T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais
bendrojo plano patvirtinimo“;
T2-64 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės
būklės ataskaitos“;
T2-70 „Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016–2018 metų strateginės
veiklos plano patvirtinimo“;
T2-104 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo
trijų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės
patvirtinimo“;
T2-106 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos
koncepcijai“;
T2-113 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo“.
2016 m. balandžio 12 d. Neeilinio tarybos posėdžio metu priimtas 1 sprendimas:
T2-114 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo“.
2016 m. balandžio 28 d. Tarybos posėdžio metu priimti 43 sprendimai, aktualiausi:
T2-121 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę
mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir
pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“;
T2-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją
prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“.
2016 m. gegužės 26 d. Tarybos posėdžio metu priimti 23 sprendimai, aktualiausi:
T2-160 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“;
T2-163 „Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“;
T2-164 „Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“;
T2-165 „Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“;
T2-178 „Dėl pritarimo projektui „Rynas–Eržvilkas“ ;
T2-179 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarkas–Rynas. Istoriniai keliai“.
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2016 m. birželio 30 d. Tarybos posėdžio metu priimtas 41 sprendimas, aktualiausi:
T2-213 „Dėl pritarimo Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal
Europos socialinio fondo programą „54“;
T2-218. „Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie
Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“;
T2-219 „Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos
reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos,
reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų
patvirtinimo“;
T2-214 „Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“;
T2-193 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos požeminio vandens gavybos gręžinio
projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
T2-195 „Dėl pritarimo projektui ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“;
T2-196 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr.
T2-47 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą“ pakeitimo“;
T2-205 „Dėl pritarimo projektui „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko
rajone“;
T2-206 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“;
T2-207 „Dėl pritarimo projektui „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“;
T2-208 „Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto
Lauko gatvėje“;
T2-209 „Dėl pritarimo projektui „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės Jurbarke
rekonstravimas“;
T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo
plano patvirtinimo“;
T2-211 „Dėl 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų
programos patvirtinimo“;
T2-212 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr.
T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
2016 m. liepos 30 d. Tarybos posėdžio metu priimti 4 sprendimai:
T2-221 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.
T2-177 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo
darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“;
T2-222 „Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo“;
T2-223 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Jurbarko mieste, bendrojo naudojimo
objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo patvirtinimo“;
T2-224 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.
T2-141 „Dėl Jurbarko rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2016 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos posėdžio metu priimti 33 sprendimai, aktualiausi:
T2-226 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.
T2-120 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo
2016–2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo“;
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T2-227 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo
mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“;
T2-229 „Dėl banko paskolos“;
T2-230 „Dėl kredito linijos atidarymo“;
T2-231 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio
personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“;
T2-244 „Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų
plėtra Jurbarko rajone“;
T2-249 „Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, konfesinių kapinių
suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdžio metu priimti 29 sprendimai, aktualiausi:
T2-259 „Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo“;
T2-260 „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“;
T2-263 „Dėl dalies Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų grupių ir klasių
sukomplektavimo 2016–2017 mokslo metais bei ugdytinių ir mokinių skaičiaus šiose grupėse ir
klasėse patvirtinimo“;
T2-264 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. tarybos
sprendimo Nr. T2-116 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
T2-269 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2019
metais programos patvirtinimo“;
T2-272 „Dėl Sinagogų aikštės pavadinimo suteikimo aikštei Jurbarko mieste“.
2016 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio metu priimti 26 sprendimai, aktualiausi:
T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“;
T2-298 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo“;
T2-305 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.
T2-368 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
T2-312 „Dėl pritarimo projektui „Klausučių sporto bazės remontas“.
2016 m. lapkričio 24 d. Tarybos posėdžio metu priimti 38 sprendimai, aktualiausi:
T2-319 „Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo“;
T2-327 „Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre
nustatymo“;
T2-339 „Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą
panaikinimo mirus nuomininkams“;
T2-342 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų
namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo“;
T2-343 „Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų
pastatų modernizavimo skatinimas“ ir A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato investicijų
projekto parengimui“;
T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
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T2-349 „Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“,
„Šimkaičių vaikų dienos centras“ ir „Girdžių vaikų dienos centras“.
2016 m. gruodžio 22 d. Tarybos posėdžio metu priimti 33 sprendimai, aktualiausi:
T2-354 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.
T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių
auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“
pakeitimo“;
T2-364 „Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“;
T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo
Nr.T2-220 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų
Jurbarko mieste bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifo patvirtinimo“
pakeitimo“;
T2-378 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos
ataskaitos“;
T2-379 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos
programos patvirtinimo“;
T2-380 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų pirmojo pusmečio darbo
plano patvirtinimo“;
T2-383 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.
T2-319 ,,Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo“ pakeitimo“.
2. KOMITETŲ VEIKLA
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.
2015–2019 m. kadencijos Taryboje buvo sudaryti 4 Tarybos komitetai.
2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Algirdas Gudaitis, pirmininko pavaduotojas – Romansas
Dragūnavičius, nariai: Kasparas Jurevičius, Stasys Makūnas (nuo 2016 m. spalio mėn. 24 d.),
Vidmantas Juzėnas, Ilona Pocienė, Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas.
Komitetas posėdžiavo 12 kartų, apsvarstė 403 klausimus, kurie buvo svarstomi Tarybos
posėdyje (89 klausimai buvo svarstomi su Socialinių klausimų komitetu bendruose posėdžiuose).
Komitete papildomai buvo svarstyta: 2016 m. balandžio mėn. 26 d. informacija apie vietinės
rinkliavos už atliekų tvarkymą, surinkimą ir apskaitą Jurbarko rajone už 2015 m. ir 2016 m. I
ketvirtį. 2016 m. gegužės mėn. 24 d. nagrinėta informacija dėl UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro skolos užtikrinimo, nagrinėtas Jurbarko Trečiojo amžiaus universiteto prašymas
veiklos finansavimui. Išklausyta Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Antano Gvildžio
informacija apie STEAM projektą. 2016 m. rugpjūčio mėn. 23 d. nagrinėta Tarybos narės Zitos
Sorokienės 2016 m. liepos mėn. 25 d. pateikta informacija dėl atsisveikinimo su mirusiuoju patalpų
įrengimo. 2016 m. rugsėjo mėn. 27 d. išklausyta Tarybos nario Daivaro Rybakovo informacija dėl
bendradarbiavimo su Gruzijos Kedos miestu. Nagrinėti Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto
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vykdymo I pusmečio rezultatai, 2016 m. lapkričio mėn. 22 d. svarstyta Finansų skyriaus pateikta
informacija apie skolas kredito įstaigoms, išklausyta UAB Tauragės regioninio atliekų tvarkymo
centro informacija dėl veiklos ir kainų pasikeitimo.
2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų biudžeto ir rajono plėtros posėdžiuose 2016 metais
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0304050608091029
26
24
28
23
27
25
5.0
n
3.5
3.5
3
3
2

1122
3.5

1220
3.0

Dalyvavimas
(proc.)

Romansas Dragūnavičius

0126
n

Algirdas Gudaitis

2.5

4.0

5.0

4.0

3.0

100

Kasparas Jurevičius

n

2.5

n

2.5

64

Ričardas Juška

n

2.0

5.0

2.5

4.0

Ilona Pocienė

2.5

Donatas Ramanauskas
Daivaras Rybakovas

Tarybos nario vardas,
pavardė

Vidmantas Juzėnas

3.5

3.5

3

3

2

3.5

2.0

n

2.0

2

n

2

3.5

4.0

3.5

3.5

3

3

2

5.0

4.0

3.5

n

3

3

2

4.0

5.0

4.0

3.5

3.5

3

3

2

2.5

n

n

n

3.5

3.5

3

3

2.5

4.0

5.0

4.0

3.0

3.5

n

3

82

–

73

3.5

n

82

3.5

3.0

18

n

3.0

91

2

3.5

n

64

2

3.5

3.0

91

Stasys Makūnas

Po keturis posėdžius praleido Tarybos nariai Kasparas Jurevičius ir Donatas Ramanauskas.
Po du posėdžius praleido Tarybos nariai Romansas Dragūnavičius, Ilona Pocienė ir Vidmantas
Juzėnas. Po vieną posėdį praleido Tarybos nariai Daivaras Rybakovas ir Ričardas Juška. Tarybos
narys Algirdas Gudaitis nepraleido nei vieno posėdžio.
2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla
Egidijus Giedraitis – komiteto pirmininkas, Darius Virvilas – pirmininko pavaduotojas,
nariai: Gvidas Byčius, Donatas Jackis, Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Zita Sorokienė, Petras
Vainauskas.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžiuose
2016 metais
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Komitetas posėdžiavo 12 kartų (vienas posėdis bendras su Socialinių klausimų komitetu),
apsvarstė 375 Tarybos sprendimų projektus. Komiteto posėdžiuose svarstytos informacijos ir
klausimai: vasario mėnesį svarstyta informacija „Atsisveikinimo su mirusiaisiais patalpos įrengimas
VŠĮ Jurbarko ligoninei priklausančiame pastate“, kovo mėnesio 25 d. svarstytas Žindaičių
bendruomenės kreipimasis dėl patalpų. Balandžio mėnesį išklausyti 2 informaciniai pranešimai:
informacija dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą surinkimą ir apskaitą Jurbarko rajone ir
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informacija dėl Lietuvos edukologijos universiteto prašymo laikinosiomis priemonėmis apsaugoti
vertingiausias mažosios žuvėdros veisimosi buveines Jurbarko savivaldybės teritorijoje. Birželio
mėn. 29 d. Komitetas nagrinėjo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo Ernesto Sinkaus
pristatytą informaciją dėl investicinių projektų pritraukimo plano, rugpjūčio mėn. 19 d. posėdyje
išklausytas 2016 m. liepos mėn. 25 d. Tarybos narės Z. Sorokienės pateiktas prašymas „Dėl
atsisveikinimo su mirusiuoju patalpos įrengimo“. Dėl šio klausimo nagrinėjimo meras pasiūlė
sudaryti darbo grupę. Rugsėjo mėn. 23 d. posėdyje išklausyta informacija „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio
nustatymo metodikos“, Tarybos nario Daivaro Rybakovo informacija „Dėl bendradarbiavimo su
Gruzijos Kedos miestu“ ir Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo Ernesto Sinkaus
pristatyta informacija apie Jurbarko savivaldybėje rengiamus ir vykdomus investicinius projektus.
2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla
Faustas Bakys – komiteto pirmininkas, Audronė Kurienė – pirmininko pavaduotoja,
Remigijus Brazaitis, Vilija Zokaitienė (nuo 2016 m. vasario 18 d.), Liudmila Norkaitienė,
Kazimieras Šimkus, Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė. Komitete apsvarstyti 408 (tarp jų
25 sprendimų projektai bendrame posėdyje su Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetu ir
69 sprendimų projektai bendrame posėdyje su Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetu) tarybos
sprendimų projektai.
Komiteto posėdžių metu išklausyta ir svarstyta papildoma informacija: 2016 m. sausio
mėnesį Švietimo skyriaus pateiktas klausimas „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo
tarybos“, gegužės mėn. 23 d. posėdyje išklausyta informacija „Dėl UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro skolos užtikrinimo“, „Dėl Šarūno Šimulyno vardo suteikimo Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialui“, „Dėl patyčių“, mero Skirmanto
Mockevičiaus pateikta informacija „Dėl STEAM projekto“. Rugpjūčio mėn. 22 d. išklausyta
informacija „Dėl Jurbarko džiudžitso ir kobudo klubo „Pantera“ prašymo“, „Dėl Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ kolektyvo dalyvių kreipimosi“, „Dėl
Petro Cvirkos literatūrinės premijos“ ir „Dėl Tarybos narės Zitos Sorokienės 2016 m. liepos mėn.
25 d. prašymo“. Rugsėjo mėn. 26 d. posėdyje išklausyta informacija apie prevencinių programų
vykdymo 2016 m. I pusmetyje analizę Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir
informacija dėl bendradarbiavimo su Gruzijos Kedos miestu. Spalio mėn. 24 d. posėdyje išklausyta
informacija apie siūlomas kandidatūras į Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą.
Lapkričio mėn. 21 d. posėdyje svarstyta nario į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro
tarybą delegavimas, Švietimo struktūros pertvarkymo įgyvendinimo rezultatai prasidėjus 2016–
2017 mokslo metams ir informacija dėl švietimo įstaigų darbo tobulinimo.
2.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Socialinių klausimų komiteto posėdžiuose 2016 metais
Dalyvavimas
proc.

Faustas Bakys

0125
2.0

Komiteto posėdžių datos / posėdžio trukmė val.
02- 03- 04- 05- 06- 08- 09- 10- 1118 29
25
23
27
22
26
24
21
4.0 5.0 3.0 4.0 4.5
n
2.5 2.0
n

1219
3.0

Remigijus Brazaitis

2.0

2.5

3.5

3.0

3.0

4.5

3.0

2.5

2.0

4.5

2.5

100

Audronė Kurienė

2.0

4.0

5.0

3.0

4.0

4.5

3.0

2.5

2.0

4.5

3.0

100

Liudmila Norkaitienė

2.0

2.0

5.0

3.0

4.0

4.5

3.0

2.5

2.0

4.5

n

91

Kazimieras Šimkus

2.0

4.0

5.0

3.0

3.5

4.5

3.0

2.5

2.0

4.5

3.0

100

Antanina Tunaitienė

2.0

4.0

5.0

3.0

4.0

4.5

3.0

2.5

2.0

4.5

3.0

100

Vilma Venslauskienė

2.0

4.0

5.0

3.0

4.0

n

3.0

2.5

2.0

4.5

3.0

91

5.0

3.0

4.0

4.5

n

2.5

2.0

4.5

3.0

73

Tarybos nario vardas,
pavardė

Vilija Zokaitienė

82
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2.4. Kontrolės komiteto veikla
Petras Vainauskas – komiteto pirmininkas, Ilona Pocienė – pirmininko pavaduotoja, nariai:
Romansas Dragūnavičius, Egidijus Giedraitis, Stasys Makūnas.
Savo veiklą ataskaitiniu 2016 m. laikotarpiu Kontrolės komitetas organizavo
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamentu ir Kontrolės komiteto nuostatais. Kontrolės komitetas dirbo pagal
veiklos programą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio mėn. 17 d.
sprendimu Nr. T2-365 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų
veiklos programos“.
Bendradarbiaudamas su Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,
komitetas 2016 metais (nuo sausio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 9 d.) sušaukė 8 posėdžius.
2016 m. sausio 22 d. posėdyje svarstytos Jurbarko rajono savivaldybės galimybės skolintis
refinansuoti Finansų ministerijos paskolas ir Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos 2016 metų veiklos planui vykdyti reikalingi asignavimai.
2016 m. vasario 12 d. posėdyje svarstytas 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės
biudžetas. Kontrolės komitetas balsų dauguma pritarė Jurbarko rajono savivaldybės 2016 m.
biudžeto projektui.
2016 m. kovo 29 d. posėdyje svarstė Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro
pagrindinės mokyklos finansinio teisėtumo audito ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatus.
2016 m. rugpjūčio 19 d. išklausė UAB „Jurbarko vandenys“ direktoriaus informaciją apie
europinių vandentiekio ir nuotekų tinklų Jurbarko rajone įrengimo projektų ir įsipareigojimų
vykdymo eigą, tinklo pertvarkymo plano vykdymą.
2016 m. rugsėjo 23 d. posėdyje išklausė VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros
centro, VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Seredžiaus ambulatorijos, VšĮ
Šimkaičių ambulatorijos, VšĮ Viešvilės ambulatorijos vadovų informaciją apie esamą padėtį ir
perspektyvas.
2016 m. spalio 21 d. posėdyje išklausė Jurbarko rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus
audito skyriaus vedėjo ataskaitą apie atliktus darbus.
2016 m. lapkričio 18 d. posėdyje parengė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto 2017 m. veiklos programos projektą, aptarė organizacinius klausimus.
2016 m. gruodžio 9 d. posėdyje pritarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto 2016 m. veiklos ataskaitai ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
2017 m. veiklos programai.
2.4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2016 metais
Tarybos nario vardas, pavardė

Komiteto posėdžių datos / posėdžio trukmė val.
01-22

02- 12

Dalyvavimas
proc.

03-29

08-18

09-23

10-27

11-18

12- 09

1.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

100

n

n

38

Romansas Dragūnavičius

1.0

1.0

Egidijus Giedraitis

1.0

1.0

n

1.0

n

n

Ričardas Juška

1.0

1.0

1.0

n

1.5

n

––

Stasys Makūnas

50
1.0

13

Ilona Pocienė

1.0

1.0

1.0

n

n

1.0

1.0

1.0

75

Petras Vainauskas

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

100

Nei vieno Kontrolės komiteto posėdžio nepraleido Komiteto pirmininkas Petras
Vainauskas ir komiteto narys Romansas Dragūnavičius. Daugiausia posėdžių, 5 iš 8, praleido
komiteto narys Egidijus Giedraitis.
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2.5. Bendri komitetų posėdžiai
2016 m. bendrus posėdžius vasario mėn. 15 d. ir kovo mėn. 29 d. rengė Socialinių
klausimų ir Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetai. Bendruose posėdžiuose apsvarstyti 89
klausimai. 2016 m gegužės mėn. 23 d. įvyko bendras Socialinių klausimų ir Ūkio, verslo,
ekologijos ir kaimo reikalų komitetų posėdis. Posėdyje apsvarstyti 25 Tarybos sprendimų projektai,
ir 3 informaciniai pranešimai: „Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro skolos
užtikrinimo“, „Dėl Šarūno Šimulyno vardo suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Veliuonos filialui“ ir informacija apie patyčias mokyklose.
3. KOMISIJŲ VEIKLA
Tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų, kurių yra
nariai, veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose, susitikimuose.
3.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veikla
Komisijos pirmininkas Remigijus Brazaitis sušaukė 3 posėdžius, kuriuose buvo svarstomi
klausimai „Dėl galimos politinės korupcijos Jurbarko rajono savivaldybėje“, „Dėl P. Cvirkos g. 4
namo gyventojų skundo“, „Dėl Antikorupcijos komisijos 2015 metų ataskaitos svarstymo“, „Dėl
pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programai ir
programos įgyvendinimo priemonių planui“.
3.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veikla
Įvyko 12 Jurbarko rajono savivaldybės Etikos komisijos posėdžių, apsvarstyti 23
klausimai: 10 organizacinių klausimų (dėl Etikos komisijos nuostatų, sudėties keitimo, pirmininko
pavaduotojo skyrimo, kiti organizaciniai klausimai), 3 klausimai dėl savivaldybės Tarybos narių
veiklos vertinimo pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ir
Politikų elgesio kodeksą, 10 klausimų dėl rekomendacijų savivaldybės Tarybos nariams teikimo
pagal Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą.
3.1 lentelė. Tarybos ir komisijos narių dalyvavimas Etikos komisijos posėdžiuose 2016 metais
Komisijos nario vardas,
pavardė
Liudmila Norkaitienė
(pirmininkė)
Dalia Mačiežienė
(pavaduotoja)
Marius Bastys

0222

0330

0421

Komisijos posėdžių datos / posėdžio trukmė val.
05060808091019
23
07
18
22
17

1020

1117

1215

Dalyvavimas
proc.

1

1

n

1

1

1

1

0.5

1

1

1

1

92

1

1

1

n

1

1

1

0.5

n

1

1

n

75

n

1

n

1

n

1

1

n

1

1

n

1

58

Ramūnas Budrius

L

L

n

1

n

n

n

n

n

n

n

n

8

Romansas Dragūnavičius

1

1

1

1

n

n

1

0.5

1

1

1

1

83

Algirdas Gudaitis

-

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

n

1

91

Donatas Jackis

n

n

1

1

n

1

1

n

n

1

1

1

58

Audronė Kurienė

1

1

1

1

1

n

1

0.5

n

1

n

n

67

Saulius Meškauskas

1

n

1

n

1

1

n

0.5

n

1

1

n

58

Vanda Stonienė

1

n

n

n

n

n

n

n

1

n

1

n

25

Darius Virvilas

n

1

1

1

1

1

1

0.5

1

1

1

1

91

Zita Sorokienė

1

Pakeista Komisijos sudėtis, Z. Sorokienei atsisakius dalyvauti komisijos darbe
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Jurbarko rajono savivaldybės Etikos komisija 2016 m. kovo–gruodžio mėnesiais vykusių
posėdžių metu įvertino 358 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų projektus ir
pateikė 153 rekomendacijas 23 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams pagal Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą.
2016 m. apie nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių klausimų svarstymo pareiškė 24
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai.
Minėtu laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose
užfiksuota 340 atvejų, kuomet Tarybos nariai pareiškė nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių
klausimų svarstymo.
3.3. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento rengimo komisijos veikla
Komisijos pirmininkas – Tarybos narys Donatas Ramanauskas. 2016 metais įvyko 4
komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
pakeitimai.
3.4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Visuomeninė administracinių ginčų komisijos
veikla
Komisijos pirmininkas – Tarybos narys Donatas Ramanauskas. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos visuomeninė administracinių ginčų komisijos 2016 metais neposėdžiavo, nes
nebuvo gauta skundų, prašymų.
3.5. Administracinės komisijos prie savivaldybės Tarybos veikla
2016 metais įvyko 8 Administracinės komisijos prie savivaldybės Tarybos (pirmininkas –
Donatas Ramanauskas) posėdžiai (2015 m. – 12 posėdžių). Posėdžių metu išnagrinėta 13
administracinio teisės pažeidimo bylų, priimta 11 nutarimų (2015 m. išnagrinėtos 23 bylos).
Komisija 3 bylas nutraukė, paskyrė 3 įspėjimus ir 5 pinigines baudas. Bendra piniginių baudų suma
– 647 eurai. Dėl trijų nutarimų kreiptasi į teismą, kad būtų sankcionuota mažesnė negu įstatyme
numatyta nuobauda. Sankcionavus nuobaudas paskirtų baudų suma – 305 eurai.
Nagrinėtos bylos pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 103 str. („Žemės ūkio
įmonių ir ūkininkų pasėlių nuganymas (...)“, 110 str. („Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo,
dresavimo (...) taisyklių pažeidimas“, 188 str. („Savavaldžiavimas“).
Visi Administracinės komisijos nutarimai suvedami į Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR).
3.6. Apdovanojimų komisijos veikla
Komisijos pirmininkė – Tarybos narė Audronė Kurienė. 2016 metais įvyko 6
Apdovanojimų komisijos posėdžiai. Vienam asmeniui suteiktas Jurbarko rajono Garbės piliečio
vardas, 16 asmenų apdovanota savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
Garbės piliečio vardas suteiktas Lietuvos garbės konsului Vokietijos Federacinės
Respublikos Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje profesoriui daktarui Volfangui fon Štetenui.
Ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ 2016 metais apdovanoti:
Bronislavas Ralys, Vladas Motiejaitis, Antanas Balašaitis, Gasparas Aleksa, Sigitas
Vaitiekūnas, Elena Janušienė, Birutė Kazakevičienė, Vida Navickienė, Janina Norkienė, Stanislovas
Ramutis Piliutis, Benediktas Toliušis, Freddy Van den Brande, Johnny Peys‘as, Gert‘asVan
Rooy‘us, Roger’į Verheyen’as, Birutė Genienė.
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Komisija pritarė ir Zitos Sorokienės apdovanojimui, kuris bus įteiktas 2017 m. valstybinės
šventės minėjimo proga.
3.7. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos veikla
Komisijos pirmininkė – Tarybos narė Ilona Pocienė. Piniginės socialinės paramos skyrimo
komisija 2016 m. surengė 12 posėdžių. Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų į Piniginės
socialinės paramos skyrimo komisiją kreipėsi 41 asmuo.
Dėl vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 297 asmenys, išmokos skirtos 274
asmenims, neskirta 23 asmenims. 2016 metais išmokėta 12 580 Eur, iš jų – 1 610 Eur skirta remti
nukentėjusiems nuo gaisro. Jurbarko miesto gyventojams vienkartinėms išmokoms skirta 4 305,00
Eur.
3.8. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Laura Molčankinaitė)
sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-332 „Dėl
nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. Per ataskaitinį
laikotarpį įvyko šeši Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, apsvarstyta 14
klausimų, vienu iš jų patvirtintas 2016 metų Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas, įvertinti ir
teikti administracijos direktoriui tvirtinti devyni jaunimo veiklos skatinimo projektai, pritarta 2016–
2018 metų Jaunimo problemų sprendimo planų priemonių planui. Įvyko vienas atviras jaunimo
reikalų tarybos posėdis, kuriame kurta bendradarbiavimo formulė integruojant niekur nedirbantį,
nesimokantį ir nemotyvuotą jaunimą.
2016 metais rajono biudžeto programai „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ buvo
skirta 13 500 Eur. Iš minėtos sumos 3 500 Eur skirti jaunimo veiklos skatinimo projektams
finansuoti: pilietiškumo renginiui, mokymams, varžyboms, tarptautiniams mainams organizuoti,
administraciniams, lyderystės gebėjimams stiprinti. 10 000 Eurų skirta jubiliejiniams jaunimo
mainams „Jurbarkas–Lakdalis“ organizuoti. Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo atliekant
Jaunimo politikos kokybės vertinimą. Suorganizuotas Jaunimo apdovanojimų vakaras, įvertintos
Jaunimo iniciatyvos, stovyklos, partneriai, neformalios grupės, savanoriai, menininkai ir
muzikantai.
Bendradarbiauta su Jurbarko švietimo centru, Jurbarko kultūros centru, Jurbarko darbo
biržos skyriumi, jaunimo organizacijomis, mokyklomis, policija.
3.9. Kitų tarybų veikla
Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikla
2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-286
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo sudaryta naujos sudėties Jurbarko rajono bendruomenės sveikatos taryba. Tarybos
pirmininkė savivaldybės gydytoja Gražina Sutkuvienė.
Bendruomenės sveikatos taryba 2016 m. 2 kartus buvo susirinkusi į posėdžius, kuriuose
svarstė aktualius klausimus, susijusius su mūsų 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 specialiosios programos vykdymui buvo skirta
8 000,00 Eur. 2016 metų Jurbarko bendruomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
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projektų paraiškų buvo pateikta 19, iš jų finansuota 14 projektų. 2016 m. visi sveikatinimo
programos finansuojami projektai įvykdyti, lėšos panaudotos visiškai.
Kasmet Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas parengia ir pateikia tvirtinti
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo metinę ataskaitą Jurbarko
rajono savivaldybės tarybai Patvirtinta ataskaita siunčiama į Sveikatos apsaugos ministeriją ir
skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veikla
2016 m. Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba
(toliau vadinama – Stebėtojų taryba) – pirmininkas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
Faustas Bakys, 6 kartus rinkosi į posėdžius, kuriuose buvo svarstomi klausimai: dėl Stebėtojų
tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos, dėl Tauragės apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir
ligoninių tinklo konsolidavimo etapo įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje (toliau
vadinama – VšĮ Jurbarko ligoninė), dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos ataskaitų, dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams,
normatyvų nustatymo, dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens
sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvertinimo ir įstaigų
vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo, dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. siektinų veiklos užduočių, dėl Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (toliau vadinama – VšĮ
Jurbarko rajono PSC) 2015 m. veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių pakartotinio įvertinimo ir
siūlymo nustatyti įstaigos vadovui mėnesinės algos kintamąją dalį, dėl VšĮ Jurbarko rajono PSC ir
VšĮ Veliuonos PSPC reorganizacijos, dėl VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo prašymo
pritarti leisti išnuomoti patalpas kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimui.
Stebėtojų tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas stebėtojų tarybos narys pateikia savivaldybės
tarybai ataskaitą kartą per metus.
2016 m. spalio mėn. 3 d. savivaldybėje įvyko konkursas viešosios įstaigos Jurbarko rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Remigija
Mencienė, šiam centrui vadovaujanti nuo 2006 m. Direktorės darbo sutartis buvo pratęsta
penkeriems metams (iki 2021 m. spalio mėn. 27 d.).
2016 m. balandžio mėn. 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-286
„Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų asociaciją“ nuspręsta leisti Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją ir dalyvauti jos veikloje.
Visuomenės sveikatos biuras, įstojęs į Asociaciją kartu su kitais šalies visuomenės sveikatos
biurais, prisideda prie bendros Visuomenės sveikatos biurų veiklos, bendrų problemų sprendimo,
bendro įstaigų atstovavimo įvairiose savivaldybių institucijose ir nacionaliniu lygmeniu.
Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos veikla
Tarybos pirmininkė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Antanina Tunaitienė.
2016 m. balandžio mėn. 5 d. surengtas išvažiuojamasis posėdis Eržvilko seniūnijoje
„Vaikų smurto ir patyčių paplitimo bei sprendimo būdai Eržvilko seniūnijos bendruomenėje“.
Posėdyje dalyvavo ir apie vaikų smurto ir patyčių atvejus socialinės rizikos šeimose bei jų
sprendimo būdus pasisakė seniūnijos atstovai. Apie mokyklos indėlį, mažinant vaikų patyčias ir
smurtą pasisakė Eržvilko mokyklos atstovai.
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2016 m. spalio mėn. 27 d. posėdis Jurbarke. „Jurbarko rajono ugdymo įstaigų patyčių
mažinimo tyrimo rezultatų, išvadų ir rekomendacijų pristatymas“. Apklausą atliko ir apklausos
analizę pristatė Jurbarko švietimo centro specialistai. Posėdyje dalyvavo rajono mokyklų
direktoriai, jų pavaduotojai, socialiniai darbuotojai, rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
atsakingi darbuotojai.
2016 m. lapkričio mėn. 25 d. posėdis Jurbarke. „Dėl bendruomenės vaiko teisių apsaugos
tarybos darbo organizavimo“ ir „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis Jurbarko rajone“. Nutarta
2016 m. gruodžio mėn. 16 d. organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą su rajono vadovais, sprendžiant
socialinio darbo gerinimo, saugumo, laikino vaiko apgyvendinimo klausimus rajone.
2016 m. gruodžio mėn. 16 d. posėdis Jurbarke „Dėl socialinio darbo gerinimo, saugumo,
laikino vaiko apgyvendinimo padėties, galimybių ir perspektyvos Jurbarko rajone“. Posėdyje
dalyvavo: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas, Jurbarko miesto seniūnijos seniūnas Romualdas Kuras, Lietuvos
samariečių Jurbarko krašto bendrijos atstovė Kristina Vančienė, evangelikų liuteronų bažnyčios
kunigas Mindaugas Kairys, Skalvijos globos namų vadovas Nerijus Jarilinas. Nutarta siūlyti
Jurbarko rajono savivaldybės vadovams kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl
leidimo skubiai apgyvendinti vaikus, bet kokiu paros metu paimtus iš kitos buvimo vietos, Skalvijos
vaikų globos namuose.
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo taryba
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio mėn. 30 d. sprendimu Nr. T2-109
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ buvo sudaryta ir
patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo taryba (Pirmininkas – Kasparas
Jurevičius).
2016 m. sausio mėn. 1 d. kaimo rėmimo fondo lėšų likutis buvo – 3 615,06 Eur. Sąmatoje
planuotos fondo pajamos – savivaldybės biudžeto lėšos – 4 000,00 Eur. Iš Jurbarko rajono
savivaldybės biudžeto gauta 4 000,00 Eur.
Kaimo rėmimo fondo išlaidos per 2016 metus sudarė 3 166,32 Eur. Per metus gauti du
prašymai dėl išlaidų kompensavimo, visi prašymai patenkinti.
Kaimo rėmimo fondo lėšų likutis 2017 m. sausio mėn. 1 d. – 4 448,74 Eur.
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio mėn. 30 d. sprendimu Nr. T2-110
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ buvo
sudaryta ir patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba.
(Pirmininkas – Saulius Meškauskas).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T2-119
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo“ buvo patvirtinti nauji smulkiojo
verslo rėmimo fondo nuostatai ir lėšų naudojimo taisyklės.
2016 m. sausio mėn. 1 d. smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis buvo – 3 765,05 Eur.
Sąmatoje planuotos fondo pajamos – savivaldybės biudžeto lėšos – 4 000 Eur. Iš Jurbarko rajono
savivaldybės biudžeto į fondą gauta 4 000,00 Eur.
Verslo rėmimo fondo išlaidos per metus sudarė – 2 902,87 Eur. Per metus buvo gauti
septyni prašymai dėl išlaidų kompensavimo, penki prašymai patenkinti. Svarstant prašymus
pirmenybė buvo teikiama kompensuoti išlaidas darbo vietoms kurti, darbo priemonėms įsigyti ir
verslui skatinti.
Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis 2017 m. sausio mėn. 1 d. – 4 862,18 Eur.
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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
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T2-260
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus
nustatymo“ buvo sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (toliau –
Sekretoriatas). Sekretoriatas darbą pradėjo 2016 m. vasario mėn. Nuo 2016 m. balandžio mėnesio
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.

-

-

-

-

2016 metais Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
padėjo merui planuoti savivaldybės Tarybos veiklą, parengti 14 Tarybos posėdžių ir
pirmininkauti juose;
parengė 26 savivaldybės Tarybos ir mero darbo organizavimui reikalingus savivaldybės
Tarybos sprendimų projektus ir teikė juos savivaldybės Tarybai ir komitetams;
parengė 38 savivaldybės mero potvarkių projektus;
organizavo savivaldybės Tarybos, Tarybos koalicijos, komitetų, komisijų, darbo grupių
posėdžius, savivaldybės mero ir mero pavaduotojo rengiamus pasitarimus, sudarė jų
darbotvarkes, rašė protokolus ir kitus dokumentus;
užregistravo 408 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;
užregistravo 383 savivaldybės Tarybos sprendimus, įstatymų, savivaldybės Tarybos veiklos
reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose dokumentų
valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje;
parengė 9 informacinius pranešimus bendruomenei apie priimtus savivaldybės Tarybos
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;
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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 76 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 ir 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 žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie
savivaldybės veiklą, administravo Jurbarko rajono savivaldybės profilį socialiniame tinkle
„Facebook“, koordinavo informacijos apie savivaldybės veiklą sklaidą per savivaldybės
interneto svetainę ir socialinius tinklus, administravo savivaldybės svetainės
www.jurbarkas.lt skiltis „Naujienos“, „Renginiai“, „Skelbimai“, „Spauda apie mus“, rengė
ir viešino pranešimus šiose skiltyse, prižiūrėjo jose esančią informaciją, skelbė savivaldybės
mero, mero pavaduotojo darbotvarkes interneto svetainėje, pagal atsakingų asmenų pateiktą
informaciją rengė koordinacinį planą ir jį viešino;
organizavo ir derino oficialius Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, užsienio valstybių
ambasadorių, užsienio delegacijų vizitus: 2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Ministro pirmininko A. Butkevičiaus vizitą Jurbarko rajone, 2016 m. birželio 8
d. nepaprastojo ir įgaliotojo Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje Amiro
Maimono vizitą. 2016 m. spalio 26 d. suorganizuota Izraelio diena Jurbarke. Įgyvendinant
Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus ir Izraelio valstybės
ambasadoriaus Amiro Maimono iniciatyvą surengtas Jurbarko rajono moksleivių piešinių
konkursas „Piešiame Jeruzalę“.
4.2. Vyriausybės atstovo kreipimaisi

Per 2016 metus iš Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybos gauti 3 reikalavimai
įgyvendinti įstatymus ir 8 teikimai atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui svarstyti
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teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą, iš jų 7 teikimai ir 2 reikalavimai buvo gauti
savivaldybės Tarybos kompetencijos klausimais, 1 teikimas ir 1 reikalavimas – administracijos
direktoriaus kompetencijos klausimais. Į visus reikalavimus ir teikimus reaguota teisės aktų
nustatytais 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 nuorodomis.
4.1 lentelė. Savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų skaičiaus palyginimas

Metai
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

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

Iš viso

Gauta skundų

484
659
810
964
672
689
501

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

2016 metais Jurbarko rajono savivaldybės taryba ir meras gavo 78 gyventojų prašymus.
Lyginant su ankstesniais metais šis skaičius yra didesnis (2013 m. buvo 39, 2014 m. – 36, 2015 m.
– 61).
2016 metais rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir
skunduose (registras T28) buvo keliamos šios problemos (palyginimui pateikiami ir ankstesnių
metų duomenys):
4.2 lentelė. Gyventojų gautų prašymų skundų skaičiaus palyginimas 2013–2016 m. pagal aktualiausias problemas
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
Įvairūs kiti klausimai

Gauta prašymų, skundų skaičius
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

11

15

21

15

5

8

9

18

6

2

3

5

4

2

11

10

4
–
–
6
3

2
–
–
5
2

3
–
–
5
3

5
11
7
4
3
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2016 metais gyventojai rajono Tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose prašymuose
dažnai kėlė kelių ir gatvių remonto, asfaltavimo, komunalinių tinklų tiesimo ir pan. problemas –
šios rūšies prašymų ir skundų gauta 15 (apie 20 proc.). Dėl finansinės paramos įvairiais gyvenimo
atvejais gavimo, atleidimo nuo mokesčių ir kitais finansiniais klausimais gauta 18 prašymų (apie 23
proc.). Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos pagerinimo ir panašių problemų kreiptasi 10 kartų (apie 13
proc.). 2016 m. ypač išaugo skaičius prašymų dėl konfliktų tarp kaimynų, pažeistų nustatytų tvarkų:
gauta 11 prašymų (apie 14 proc.), kaip niekada aktyviai gyventojai reiškė savo poziciją dėl
pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų netinkamos veiklos – gauta net 7 šios rūšies prašymai (apie 9
proc.) ir t. t.
Iš rajono Tarybai ir savivaldybės merui 2016 metais adresuotų gyventojų 78 prašymų 13
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. Savivaldybės Tarybos veiklos tobulinimas
Siekiant užtikrinti sklandesnį Tarybos darbą, demokratiškesnį sprendimų priėmimą,
veiklos skaidrumą, į darbo grupes ir komisijas įtraukti ne tik valdančiajai daugumai, bet ir opozicijai
(mažumai) priklausantys Tarybos nariai.
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, meras išleido potvarkius, kuriais
sudarė darbo grupes, 5 iš jų vadovavo pats meras:
2016 m. balandžio 20 d. potvarkis V3-19 „Dėl darbo grupės kurortinės teritorijos statuso
suteikimo Smalininkų miestui planui parengti sudarymo“;
2016 m. balandžio 20 d. potvarkis V3-20 „Dėl darbo grupės Jurbarko rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos panaikinimo (likvidavimo) tikslingumui įvertinti sudarymo“;
2016 m. birželio 7 d. potvarkis V3-30 „Dėl darbo grupės sudarymo rekomendacijoms
pateikti dėl suformuotų laisvų valstybinės žemės sklypų Jurbarko mieste valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais“ (darbo grupės vadovas Skirmantas Mockevičius);
2016 m. birželio 20 d. potvarkis V3-33 „Dėl darbo grupės Jurbarko miesto šventei
organizuoti sudarymo“ (darbo grupės vadovas Skirmantas Mockevičius);
2016 m. liepos 7 d. potvarkis V3-38 „Dėl darbo grupės sudarymo rekomendacijoms
pateikti dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-141
„Dėl Jurbarko rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo
patvirtinimo“ keitimo galimybių“ (darbo grupės vadovas Skirmantas Mockevičius);
2016 m. rugpjūčio 31 d. potvarkis V3-49 „Dėl darbo grupės sudarymo išvadoms pateikti
dėl trumpalaikio atsisveikinimo su mirusiuoju patalpų, esančių Vydūno g. 56 , Jurbarke, įrengimo“
(darbo grupės vadovas Skirmantas Mockevičius);
2016 m. rugsėjo 12 d. potvarkis V3-51 „Dėl darbo grupės interneto svetainės dizainui ir
turinio valdymui atnaujinti“;
2016 m. rugsėjo 14 d. potvarkis V3-54 „Dėl darbo grupės tremties laikų eksponatų
saugojimo, laikymo ir eksponavimo galimybėms išanalizuoti sudarymo“;
2016 m. spalio 10 d. potvarkis V3-62 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė
individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių
dydžiams nustatyti ir su tuo susijusių sprendimų projektams rengti;
2016 m. spalio 18 d. potvarkis V3-64 „Dėl darbo grupės sudarymo projektui dėl Žydų
bendruomenės atminimo Jurbarke įamžinimo derinti“ (darbo grupės vadovas Skirmantas
Mockevičius);
2016 m. gruodžio 1 d. potvarkis V3-69 „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“.
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2016 metais, vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas
funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleisti 78 mero potvarkiai įvairiais klausimais.
4.3 lentelė. Mero išleisti potvarkiai 2016 m.
Potvarkiais sprendžiami klausimai
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
Dėl delegacijų sudarymo
Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
Kiti klausimai

Potvarkių skaičius
19
6
14
21
18

4.5. Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
4.5.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
2016 m. gegužės 10 d. meras Skirmantas Mockevičius kartu su Tarybos nare Antanina
Tunaitiene dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime Naujojoje Akmenėje.
Suvažiavime patvirtintos Lietuvos savivaldybių asociacijos 2015 metų finansinės, balanso ir veiklos
rezultatų ataskaitos, 2016 metų finansinė sąmata, priimta rezoliucija dėl neatlygintinų registrų
duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėse.
2016 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje, koncertų salėje
„Compensa“ įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos
„Auksinių krivūlių 2016“ apdovanojimai, kuriuose dalyvavo
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su
delegacija. Šventės metu 14 ministerijų, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos
atstovai paskelbė labiausiai tam tikrose srityje pasižymėjusias
savivaldybes bei įteikė apdovanojimus.
2016 m. lapkričio 3 d. Vilniuje įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis,
kuriame svarstytos 2017 metų savivaldybių biudžetų naujovės bei siūlymai tobulinti biudžeto
metodiką. Tarybos nariai iš esmės pritarė 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Posėdyje Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas Rimantas Vaitkus pristatė merams pabėgėlių integracijos savivaldybių teritorijose
aktualijas. Taip pat buvo apdovanotos geriausiai moterų ir vyrų lygybės priemones įgyvendinančios
savivaldybės.
4.5.2. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius Lapėnas
atstovauja savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos, kurios tikslas – sprendimų, susijusių su
tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimu, veikloje. Įvyko 6 posėdžiai:
2016 m. sausio 14 d. Tauragėje vykusiame posėdyje
Tauragės regiono plėtros tarybos nariai drauge su Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyriaus, atliekančio regiono plėtros tarybos
sekretoriato funkcijas, darbuotojais bei regiono savivaldybių
administracijų atstovais svarstė 2014–2020 m. finansinio ES
paramos laikotarpio aktualius klausimus.
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2016 m. vasario 8 d. Pagėgiuose vykusiame posėdyje
nusprendė, kad tolesnį STEAM projekto planavimą ir
įgyvendinimą ministerija su Regiono plėtros taryba vykdys per
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Tauragės apskrities skyrių, apžvelgė savivaldybių
pateiktus pirmuosius projektinius pasiūlymus, patvirtino
Apskrities Miesto vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų
2014–2020 m. išvadas, patikslino ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007–2013 m. finansuotinų Tauragės regiono projektų
pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ sąrašą. Susipažino su Telšių rajono
savivaldybės ir Žemaitijos rajonų ir miestų savivaldybių bei Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva
surengti „Pasaulio Žemaičių dienas 2016“, įsteigti apdovanojimą „Žemaičių šlovės žvaigždė“ ir
išleisti bendrą apskrities informacinį lankstinuką „Pasaulio Žemaičių dienų 2016“ svarbiausieji
renginiai.
2016 m. kovo 30 d. Tauragėje vykusiame posėdyje
Jurbarko rajono savivaldybei atstovavo mero pavaduotojas
Saulius Lapėnas. Posėdyje nariai svarstė užkrečiamųjų ligų
valdymo ir epidemiologinę situaciją Tauragės apskrityje,
patvirtino Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai
finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo
plėtra“, sąrašą, patvirtino Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimus,
patikslino Tauragės regiono plėtros planą 2014–2020 m. Išklausė Tauragės regiono Integruotos
teritorijų vystymo programos ataskaitą už 2015 metus, informaciją apie Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES paramos 2014–2020 m. priemonę STEAM
atviros prieigos centrų įkūrimas, patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 7
priemonės specialiuosius atrankos kriterijus, aptarė bendradarbiavimą su Ukrainos Ternopilio
sritimi ir dalyvavimą Ternopilio tarptautiniame investiciniame forume „Ternopolščina Invest–2016“
2016 m. gegužės 19–20 d.
2016 m. gegužės 30 d. posėdyje savivaldybei
atstovavo mero pavaduotojas Saulius Lapėnas. Tarybos nariai
patvirtino projektų „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“, „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas“, „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ sąrašus.
Svarstė regioninio projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ rengimo, planavimo ir įgyvendinimo
proceso spartinimo galimybes, Europos Tarybos vietos ir
regionų valdžių kongreso delegacijos atnaujinimą, korupcijos ir sukčiavimo prevencijos ir jos atvejų
viešinimo regiono savivaldybėse klausimus, regioninio projekto finansavimo sąlygų aprašo
„Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse“ rengimą.
2016 m. birželio 29 d. Tauragėje vykusiame
posėdyje svarstė klausimus ir priėmė sprendimus dėl Tarybos
nuostatų ir darbo reglamento, Tarybos darbo grupės sudėties
pakeitimo ir darbo reglamento, taip pat patvirtino pakeistą
priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ Tauragės regiono projektų sąrašą.
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Pastarasis papildytas UAB „Jurbarko vandenys“ planuojamu įgyvendinti projektu „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“. Projektu planuojama įrengti
vandens gerinimo įrenginius Jurbarko mieste, Veliuonos miestelyje, o taip pat išplėsti vandens
tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus Smalininkuose. Bendra planuojama projekto investicijų suma
2,19 mln. eurų.
2016 m. gruodžio 14 d. Šilalės rajono Bijotų kaime vykusiame posėdyje Tarybos nariai
svarstė ES paramos 2014–2020 m. Lietuvoje panaudojimą, Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos veiklą, panaudojant ES paramą 2014–2020 m. Apžvelgė ES paramos
2014-2020 m. Tauragės regione panaudojimo būklę. Patvirtino Tauragės regiono plėtros tarybos
2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m.
patvirtinimo“ pakeitimą, Tauragės regiono projektų sąrašus pagal 2014–2020 Investicijų veiksmų
programos priemones.
2016 m. gruodžio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
dalyvavo paskutiniame 2016 m. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdyje taip pat
dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita
Mielienė, patarėja Simona Jakinevičiūtė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus, vyriausieji specialistai Severinas
Bartašius, Simas Einikis, Asta Levickaitė, kitų rajonų savivaldybių administracijų direktoriai,
pavaduotojai, savivaldybių Investicijų ir statybų skyrių vedėjai, Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio
koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Sabaliauskienė.
Posėdyje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Kristina Sabaliauskienė skaitė pranešimą apie Regioninės plėtros planavimo dokumentų
suderinamumą ir stebėseną.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita Mielienė
pristatė investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų projektų
įgyvendinimo, kokybę.
Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus
apžvelgė Tauragės regiono projektų rengimo ES paramos 2014–2020 metais įsisavinimo būklę.
Posėdžio metu priimti 7 sprendimai dėl 2014–2020 Investicijų veiksmų programos
priemonių.
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.
2016 m. vasario 5 d. mero iniciatyva surengtas
savivaldybės Tarybos narių bei vadovų vizitas į UAB Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centro Leikiškių sąvartyną. Tarybos
nariai ir vadovai apžiūrėjo naujai pastatytas trečią ir ketvirtą
sąvartyno sekcijos bei su UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro vadovais aptarė centro finansinę situaciją,
problemas ir jų sprendimo būdus.
2016 m. balandžio 26 d. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre įvyko Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos posėdis.
2016 m. gegužės 18 d. meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo susitikime su VĮ Turto
banko generaliniu direktoriumi, LR Seimo nariais, LR aplinkos ministerijos atstovais dėl UAB
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro susiklosčiusios finansinės situacijos. Susitikimas įvyko
LR Seime.
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2016 m. liepos 28 d. meras dalyvavo pasitarime Tauragės rajono savivaldybėje dėl
regioninės priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.
2016 m. rugsėjo 5 d. surengtas išvažiuojamasis pasitarimas į UAB Tauragės regiono
atliekų tvarkymo centro Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
4.5.4. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose
2016 m. vasario mėnesį meras dalyvavo konferencijoje LR Seime „Korupcijos prevencija
Lietuvoje. Patirtys, priemonės, iniciatyvos. Ar galime pritaikyti Norvegijos patirtį Lietuvoje?“.
2016 m. kovo mėnesį dalyvavo dviejose konferencijose „Vartotojų teisių apsauga
Lietuvoje ir Jurbarko rajono savivaldybėje“ ir „Jaunimas: tiltai į Europą“, kurios įvyko Jurbarko
rajono savivaldybėje.
2016 m. balandžio mėnesį VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
konferencijų salėje meras dalyvavo dviejose konferencijose „Socialiai atsakinga visuomenė:
pokyčiai, tęstinumas, galimybės“, „Parama verslui – prielaida sėkmingai Jurbarko rajono plėtrai“.
2016 m. birželio mėnesį dalyvauta konferencijose „Korupcijos prevencija Jurbarko rajone.
Ar galima kažką pakeisti? Faktai, sprendimai, įžvalgos“ Jurbarko rajono savivaldybėje bei
konferencijoje, skirtoje 1831 m. sukilimui ir gen. Antanui Gelgaudui atminti, Panemunės pilyje.
Taip pat dalyvauta seminare „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“
LR aplinkos ministerijoje ir seminare dėl regiono plėtros programos investicinių projektų Palangoje.
2016 m. rugpjūčio mėnesį meras dalyvavo LR Vyriausybės rūmuose surengtoje
konferencijoje „Šalies energetinio efektyvumo didinimas“.
2016 m. spalio mėnesį Jurbarko rajono savivaldybėje surengti du seminarai „Savivaldybė
– moderni organizacija: nuo vidinės komunikacinės kultūros puoselėjimo iki puikaus įvaizdžio
visuomenėje kūrimo“ ir „Antikorupciniai mokymai savivaldos institucijų darbuotojams, paremti
gerąja Norvegijos karalystės patirtimi“, kuriuose dalyvavo meras.
2016 m. lapkričio mėnesį meras dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybėje surengtame
seminare „Vietos savivaldos tvarus vystymasis, saugi ir harmoninga aplinka. Antikorupcinių
sistemų ir programų veikimas Norvegijos ir Lietuvos savivaldybėse. Antikorupcinės programos
priemonė (valstybės tarnybos etika ir jos taikymas Norvegijoje). Imuniteto tarnybų veikla, patirtis ir
poveikis savivaldai“ bei konferencijoje „Kaip paskatinti investicijas ir augimą regionuose“ Vilniuje.
2016 m. gruodžio mėnesį dalyvauta LR žemės ūkio ministerijos konferencijoje „Tautinis
paveldas Lietuvoje – iššūkiai ir perspektyvos“ Raudondvario dvare, Kauno rajone.
4.5.5

Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose ministerijose

2016 m. sausio mėnesį meras dalyvavo dviejuose susitikimuose su LR aplinkos
ministerijos atstovais.
2016 m. vasario mėnesį meras dalyvavo pasitarime LR kultūros ministerijoje ir LR
aplinkos ministerijoje susitiko su LR aplinkos viceministru A. Genevičiumi.
2016 m. gegužės mėnesį dalyvauta iškilmingame Lietuvos medicinos dienos minėjime
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Vilniuje.
2016 m. rugsėjo mėnesį susitikta su LR aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku.
4.5.6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, susitikimai su bendruomenėmis
Siekdamas glaudesnio bendravimo, viešumo, savivaldybės meras per ataskaitinį laikotarpį
nuolat lankėsi seniūnijose, bendravo su seniūnais, bendruomenių pirmininkais, lankėsi mokyklose,
bibliotekose, kultūros namuose, domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir problemomis.
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2016 m. sausio–vasario mėnesiais Girdžių,
Raudonės ir Šimkaičių seniūnijose įvyko seniūnaičių rinkimai.
2016 m. vasario 18 d. savivaldybės Tarybos posėdžio metu
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
seniūnaičiams įteikė pažymėjimus. Pažymėjimai įteikti Girdžių
ir Raudonės seniūnaičiams. Girdžių seniūnaičiui Linui
Klijūnui, Gudelių seniūnaitei Nijolei Kairaitienei, Pavidaujo
seniūnaitei Jurgitai Šlyterienei, Raudonėnų seniūnaitei
Rolandai Baranauskienei, Stakių seniūnaitei Irenai Mockevičienei, Raudonės seniūnaičiui Aivarui
Sabaliauskui ir Graužėnų seniūnaitei Virginijai Bakanienei.
2016 m. sausio 5 d. meras Skirmantas Mockevičius
dalyvavo modernios lazerinės šaudyklos atidaryme Tauragėje.
Po atidarymo Tauragės apskrities savivaldybių merai su krašto
apsaugos ministru Juozu Oleku aptarė 2016 metais numatomų
rengti Lietuvos šaulių sąjungos vaikų vasaros stovyklų
organizacinius klausimus. Kalbėta apie tokių stovyklų
organizavimą Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje.
2016 m. sausio 8 d. meras susitiko su VVG „Nemunas“ administracijos vadovu A.
Stasiūnu.
2016 m. sausio 12 d. susitikta su VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo atstovais
Gintautu Žiulpiu ir Indre Stašinskiene. Susitikime aptartos neatlygintinos kraujo donorystės akcijos
organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje galimybės.
2016 m. sausio 13 d. dalyvauta iškilmingame Lietuvos laisvės gynimo 25-mečio minėjime
LR Seime.
2016 m. sausio 18 d. meras susitiko su Smalininkų bendruomene Smalininkų seniūnijoje.
2016 m. sausio 20 d. siekiant stiprinti miestiečių ir jų
turto saugumą, meras ir kiti savivaldybės vadovai susitiko su
Marijampolės apskrities VPK Jurbarko r. policijos komisariato
vadovu Aivaru Dumčiumi, Viešosios policijos skyriaus
viršininku Kostu Kuzminsku bei vaizdo stebėjimo kamerų
priežiūrą vykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Balticum
TV“ atstovais. Susitikime aptarta Jurbarko miestą stebinčių
vaizdo kamerų būklė bei efektyvumas. Įsitikinta, kad miestą
stebinčios vaizdo kameros yra pakankamai didelės raiškos ir
perteikia puikų vaizdą. Su jomis galima fiksuoti ne tik viešosios tvarkos, bet ir kelio ženklų
reikalavimų nesilaikančių vairuotojų daromus pažeidimus, taip pat matyti automobilių valstybinius
numerius bei kitus objektus.
2016 m. sausio 26 d. savivaldybėje lankėsi švietimo ir
mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Susitikime su ministre
aptarti Eržvilko gimnazijos sporto salės modernizavimo,
geltonųjų autobusiukų perdavimo Jurbarko autobusų parkui
klausimai. Aptartos mokinio krepšelio paskirstymo ir
Neformaliojo švietimo finansavimo problemos, daugiafunkcių
centrų veiklos perspektyvos, Jurbarko Trečiojo amžiaus
universiteto veiklos finansavimo ir kitos temos.
2016 m. vasario mėnesį meras susitiko su Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos
skautijos atstovais, LR sveikatos apsaugos ministre Rimante Šalaševičiūte, „Best Baltic“ viešbučių
tinklo vadovais. Dalyvavo Tauragės apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių
tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo tarybos posėdyje Tauragės rajono ligoninėje ir
Pilėnų žūties 680-ųjų metinių minėjime Skaudvilės kultūros namuose, Tauragės rajone.
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2016 m. kovo mėnesį meras susitiko su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu
Kauno arkivyskupijoje, SOS vaikų kaimų draugijos Lietuvoje vadovu. Savivaldybėje priėmė
Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių, architektą Vincento Russi. Dalyvavo „Metų vadovo“
apdovanojimo renginyje ir konferencijoje LR Prezidentūroje.
2016 m. kovo 25 d. Jurbarko miesto seniūnijos salėje
įvyko Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos susirinkimas,
kuriame dalyvavo ir savivaldybės meras.
Susirinkime
pristatytos ir patvirtintos 2015 metų veiklos ir finansinė
ataskaitos, kandidatu į pirmininkus iškeltas Raimundas
Jovarauskas. Aptarta padėtis Lietuvos pieno sektoriuje,
prekybininkų ir perdirbėjų santykiai, investicinės kaimo plėtros
programos, kalbėta apie tvarkos palaikymą ūkiuose bei darbui
reikalingas saugos priemones.
2016 m. kovo 30 d. savivaldybės vadovas susitiko su Gausantiškių Antano Valaičio
pagrindinės mokyklos, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bei Juodaičių pagrindinės
mokyklos bendruomenėmis.
2016 m. balandžio mėnesį meras ir kiti savivaldybės vadovai dalyvavo susitikimuose su
rajono seniūnijų bendruomenėmis, kurioms pristatė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, mero ir
administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitas. Gyventojai galėjo susipažinti su
savivaldybės Tarybos, komitetų, komisijų, administracijos skyrių veikla, 2015 metų savivaldybės
biudžeto pajamomis, išlaidomis, kreditoriniu įsiskolinimu, savivaldybės administracijai adresuotais
gyventojų prašymais ir skundais, 2015 metais baigtais įgyvendinti ir 2015–2016 metais vykdomais
projektais.
2016 m. balandžio 5 d. susitikta su Lietuvos futbolo
federacijos (LFF) prezidentu Edvinu Eimontu ir jo komanda.
Savivaldybėje vykusiame susitikime aptarta ne tik Jurbarko
miesto, bet ir regioninė futbolo situacija, susipažinta su sporto
bazių infrastruktūra, galimybėmis sportuoti ir populiarinti
futbolo sporto šaką. Paliesta ir Jurbarko miesto stadiono tema.
2016 m. balandžio 8 d. meras susitiko su LR Seimo nariu P. Saudargu. Susitikimas įvyko
Jurbarko rajono savivaldybėje.
2016 m. balandžio 12 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir Jurbarko LIONS klubo prezidentas Algimantas
Kuncaitis pasirašė ketinimų protokolą dėl parko įkūrimo
Jurbarko mieste. Parkas būtų įrengtas Sodų g. gyvenamųjų
namų rajone. Idėja būtų įgyvendinta bendromis Jurbarko
LIONS klubo ir partnerių iš Norvegijos lėšomis. 2 hektarų
erdvė būtų skirta visiems šio miesto gyventojams – vaikams,
jaunimui, suaugusiems, pritaikyta neįgaliesiems, kurie kartu su
visais čia galėtų leisti savo laisvalaikį. Tą pačią dieną
savivaldybės vadovas dalyvavo Laimutės Juzikėnaitės-Ašmonaitienės parodos „Lietuvos peizažas“
atidaryme LR Seimo I rūmuose.
2016 m. balandžio 13 d. Jurbarko rajono
savivaldybės vadovas lankėsi AB „Kauno energija“ filiale
„Jurbarko šilumos tinklai“ kur dalyvavo filialui ir miestui
svarbioje ceremonijoje, nes į naujo objekto pamatą buvo
įmūryta darbų pradžią simbolizuojanti kapsulė. Taip buvo
pažymėta naujo biokuru kūrenamo 5 MW galios katilo statyba.
Kapsulėje – laiškas ateities kartoms apie siekius puoselėti
švaresnę aplinką.
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Šį mėnesį meras taip pat susitiko su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos direktore Diana Varnaite Vilniuje, LR Seimo nariu K. Starkevičiumi Jurbarko rajono
savivaldybėje. Dalyvauta nacionalinėje miško sodinimo šventėje Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio
girininkijoje ir akcijose „Darom“ prie Jurbarko karjero ir prie Mituvos ir Imsrės santakos.
2016 m. gegužės mėnesį Juodaičių seniūnijoje meras susitiko su Jane Vaitekūniene, LR
Prezidentės apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, Jurbarko rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje su Nacionalinės premijos laureatu Antanu Gailiumi ir su LR Seimo nariu
Stasiu Šedbaru Jurbarko rajono savivaldybėje.
2016 m. gegužės 7 d. dalyvauta Jurbarko žiobrinių šventėje Jurbarko mažųjų laivelių
prieplaukoje.
2016 m. gegužės 12–13 dienomis Žemės ūkio ministerija surengė apskritojo stalo
diskusiją dėl priemonių, skirtų alternatyvioms žemės ūkiui veikloms skatinti kaimo vietovėse,
įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Joje dalyvavo ir Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Gegužės 12 d. dalyviai turėjo galimybę apsilankyti
projektų, įgyvendintų pasinaudojus Europos Sąjungos ir valstybės parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 programos priemones, įgyvendinimo vietose. Buvo aplankyti keturi objektai:
UAB „Gipako“, Levandų ūkis, UAB Jojimo centras „Žirgas“, Lukenskų namai. Gegužės 13 d.
diskusijos dalyviai aptarė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sričių – „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir
plėtrai“ bei „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių,
taikytinų 2016 metų paraiškoms, nuostatus, sąlygas, atrankos kriterijus ir jų reikšmes bei kitas šių
priemonių įgyvendinimo aktualijas.
2016 m. gegužės 20 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai susitiko su LR
Vyriausybės Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi.
Susitikime aptarti klausimai, susiję su ES investicijų
paskirstymu regionams, kalbėta apie vidaus vandens kelio
Nemuno upe reikšmę ir įtaką Jurbarko krašto vystymuisi,
Viešvilės miestelio socialines problemas reorganizuojant
Skalvijos vaikų globos namus ir nacionalinės svarbos objekto
statuso suteikimo Raudonės pilies kompleksui galimybes.
2016 m. birželio mėnesį dalyvauta karinės – edukacinės – kultūrinės stovyklos „Sakale,
lėk“ uždaryme Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje, klausytasi metinio
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimo LR Seimo posėdyje, dalyvauta Šv.
Mišiose Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, skirtose paminėti 1941 m. birželio 14 d. trėmimų aukas.
Gedulo ir vilties dieną, prie tremtinių paminklo,
esančio Jurbarko kapinėse, įvyko Atminimo valanda, skirta
trėmimų aukoms pagerbti. 1941 metais pradėtos Lietuvos
gyventojų pirmosios masinės tremtys ir žudynės. Minėjime
dalyvavo ir atminimo žvakeles tremtiniams uždegė
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas.
Tą pačią dieną meras dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės ir Užsienio reikalų ministerijos organizuotame
seminare tema „Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos regiono strategiją
(ESBJRS)“ VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje. Seminare
pristatyta ESBJRS strategija ir jos valdymo sistema, finansiniai instrumentai ir galimybės,
įgyvendinant regioninius projektus – Interreg Europe programa, Energetinio efektyvumo fondas
(ENEF), Nacionalinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, ES visuomenės sveikatos programa
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ir Verslumo skatinimo fondas. Renginyje dalyvavo Jurbarko, Tauragės, Raseinių, Šilalės, Šakių
rajonų savivaldybių bei verslo, bendruomenių, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų atstovai.
2016 m. birželio mėnesį meras susitiko su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu
Virbalu Vertimų bažnyčioje, dalyvavo pasitarime su Tauragės apskrities savivaldybių merais
Tauragės rajono savivaldybėje. Savivaldybės vadovas taip pat lankėsi LR aplinkos ministerijoje,
kurioje įvyko susitikimas su aplinkos viceministre Daiva Matoniene. Susitikime dalyvavo visų
Lietuvos savivaldybių merai bei atsakingi specialistai. Kalbėta apie daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) eigą ir perspektyvas, programų dėl kvartalinės renovacijos rengimo ir
įgyvendinimo ypatumus bei finansavimo galimybes.
2016 m. liepos mėnesį dalyvauta Veliuonos miestelio šventėje bei Žvejų ir medžiotojų
šventėje Smalininkuose.
2016 m. rugpjūčio 20 d. Tauragės mieste Lietuvos Respublikai iškilmingai prisiekė
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo
tarnybos kariai. Iškilmingoje priesaikos ceremonijoje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius. Tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
mechanizuotajame pėstininkų batalione (Tauragės r.) 2016 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo 400 nuolatinės
privalomosios pradinės karo tarnybos karių (386 vaikinai ir 14 merginų). Tą pačią dieną
savivaldybės vadovas dalyvavo ir Viešvilės miestelio šventėje.
2016 m. rugpjūčio 21 d. meras dalyvavo Skirsnemunės miestelio šventėje.
2016 m. rugpjūčio 22 d. UAB Jurbarko autobusų
parką pasiekė du nauji autobusai. Vienas ISUZU NOVO E-6
29 sėdimų vietų (+ 9 stovimos), antras ISUZU TURQUOISE
E-6 33 sėdimų (+6 stovimos) vietų. Autobusai skirti
tarpmiestiniams ir priemiestiniams maršrutams aptarnauti. Abi
transporto priemonės yra aprūpintos bevieliu interneto ryšiu
(Wi-Fi), kuriuo keleiviai galės naudotis nemokamai. Bendra
autobusų vertė – 175 000 Eur (be PVM). Juos įmonė įsigijo iš
UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“ už nuosavas lėšas. Autobusų priėmime prie Jurbarko rajono
savivaldybės dalyvavo meras ir kiti savivaldybės vadovai.
2016 m. rugpjūčio 23 d. meras ir kiti savivaldybės vadovai bei administracijos specialistai
dalyvavo susitikime su VĮ Registrų centro atstovais: VĮ Registrų centro direktoriaus pirmuoju
pavaduotoju Rimantu Ramanausku, patarėju Jurgiu Jurkevičiumi, Adresų registro departamento
duomenų administravimo skyriaus vyresniąja specialiste Laura Vaitiekūnaite ir VĮ Registrų centro
Tauragės filialo direktoriumi Rimvydu Pakalniškiu. Susitikime, kuris įvyko Jurbarko rajono
savivaldybėje, kalbėta apie šio centro veiklą, teikiamas paslaugas, savivaldybėms skirtą regionų
grafinę „REGIA“ sistemą bei kitas inovacijas. Meras padėkojo VĮ Registrų centro vadovams už
bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir informavo, kad Savivaldybės administracija peržiūrės į
„REGIA“ sistemą vedamus duomenis bei aptars naujos informacijos įkėlimo galimybes su
specialistais.
2016 m. rugpjūčio 25 d. meras dalyvavo Geišių ir Rotulių II kaimuose naujai įrengto vėjo
elektrinių parko atidarymo renginyje. Savivaldybės vadovas džiaugėsi Rotulių kaimo bendruomene,
kuri pritarė šiam projektui, bendradarbiavo su vėjo elektrinių parko statytojais ir drauge sprendė
iškilusius klausimus. 2016 metais pradėjęs veikti 8 vėjo elektrinių parkas gamina švarią ir
atsinaujinančią energiją.
2016 m. rugsėjo 2 d. meras sveikino 100 metų jubiliejų švenčiančią Jurbarko rajono
Smalininkų miestelio gyventoją Domicelę Andriukaitienę.
2016 m. rugsėjo 8 d. meras dalyvavo Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjime prie
Vytauto Didžiojo paminklo Jurbarke ir lankėsi Tauragės rajono savivaldybėje, kur dalyvavo
sutarties dėl Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės
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veiklos atviros prieigos STEAM centro įsteigimo Tauragės apskrityje pasirašymo ceremonijoje.
Jurbarko rajono savivaldybė yra viena iš steigiamo centro partnerių.
2016 m. rugsėjo mėnesį meras dalyvavo XXVI tarptautinio džiazo festivalio „Kaunas Jazz
2016“ filmo DŽIAZO KOLIAŽAS pristatyme Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje
Kaune, Gailestingumo Jubiliejaus iškilmių Šv. Mišiose Šiluvoje, Pagėgių savivaldybės šventėje.
2016 m. spalio 6 ir 7 dienomis Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje buvo vykdomos tarptautinės lauko
taktinės pratybos „Vytis Tiger“, kuriose dalyvavo Lietuvos
kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo
pėstininkų bataliono kariai kartu su Belgijos karalystės kariais.
Spalio 6 d. Jurbarke, aikštelėje prie turgaus, kariai
jurbarkiečiams surengė karinės technikos parodą. Ją apžiūrėjo
ir su kariškiais bendravo savivaldybės meras.
2016 m. spalio mėnesį meras susitiko su Vyriausybės atstove Tauragės apskrityje Irena
Ričkuviene, lankėsi parodoje „Sprendimų ratas“ Jurbarko rajono ekspozicijoje Aleksandro
Stulginskio universitete, dalyvavo Veliuonos seniūnijos ūkininkų šventėje Tamošių kaime ir
Juodaičių bendruomenės šventėje Juodaičių bendruomenės namuose.
2016 m. spalio 25 d. meras susitiko su Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų
bataliono vadu majoru Andriumi Jagminu, štabo viršininku
majoru Tomu Stankevičiumi bei Civilių ir karių
bendradarbiavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu viršila
Dariumi Stanaičiu. Susitikimo tikslas – užmegzti glaudesnius
kontaktus ir aptarti tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas
ne tik organizuojant bendrus visuomeninius renginius, bet ir
rengiantis ekstremalioms situacijoms. Savivaldybės meras taip
pat domėjosi rajono gyventojų ir strateginių objektų apsauga kilus karo grėsmei, kalbėjo apie
savivaldybės vaidmenį susidarius ekstremaliai situacijai. Susitikime nuspręsta plėtoti tolimesnį
vietos valdžios atstovų ir karių bendradarbiavimą, puoselėti glaudžius santykius su rajono
bendruomene aktyviau įtraukiant karius į visuomeninę veiklą.
2016 m. lapkričio mėnesį meras dalyvavo pasitarimuose Tamošių kaime dėl Gausantiškių
Antano Valaičio pagrindinės mokyklos patalpų tolesnio naudojimo ir Tauragės rajono savivaldybėje
su Tauragės apskrities savivaldybių merais. Dalyvauta Pasaulio lietuvių ekonomikos forume
Vilniuje, „Auksinių feniksų“ apdovanojimo iškilmėse Vilniaus rotušėje, konkurso „Metų ūkis
2016“ baigiamajame renginyje Kaune.
2016 m. gruodžio 7 d. meras dalyvavo savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinėse
pratybose tema „Masinis užsieniečių antplūdis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje“, kurios
buvo surengtos Jurbarko rajono savivaldybėje. Pratybų tikslas – patikrinti Ekstremalių situacijų
komisijos, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių ir Civilinės saugos sistemos įstaigų atstovų
sugebėjimus analizuoti bei vertinti susidariusią situaciją, operatyviai rinkti bei perduoti informaciją,
atlikti reikiamus veiksmus masinio užsieniečių antplūdžio metu. Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (toliau – VSAT) Pagėgių rinktinės atstovai supažindino dalyvius su VSAT veikla,
funkcijomis, pasienio kontrolės punktais, jų teisiniu režimu, pristatė VSAT Pagėgių rinktinės
veiklą. Vėliau buvo analizuojami ir aptariami savivaldybės institucijų bei kitų tarnybų veiksmai
specialiai šioms pratyboms sumodeliuotai situacijai, t. y. esant masiniam užsieniečių (migrantų)
antplūdžiui Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, kuriais būtų galima suvaldyti šią ekstremaliąją
situaciją.
2016 m. gruodžio mėnesį savivaldybės vadovas susitiko su LR Seimo nariu Ričardu Juška
Jurbarko rajono savivaldybėje, VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojais VšĮ
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Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centre, LR automobilių kelių direkcijos atstovais Vilniuje.
Dalyvavo Jurbarko LIONS klubo iniciatyva surengtame labdaros vakare Jurbarko parodų ir
koncertų salėje (cerkvėje), Jurbarko ir Norvegijos LIONS klubų kalėdiniame vakare VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro salėje. Meras kartu su šių klubų organizuojamu kalėdiniu
karavanu lankė Šimkaičių seniūnijos šeimas, dalyvavo Jurbarko jaunimo ekumeninėse
pamaldose Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Gruodžio mėnesį savivaldybės vadovas taip pat dalyvavo darbiniame susitikime dėl
vandentvarkos projekto, sveikino VšĮ Jurbarko ligoninė gydytojus, lankėsi renginiuose
„Pilietiškumas Smalininkuose – pilietiškai“ Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje ir Pilies
kaimo bendruomenės pasibuvime „Susėskim prie stalo visi“ Pilies kaimo bendruomenės namuose.
4.5.7. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla
2016 m. sausio 19 d. meras ir kiti savivaldybės vadovai dalyvavo išplėstiniame pasitarime
vaiko teisių apsaugos užtikrinimo klausimais, kuris įvyko Šimkaičių seniūnijoje. Ši seniūnija buvo
pasirinkta dėl didžiausio čia gyvenančių socialinės rizikos šeimų skaičiaus.
Pasitarimo metu savivaldybės vadovai pasiūlė tam tikras iniciatyvas, kurios galėtų
pagerinti susidariusią situaciją. Viena jų – vaiko dienos centrų steigimas bendruomenių patalpose
skatinant užimtumą, prasmingas veiklas, tarpusavio bendravimą, o svarbiausia – ugdant vaikų
socialinį brandumą. Pasitarime nuspręsta ieškoti galimybių ir sudaryti sąlygas socialinės rizikos
šeimoms pasinaudoti skalbyklomis ir dušų patalpomis, kurios galėtų atsirasti bendruomenių ar
mokyklų patalpose.
2016 m. vasario 11 d. įvyko susitikimas su Europos
parlamento nare, buvusia LR socialinės apsaugos ir darbo
ministre Vilija Blinkevičiūte. Susitikime aptarti socialinės
rizikos šeimų, su jomis dirbančių socialinių darbuotojų,
socialinės globos, kiti klausimai. Diskutuota apie institucinės
globos pertvarką. V. Blinkevičiūtė pažadėjo kreiptis į LR
socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei išsakyti savo
nuomonę Jurbarko rajono savivaldybei aktualiais klausimais.
2016 m. vasario 23 d. dalyvauta apskrito stalo diskusijoje „Žalos mažinimo paslaugų
poreikis Jurbarko rajone“, kuri įvyko Jurbarko rajono savivaldybėje.

Savivaldybės vadovai ir atsakingi darbuotojai buvo supažindinti su narkotikų žalos
mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės ligų gydymo vaistiniais
opioidais – nauda asmeniui bei visuomenei, siekiant sumažinti infekcinių ligų plitimą bei kitas
neigiamas su narkotikų vartojimu susijusias pasekmes. Renginyje aptartos šių paslaugų steigimo
savivaldybėse galimybės.
2016 m. vasario 24 d. savivaldybės vadovai, Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos
skyrių vedėjai susitiko su Skalvijos vaikų globos namų vadovais. Susitikime aptartas socialinės
globos kainos, kurią ši įstaiga prašė padidinti, klausimas.
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2016 m. kovo 22 d. Smalininkuose įvyko Skalvijos
vaikų globos namų „Draugystės“ šeimynos namų atidarymo
šventė. Skalvijos vaikų globos namai vieni iš pirmųjų
Lietuvoje pradėjo įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos parengtą globos sistemos
pertvarką. Meras džiaugėsi kartu su ministerija bei Skalvijos
vaikų globos namais pradėtais įgyvendinti darbais ir dėkojo
Smalininkų miestelio bendruomenei palaikius šią iniciatyvą.
2016 m. balandžio 26 d. dalyvauta Šilalės rajono savivaldybėje vykusiame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Tauragės apskrities savivaldybių administracijų,
sveikatos priežiūros įstaigų atstovų posėdyje dėl tuberkuliozės plitimo problemų sprendimo ir jų
valdymo. Posėdyje dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių, pirminių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Posėdžio metu vyko aktyvi diskusija
dėl DOTS kabinetų steigimo savivaldybėse. Diskutuota apie tai, prie kurios pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos steigti savivaldybės DOTS kabinetą.
2016 m. birželio 23 d. dalyvauta VšĮ Jurbarko ligoninės darbuotojų susirinkime, kurio
metu buvo apžvelgti 2015–2016 metų ligoninės veiklos rezultatai, įstaigos teikiamos gydymo
paslaugos. Susirinkime dalyvavę slaugytojai išreiškė susirūpinimą dideliais darbo krūviais ir mažais
atlyginimais. Prie šios temos nuspręsta sugrįžti gavus numatomą papildomą finansavimą iš
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2016 m. rugsėjo 14 d. meras dalyvavo apskritojo
stalo diskusijoje „Dėl aplinkos pritaikymo asmenims,
turintiems judėjimo negalią“ vienoje iš miesto viešųjų erdvių,
kurią surengė Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija
ir VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, prisijungusios prie
respublikinės prieinamumo skatinimo kampanijos „Mes
esame“. Diskusijoje dalyvavę Jurbarko rajono savivaldybės,
verslininkų, neįgaliųjų ir kiti bendruomenės atstovai aptarė
viešos paskirties objektų ir gatvių pritaikymo negalią turintiems asmenims problemas.
2016 m. spalio 12 d. dalyvauta institucinės globos pertvarkos projekto veiksmų
pristatyme, kuris įvyko savivaldybėje. Institucinės globos pertvarkos ekspertė Tauragės regionui
Marijona Janavičienė informavo dalyvius apie pertvarkos projekto įgyvendintas veiklas: parengtus
pertvarkomų globos įstaigų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos
metodinių dokumentų paketus, pertvarkos komunikacijos strategiją, įvykdytas gyventojų apklausas
apie Lietuvos gyventojų požiūrį į institucinės globos pertvarką, įvaikinimą ir globą, globėjų, įtėvių
mokymo ir konsultavimo specialistus darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais,
sukurtą institucinės globos pertvarkos simboliką, informacinės sistemos, specialių leidinių sukūrimą
ir platinimą, įvykdytas gyventojų apklausas apie Lietuvos gyventojų požiūrį į institucinės globos
pertvarką, įvaikinimą ir globą ir kt. Susitikime dalyvavo savivaldybės vadovai, seniūnijų socialiniai
35

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2016 m.

darbuotojai, socialines paslaugas administruojantys darbuotojai bei paslaugas teikiančių įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų atstovai.
2016 m. spalio 17 d. susitikta su Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau Klaipėdos
TLK) direktoriumi Alfridu Bumbliu ir direktoriaus pavaduotoja Vilma Stasiuliene. Susitikime,
kuriame taip pat dalyvavo Tarybos nariai, savivaldybės administracijos atstovai, asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovai, kalbėta apie Klaipėdos TLK ir Jurbarko rajono savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros įstaigų prevencinių programų vykdymą, Jurbarko rajono savivaldybės
gyventojams 2015 m. suteiktas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, kurios buvo palygintos su kitų savivaldybių paslaugų vykdymo rodikliais.
2016 m. lapkričio 7 d. savivaldybėje įvyko ketvirtoji
VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo
organizuojama kraujo donorystės akcija, kurioje dalyvavo ir
pats akcijos globėjas meras Skirmantas Mockevičius. Duoti
kraujo atvyko 52 asmenys, iš jų 49 tapo kraujo donorais. VšĮ
Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo medikai nuolat
kviečia Jurbarko rajono gyventojus neatlygintinai tapti kraujo
donorais. Lietuvoje per metus reikia tūkstančių litrų kraujo,
kad būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį kraujo kiekį dėl sunkių chirurginių operacijų, patirtų
traumų, avarijų ar kitų priežasčių.
2016 m. gruodžio 1 d. savivaldybės vadovas susitiko su Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ vadovu Mindaugu Kairiu. Susitikime aptarti socialinių
paslaugų plėtros vaikams, šeimoms ir socialiai pažeidžiamiems asmenims Smalininkų miestelyje
klausimai.
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ prisideda prie
socialinės politikos įgyvendinimo ir socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimo Skirsnemunės
seniūnijoje. Šioje seniūnijoje esantis Dienos užimtumo centras nuo 2011 metų teikia socialinių ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, integracija į šeimą,
visuomenę susijusias paslaugas, siekiant užtikrinti vaiko saugumą, kasdieninių įgūdžių, reikalingų
buityje, formavimą, socialinių higienos įpročių ir bendravimo įgūdžių formavimą, dvasinį
palaikymą.
Siekiant užtikrinti vykdomos veiklos tęstinumą bei socialinių paslaugų plėtrą Jurbarko
rajone, 2016 m. gruodžio 1 d. susitikime aptartos tolimesnio bendradarbiavimo su Jurbarko rajono
savivaldybe galimybės bei socialinių paslaugų poreikis ir jų teikimas Smalininkų seniūnijoje.
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ yra įsigijusi buvusio
Smalininkų darželio pastatą, kurį planuojama pritaikyti socialinėms paslaugoms teikti.
4.5.8. Švietimas, kultūra, sportas
2016 m. sausio mėnesį meras dalyvavo Lietuvos laisvės gynėjų dienos 25-mečio minėjime
Jurbarko kultūros centre, akcijoje „Būkime kartu uždegdami atminimo laužą“ savivaldybės aikštėje,
Šv. Mišiose už Lietuvos laisvės gynėjus Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, Lietuvos kultūrizmo
asociacijos apdovanojimų šventėje Panemunės pilyje, Tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje „Adventur“ Litexpo parodų centre Vilniuje, Antano Pociaus sudarytos knygos
„Kęstučio apygardos vadai“ sutiktuvėse Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Meras Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės
mokyklos 5 klasių mokiniams įteikė Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos
ministerijos iniciatyva išleistą „Vaiko konstituciją“. Ji atiteko
62 šios mokyklos penktokams. Vėliau „Vaiko konstitucija“
įteikta ir kitų Jurbarko miesto bei rajono mokyklų penktokams.
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2016 m. sausio 20 d. dalyvauta pasitarime su
Kultūros skyriaus, Jurbarko krašto muziejaus ir Jurbarko
viešosios bibliotekos vadovais, kuriame buvo svarstomas
tremtinių ekspozicijos perkėlimo klausimas. Su tremtiniais ir
partizaniniu pasipriešinimu susijusi istorijos dalis laikinai buvo
saugoma Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
patalpose. Pasitarime nuspręsta eksponatus grąžinti į muziejų,
tačiau tik juos tinkamai aprašius ir surūšiavus.
2016 m. vasario mėnesį savivaldybės vadovas dalyvavo atnaujinto Jurbarko rajono
viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo atidaryme, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Kartupių filialo atnaujintose patalpose vykusiame Vasario 16-osios minėjime, Šv.
Mišiose Jurbarko Šv. Trejybės bažnyčioje, šventiniame koncerte Jurbarko kultūros centre „Strazdo
giesmė Lietuvai“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo
paminėjimo koncerte „Nemuno pakrantėj tėviškė mana...” Veliuonos kultūros centre, Jurbarko
trečiojo amžiaus universiteto šventėje Jurbarko kultūros centre.
2016 m. kovo mėnesį dalyvauta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimuose
Girdžiuose ir Eržvilke bei Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos inicijuotoje iškilmingoje Kovo
11-osios eisenoje Jurbarko miesto gatvėmis.
2016 m. kovo 4 d. meras dalyvavo tradicinėje
Jurbarko rajono bendruomenių sueigoje Jurbarko kultūros
centre. Šiuo renginiu oficialiai buvo atidaryti LR Seimo
paskelbti Vietos bendruomenių metai. Jurbarko rajono
savivaldybės bei vietos veiklos grupių „Nemunas“ ir
„Jurbarkas“ organizuotame renginyje pristatytos vietos veiklos
grupių strategijos, pasidžiaugta nuveiktais bendruomenių
darbais.
2016 m. kovo 8 d. meras Skirmantas Mockevičius ir Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė šalia Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato iškėlė Bibliotekų metų vėliavą. 2016-uosius metus LR Seimas paskelbė
Bibliotekų metais.
2016 m. kovo 14 d. įvyko susitikimas su Juodaičių pagrindinės mokyklos 5, 7 ir 10 klasių
mokiniais. Dauguma jų – jaunųjų šaulių būrelio nariai. Meras papasakojo mokiniams apie savo,
savivaldybės Tarybos ir administracijos darbą bei apžvelgė kitus, su vietos savivalda susijusius,
klausimus. Susitikimą svečiai užbaigė didžiojoje posėdžių salėje, kur buvo supažindinti su čia
vykstančių posėdžių tvarka.

2016 m. kovo 21 d. meras ir Tarybos nariai dalyvavo susitikime su Veliuonos Antano ir
Jono Juškų gimnazijos bendruomene. Gimnazijoje įvykusiame susitikime buvo išklausyta
bendruomenės nuomonė ir lūkesčiai dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero 2015 m. gruodžio 29 d.
potvarkiu Nr. V3-78 parengto Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–
2020 metais bendrojo plano projekto.
2016 m. balandžio mėnesį savivaldybės vadovas dalyvavo V. Almonaičio knygos
„Šiaurės Skalva“ pristatyme Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų
37

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2016 m.

skyriuje, Šiuolaikinio šokio festivalyje, skirtame Tarptautinei šokio dienai ir Jurbarko kultūros
centro šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ 5-erių metų veiklos jubiliejui paminėti, teatro
nominacijų „Vanduo“ laureatų apdovanojimo koncerte, skirtame Tarptautinei teatro dienai Jurbarko
kultūros centre.
2016 m. balandžio 15 d., minint Kultūros dieną,
meras prie Jurbarko kultūros centro iškėlė Pasaulinės kultūros
dienos simbolį – Taikos vėliavą. Trys raudoni skrituliai,
apjuosti raudonu žiedu baltame fone – 1935 m. balandžio 15 d.
Vašingtone pasirašyto Rericho pakto, tarptautinės sutarties dėl
meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir
taikos metu, simbolis. Šią dieną Taikos vėliava buvo pakelta ir
prie kitų kultūros įstaigų – Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos, Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos ir Jurbarko krašto muziejaus.
2016 m. balandžio 20 d. meras kartu su savivaldybės
darbuotojais prie Mituvos ir Imsrės upių santakos pasodino
200 pušų sodinukų. Idėją pasodinti pušų gojelius Jurbarko
miesto viešosiose erdvėse pasiūlė savivaldybės specialistai,
pasitarę su miškininkais, norėdami pagerinti jurbarkiečių
gyvenamąją aplinką. Šią iniciatyvą palaikiusi VĮ „Jurbarko
miškų urėdija“ padovanojo miestui paprastųjų pušų sodinukų.
2016 m. gegužės mėnesį dalyvauta XIV vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinių dirbtuvių–
festivalio „Vaivorykštė“ 2016 atidarymo šventėje, Mažosios Lietuvos tautinių šokių festivalyje
„Smalininkų sueiginis“. Savivaldybės vadovas Jurbarko rajono savivaldybės aikštėje išlydėjo ir
Pėsčiųjų žygių asociacijos rengiamo EXTREME žygio dalyvius.
2016 m. gegužės 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės
aikštėje buvo susitikta su klubo „F.O.C.U.S“ running”
bėgikais, bėgančiais nuo Vilniaus iki Nidos. Ši neeilinė akcija
buvo įžanga į didžiausią šalies sporto ir sveikos gyvensenos
festivalį „Sveika, Neringa!”. Bėgikai Jurbarką aplankė nešini
festivalio vėliava, ant kurios savo linkėjimus Neringos miestui
ir jame vyksiančiam festivaliui užrašė meras Skirmantas
Mockevičius ir kiti merai.
2016 m. birželio mėnesį meras dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje vykusioje Jurbarko rajono moksleivių kūrybos darbų parodoje „Lietuvos laisvės gynėjų
kova ir jų gyvenimo sąlygos“, jubiliejiniuose Eržvilko bandonijos 40-mečio renginiuose Eržvilke,
Jurbarkų seniūnijos Joninių šventėje Žindaičiuose.
2016 m. birželio 13 d. meras prisijungė prie Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotos Juodojo
birželio atminimo akcijos, skirtos pagerbti birželio 14 d.
trėmimų aukoms. Prieš 75 metus, 1941-ųjų birželio 14-ąją
pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į atokiausius
Sibiro regionus. Okupacijos metais Lietuva neteko trečdalio
gyventojų. Menant šią mūsų tautai tragišką sukaktį, birželio 13
d. vakarą visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose iš ilgai
degančių žvakelių buvo sudėtas tremtiniams brangiausias žodis – LIETUVA.
2016 m. birželio 26 d. Jurbarke, Kauno gatvėje vyko koncertas, skirtas kompozitoriaus
Vito Žiliaus 105-osioms gimimo metinėms paminėti. Jame dalyvavo Jurbarko, Šilalės ir Raseinių
pučiamųjų instrumentų orkestrai. Meras savivaldybės vardu Jurbarko kultūros centro pučiamųjų
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instrumentų orkestrui „Bišpilis“ (vadovas Adolfas Lapė) įteikė dovaną – 150 eurų vertės dovanų
čekį.
2016 m. liepos 6 d. savivaldybės vadovas stebėjo Lietuvos moksleivių dainų šventę
Vilniuje.
2016 m. liepos 14 d. surengtas pasitarimas dėl tolimesnio Jurbarko krašto muziejaus filialo
Veliuonos dvare likimo. 2016 m. liepos 23 d. baigėsi negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp
Veliuonos dvaro savininkės Olgos Vakselytės Larson ir Jurbarko krašto muziejaus, todėl teko
priimti tinkamus sprendimus dėl tolimesnių galimybių saugiai ir tenkinant lankytojų interesus
eksponuoti sukauptas vertybes. Apsvarsčius esamą padėtį ir per ilgus metus susikaupusią patirtį,
eksploatuojant panaudos būdu gautas patalpas Veliuonos dvare, buvo nuspręsta informuoti
Veliuonos dvaro savininkę O. Vakselytę Larson, kad, neturėdamas sutarties, Jurbarko krašto
muziejus Veliuonos dvare tęsti veiklos negalės.
2016 m. liepos 15 d. meras įteikė brandos atestatus Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos abiturientams Jurbarko kultūros centre.
2016 m. rugpjūčio 23 d. dalyvauta Baltijos kelio 27-ųjų metinių ir Juodojo kaspino dienos
minėjime Šimkaičių girioje prie Prezidento generolo Jono Žemaičio vadavietės – bunkerio, kurį
organizavo Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyrius. Prie paminklinio akmens, žyminčio
generolo Jono Žemaičio vadavietę (1951–1953 m.) meras kartu su kitais minėjimo dalyviais uždegė
atminimo žvakutes.
2016 m. rugpjūčio 26 d. Jurbarko krašto muziejuje atidaryta paroda „Jurbarko vietos
savivalda atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“. Nuotraukose įamžinti žmones, kurie 25 metus po
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavo Jurbarko rajono valdyme, priiminėjo
svarbiausius rajonui sprendimus. Parodos atidaryme dalyvavo meras, kiti savivaldybės vadovai.
2016 m. rugsėjo 22 d. meras dalyvavo respublikiniame maironiečių sambūryje „Baltų
šviesa Jurbarko krašte“, kuris įvyko Raudonės pilies parke. Mintimis apie Maironį dalijosi
profesorius Vytautas Landsbergis ir Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus
Urbonas. Raudonės pilies kiemas atgimė. Jame vyko įvairi kultūrinė, edukacinė ir pažintinė veikla.

2016 m. rugsėjo 26 d. meras savivaldybėje priėmė
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 4 klasės
mokinius ir jų mokytoją Janiną Unguraitienę. Mokiniai
dalyvavo netradicinėje pasaulio pažinimo pamokoje apie
savivaldą. Meras pradinukams aprodė sales, kuriose
posėdžiauja savivaldybės Tarybos nariai, papasakojo apie savo
ir savivaldybės administracijos darbą bei atsakė į juos
dominančius klausimus.
2016 m. rugpjūčio 31 d. meras kartu su administracijos direktoriaus pavaduotoju Viktoru
Ganusausku apžiūrėjo Jurbarko futbolo stadiono aikštyne UAB „Mersana“ vykdomus vejos
atnaujinimo darbus, pagal 2016 m. birželio 14 d. pasirašytą 19 299,23 Eur vertės rangos sutartį.
Pradėti vejos kultivavimo darbai akivaizdžiai parodė, kad vykdant šį projektą 2013–2014 metais
nebuvo ne tik tinkamos techninės, bet ir projekto įgyvendinimo priežiūros.
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Iš naujo rengiant aikštynui skirtą pagrindą, buvo
galima tikėtis didesnio kiekio nedidelių akmenų, bet betono
luitai, šaligatvių plytelių liekanos ir dideli akmenų rieduliai –
pribloškiantys radiniai. Įvertinęs situaciją savivaldybės meras
pavedė Statinių naudojimo ir priežiūros komisijai surašyti
defektinį aktą, reikalaujant ištaisyti paaiškėjusius defektus ne
tik aikštyne, bet ir šalia esančiame pastate.
2016 m. rugsėjo 1 d. meras dalyvavo Rugsėjo 1-osios dienos šventėse Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje ir Jurbarko Jaunimo parke.
2016 m. rugsėjo 30 d. Petro Cvirkos memorialinėje sodyboje–muziejuje Klangiuose
susitikta su tradicinio novelės vakaro „Veliuonos novelė 2016“ svečiais: poetu, fotografu,
dramaturgu Juliumi Keleru, filologe, dvisavaitraščio „Nemunas“ stiliste Lina Navickaite, vaikų
rašytoja kelmiške Ona Jautake, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininku Vidmantu
Kiaušu-Elmiškiu, šio skyriaus referente Milda Kiaušaite, poete ir prozininke Violeta Šoblinskaite
Aleksa, poetu, romanistu, novelistu, 2012 m. Petro Cvirkos literatūros premijos laureatu Gasparu
Aleksa ir kitais svečiais. Susitikime prisiminta Petro Cvirkos literatūros premijos istorija.
Memorialinio muziejaus prižiūrėtoja Kristina Ragaliauskienė supažindino su muziejuje esančia
ekspozicija.
2016 m. spalio 2 d. savivaldybės vadovas dalyvavo tradicinėje Vilniaus jurbarkiškių
sueigoje Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Sueigoje dalyvavo prozininkas
Eugenijus Ignatavičius, poetas Jonas Juškaitis, profesorius habilituotas daktaras Arnoldas
Piročkinas, prozininkas Vytautas Girdzijauskas, filosofas Krescencijus Stoškus, docentė, mokslų
daktarė Filomena Kavoliutė, kiti garbūs svečiai. Svarbiausias šio renginio akcentas – tapybos darbų
paroda „Daiktų vardai“, kurią pristatė kraštietė dailininkė Irena Girdžiūtė.
2016 m. spalio 6 d. surengtas pasitarimas su
atsakingų institucijų vadovais, Girdžių bendruomenės nariais
dėl Girdžių pagrindinės mokyklos pastato panaudojimo
visuomenės poreikiams. Po mokyklų tinklo pertvarkos šiame
trijų aukštų pastate liko dvi jungtinės pradinės klasės.
Susidariusi situacija paskatino apsvarstyti likusių tuščių
mokyklos patalpų panaudojimo visuomenės poreikiams
galimybes.
2016 m. spalio 7 d. įvyko susitikimas su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos, Jurbarko rajono Eržvilko bei Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijų mokiniais ir jų
mokytojais, kurie buvo pakviesti drauge paminėti Vietos savivaldos dieną. Meras supažindino
jaunuolius su savo ir savivaldybės Tarybos darbu. Jaunuoliams buvo suteikta galimybė patiems
save išbadyti politikų vietoje – salėje surengtas simuliacinis Tarybos posėdis.

2016 m. spalio 7 d. dalyvauta Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro
vienerių veiklos metų pristatymo renginyje. Renginio metu pristatyta universalaus daugiafunkcio
centro atsiradimo pradžia, vykdomos veiklos ir nuveikti darbai. 2011 m. Jurbarko rajono
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savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl universalaus daugiafunkcio centro įkūrimo Seredžiaus
miestelyje, 2013 metais pradėti statybos darbai, o 2015 metais rugsėjo 1 d. įvyko oficiali šio centro
atidarymo šventė.
2016 m. spalio 12 d. meras lankėsi Jurbarko švietimo centro Atviroje jaunimo erdvėje, kur
susitiko su projekto „Apjuoskime Lietuvą širdimi“ iniciatoriumi Sauliumi Bagdonu, Jurbarko
švietimo centro, šaulių ir jaunimo organizacijų sąjungų atstovais. Saulius Bagdonas žygiavo aplink
Lietuvą širdies formos maršrutu rinkdamas lėšas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams
pagelbėti.
2016 m. spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunųjų šaulių
sąskrydyje „Naktis pilyje – sugrįžimas“ Raudonės pilyje.
Jaunųjų šaulių sąskrydyje dalyvavo apie 200 šaulių iš visos
Tauragės apskrities.
2016 m. lapkričio 3 d. Tamošių kaime, Veliuonos seniūnijoje surengtas pasitarimas dėl
Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos patalpų tolesnio naudojimo. Po mokyklų
tinklo pertvarkos pastatas liko tuščias, todėl imtasi svarstyti ir šių patalpų pritaikymo visuomenės
poreikiams galimybes.
2016 m. lapkričio 5 d. dalyvauta šventėje „Pamituvio armonika“ Jurbarko kultūros centre.
2016 m. lapkričio 15 d. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje įvyko Jurbarko švietimo
centro organizuotas vienas iš 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių – paskaita Jurbarko
rajono įstaigų ir įmonių vadovams apie vadovo vaidmenį formuojant šiandieninę komandą,
motyvaciją mokyti ir mokytis „Šiandieninis vadovas – vedlys, įkvėpėjas ar....“. Renginį pristatė
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra
Baliukynaitė.
2016 m. lapkričio 19 d. savivaldybės vadovas dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos
kariuomenės dienai paminėti. Tai buvo ir Juodaičių kaimo bendruomenės projekto „Laisvės kovų
dalyvių žūties įamžinimas“ baigiamasis renginys. Renginio dalyviai iš Juodaičių pagrindinės
mokyklos žygiavo į Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Po Šv. Mišių lankėsi prie Vaidoto rinktinės
partizanų štabo slėptuvės Pagausančio kaime.
2016 m. gruodžio 2 d. dalyvauta renginyje Jurbarko kultūros centre, skirtame negalią
turintiems Jurbarko savivaldybės gyventojams, jų artimiesiems ir globėjams.
2016 m. gruodžio 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Jurbarko
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos apdovanojimai. Kasmet skelbiamos šios jaunimo
apdovanojimų nominacijos: „Jaunimo iniciatyva“, „Jaunimo stovykla“, „Jaunimo partneris“,
„Jaunimo neformali grupė“, „Jaunimo savanoris“, „Jaunimo menininkas“, „Jaunimo muzikantas“.
2016 m. nuspręsta nerinkti geriausio kiekvienoje iš šių kategorijų, o nominuoti ir padėkoti visiems.
Meras džiaugėsi jaunimo nuveiktais darbais, jų įgyvendintomis idėjomis, linkėjo gražių artėjančių
švenčių
2016 m. gruodžio 17 d. meras stebėjo „Šviesos“ taurės finalines varžybas Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje.
2016 m. gruodžio 20 d. dalyvauta baigiamajame Bibliotekų metų renginyje „Knyga,
pakeitusi mano gyvenimą“ Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Meras ir Jurbarko
viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė nuleido šalia bibliotekos pastato iškeltą Bibliotekų
metų vėliavą. Savivaldybės vadovas už 2016 metais surengtus renginius padėkojo bibliotekos
direktorei Nijolei Masiulienei bei visiems bibliotekininkams, prisidėjusiems prie jų organizavimo.
2016 m. gruodžio 27 d. Jurbarkų seniūno Audroniaus Kačiušio ir Vertimų kaimo
bendruomenės pirmininkės Vaidos Saročkienės kvietimu meras lankėsi Vertimų kaimo
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bendruomenės namuose. Susitikime diskutuota apie kultūrines, sportines bei kitas veiklas, kurias
bendruomenė numato vykdyti pertvarkomuose Vertimų kaimo bendruomenės namuose.
Meras akcentavo, kad 2014–2020 metų ES parama
numato finansuoti veiklas, o ne pastatus. Todėl vertinant
bendruomenių idėjas ir poreikius, labai svarbu matyti
konkrečiai planuojamas veiklas, kurios galėtų generuoti bent
dalį pajamų šių objektų išlaikymui. Meras patikino, kad bus
skatinamos ir palaikomos tos bendruomenių veiklos, kuriomis
bus tenkinami gyvenamosios bendruomenės poreikiai,
skatinamas vaikų ir jaunimo užimtumas, teikiamos socialinės
paslaugos.
4.5.9. Įteikti apdovanojimai ir padėkos
Per 2016 metus savivaldybės mero potvarkiais padėkos už visuomeninę veiklą, puikų
darbą, renginių organizavimą, sportinius pasiekimus, puikius mokymosi rezultatus skirtos 69
juridiniams ir fiziniams asmenims, ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanota 16 asmenų.
2016 m. sausio 15 d. Panemunės pilyje įvyko iškilmingas „Geriausių Jurbarko rajono
verslininkų 2015“ apdovanojimų vakaras, kurio metu už aktyvią visuomeninę veiklą Jurbarko
rajone, rūpestingai ir profesionaliai įgyvendintą jaunimo iniciatyvą „Knygų avilys“ Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius padėką ir statulėlę įteikė UAB „Akmens uola“
vadovui Rimantui Židuliui.
2016 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną Jurbarko kultūros centre įvyko šventinis
koncertas, kurio metu meras apdovanojo kraštui nusipelniusius
žmonės. Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus
Jurbarko kraštui“ meras apdovanojo: rašytoją Gasparą Aleksą
(už kūrybinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą,
Veliuonos krašto garsinimą), ilgametį Jurbarko rajono
veterinarijos gydytoją Vladą Motiejaitį (už nepriekaištingą
profesinę, aktyvią visuomeninę veiklą ir Jurbarko rajoną
garsinusius sportinius pasiekimus) ir Vadžgirio bendruomenės centro pirmininką Sigitą Vaitiekūną
(už bendruomeniškumo skatinimą, aktyvią veiklą Jurbarko rajono bendruomenių sąjungoje). Dar
vieną apdovanojimą už ištikimybę gimtąjam kraštui ir Eržvilko šnektos puoselėjimą meras įteikė
humanitarinių mokslų daktarui Antanui Balašaičiui kovo 10 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai skirto renginio Eržvilko kultūros centre metu.
2016 m. balandžio 27 d. Jurbarko parodų ir koncertų
salėje įvyko šventinis, Medicinos darbuotojų dienai skirtas
koncertas, kuriame buvo pagerbti Jurbarko rajono medikai.
Šios profesijos atstovams padėkota už kilnų ir atsakingą darbą
bei atsidavimą Jurbarko krašto žmonėms. Meras ženklu „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanojo penkis labiausiai
nusipelniusius gydytojus: Eleną Janušienę (už nuoširdų
ilgametį darbą Jurbarko ligoninėje ir pasišventimą mediko
profesijai), Birutę Kazakevičienę (už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko ligoninėje, nenuilstamą
veiklą tuberkuliozės prevencijos srityje), Vidą Navickienę (už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko
pirminės sveikatos priežiūros centre ir aktyvią visuomeninę veiklą), Janiną Norkienę (už nuoširdų
ilgametį darbą Jurbarko ligoninėje, profesionalumą, vykdant atsakingas anesteziologėsreanimatologės pareigas) ir Stanislovą Ramutį Piliutį (už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko
ligoninėje, Jurbarko krašto garsinimą dalyvaujant meno saviveiklos kolektyvuose). Dvylika mero
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padėkų taip pat buvo įteikta slaugytojoms bei kitiems medicinos darbuotojams dirbantiems VšĮ
Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.
2016 m. balandžio 29 d. meras dalyvavo teatralizuotame Bibliotekininko dienos minėjime
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Renginyje paskelbta Geriausia metų
bibliotekininkė. Ja išrinkta Rasa Miliūnienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
vyresnioji bibliografė. Už puikų darbą, bendradarbiavimą kuriant, organizuojant renginius meras R.
Miliūnienei įteikė padėką. Renginyje pagerbtos ir kitos bibliotekininkės.
2016 m. birželio 6 d. meras apdovanojo 2016 metų
Europos čempionatų prizininkus – Sandrą Žievytę ir Marių
Lukšį. Sambo sportininkė Sandra Žievytė (trenerė Diana
Arlauskaitė) balandžio 8–10 d. Tulūzoje (Prancūzija)
vykusiame Europos jaunimo sambo čempionate (60 kg svorio
kategorijoje) iškovojo bronzos medalį. Kyokushin karate
sportininkas Marius Lukšys (treneris Artūras Enčeris) gegužės
13 d. Tbilisyje (Gruzija) vykusiame Europos jaunių kyokushin
karate čempionate (75–80 kg. svorio kategorijoje) taip pat tapo
prizininku ir pelnė bronzą. Rajono meras už iškovotas prizines vietas ir Jurbarko vardo garsinimą
Europoje sportininkams ir jų treneriams įteikė padėkas.
2016 m. birželio 18 d. Eržvilke minint „Eržvilko
bandonijos“ 40-mečio jubiliejų Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius ilgamečiam ansamblio
„Eržvilko bandonija“ muzikantui Benediktui Toliušiui įteikė
Jurbarko rajono savivaldybės ženklą „Už nuopelnus Jurbarko
kraštui“. Šis apdovanojimas B. Toliušiui skirtas už tradicijų
puoselėjimą ir Eržvilko krašto garsinimą. Ankstesniais metais
ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ buvo įvertinti Eržvilko
bandonininkai Antanas Janušas, Jurgis Striaukas, Stanislovas
Sabonaitis, Petras Petraitis.
2016 m. birželio 23 d. meras 80 metų jubiliejaus
proga pasveikino ansamblio „Veliuonietis“ vadovę Adelę
Baublienę. Nuo 1981 m. Adelė vadovauja tautinių šokių
ansambliui „Veliuonietis“, kuris veiklos pradžią skaičiuoja nuo
1964 metų, kada Jurbarko kultūros namų scenoje Veliuonos
kultūros namų šokėjai pirmą kartą sušoko savo legendinį šokį
„Veliuonos kadrilis“. 2014 metų balandžio mėnesį
„Veliuonietis“ pažymėjo 50 metų veiklos jubiliejų, sušoko
500-tąjį koncertą, buvo apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros
centro „Aukso Paukštės“ nominacija.
2016 m. liepos 12 d. meras pasveikino geriausius Jurbarko rajono moksleivius, iš
valstybinių brandos egzaminų gavusius aukščiausius įvertinimus.
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Padėkos raštai už kruopštų mokymąsi ir puikius užsienio kalbos (anglų) ir informacinių
technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatus įteikti 4 Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos abiturientams. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino 100
balų įvertinimus gavo Viktoras Andriuškevičius ir Ugnė Stanislovaitytė, informacinių technologijų
– Erikas Lyneburgeris ir Arminas Petraitis. Pasveikinęs abiturientus, meras pagerbė ir jų mokytojus:
užsienio kalbos (anglų) – Jurgitą Kazinevičienę ir Liną Maskolaitienę, informacinių technologijų –
Eriką Liutkevičienę.
2016 m. liepos 23 d. meras dalyvavo Lietuvos kariuomenės Jurbarko krašto savanorių ir
šaulių pirmosios priesaikos 25-ųjų metinių paminėjimo šventėje. Pirmosios priesaikos 25-mečio
proga už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei
jos padalinius Jurbarko krašte meras įteikė padėkos raštus pirmiesiems Jurbarko krašto
savanoriams: Anatolijui Batūrinui, Jonui Stulginskui, Jonui Dobilaičiui, Jonui Kaščiukaičiui, Sigitui
Sabataičiui, Arvydui Anglickui, Alvydui Stalgiui, Taurui Staniuliui, Juozapui Romualdui Andrikiui,
Algirdui Kulikauskui, Rolandui Lukšui, Eugenijui Žukauskui, Antanui Skrickiui, Algimantui
Batviniui, Dariui Povilaičiui, Aleksandrui Banaičiui ir Virginijui Kukliui.
2016 m. rugsėjo 28 d. meras Skirmantas
Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Antanas Gvildys lankėsi Jurbarko švietimo centre ir 60 metų
sukakties proga pasveikino šios įstaigos Pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologę Nijolę Janonytę. Už aktyvią
ir paveikią šviečiamąją veiklą Jurbarko rajone savivaldybės
vadovas N. Janonytei įteikė padėkos raštą.
2016 m. rugsėjo 30 d. dalyvauta Policijos – Angelų
sargų dienos minėjimo renginyje Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariate. Už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą socialinės
rizikos šeimoms ir vaikams meras įteikė padėkos raštus
Marijampolės apskr. VPK Jurbarko rajono policijos
komisariato Viešosios policijos Prevencijos poskyrio
vyresniajai tyrėjai Lilijai Martinkevičienei ir tyrėjai Janetai
Jokūbaitienei.
2016 m. spalio 5 d. savivaldybės vadovas dalyvavo
tradiciniame Tarptautinės mokytojų dienos renginyje Jurbarko
kultūros centre. Mokytojų dienos proga meras iškilmingai
apdovanojo Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“ Eržvilko gimnazijos direktorę
Birutę Genienę, už nuoširdų, sąžiningą vadybinį darbą,
patriotinių tradicijų puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą
mokykloje ir Eržvilko bendruomenėje.
2016 m. spalio 15 d. meras lankėsi Seredžiuje, kur buvusioje Sinagogos vietoje (S.
Šimkaus gatvėje) buvo atidengta skulptūrinė memorialinė kompozicija, skirta pasaulinio garso
dainininkui, kino aktoriui Alui Jolsonui, gimusiam Seredžiuje 1886 m., ir Seredžiaus krašto žydų
bendruomenei atminti. Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo JAV ambasados Lietuvoje kultūros
atašė Althea Cawley-Murphree, meras Skirmantas Mockevičius, Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas Petras Baršauskas ir žydų bendruomenės atstovas, gidas
Chaimas Bargmanas. Padėkojęs Seredžiaus bendruomenei bei visiems prisidėjusiems prie Alo
Jolsono atminimo įamžinimo padėkos raštus meras įteikė Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos
daugiafunkcio centro vadovui Petrui Baršauskui, skulptūrinės memorialinės kompozicijos autoriui,
VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriui, tautodailininkui Algimantui Sakalauskui, ansamblio „Vilniaus
divertismentas“ vadovei Irenai Karsokienei ir kitiems ansamblio nariams.
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2016 m. spalio 29 d. dalyvauta baigiamajame
konkurso „Metų ūkis 2016“ renginyje Jurbarko kultūros centre.
Renginyje meras pagerbė ir apdovanojo geriausius Jurbarko
rajono ūkininkus. Seniūnijų teikimu vertinimo komisija lankėsi
devyniolikoje rajono ūkių. „Metų ūkio 2016“ laurai 2016
metais atiteko Indrei ir Rapolui Liorincams (I vieta, Girdžių
sen., specializuotas augalininkystės ūkis), Jūratei ir Raimundui
Girdžiams (II vieta, Girdžių sen., gyvulininkystės ūkis), Ievai
ir Mantui Baužams (III vieta, Jurbarkų sen., specializuotos
krypties ūkis – ekologinis šaltalankių auginimas). Į dvidešimt trečią kartą organizuojamą šventę
ūkininkus sukvietė Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga ir VšĮ Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko biuras.
2016 m. gruodžio 2 d. meras dalyvavo „Vietos bendruomenių metų baigiamajame
renginyje“ VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje. Renginyje
apžvelgti Jurbarko rajono bendruomenių įgyvendinti projektai, veiklos. Meras, aptardamas
įgyvendintas priemones, dėkojo bendruomenėms už aktyvumą ir įteikė padėką Vertimų kaimo
bendruomenei už projektą „Vertimų kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant
jas kaimo gyventojų poreikiams“, Žemės ūkio ministerijos konkurse surinkusį daugiausia balų.
2016 m. gruodžio 16 d. savivaldybės vadovas
dalyvavo geriausių rajono sportininkų apdovanojimuose
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Iškilmingo vakaro metu išrinktas geriausių 2016 m. rajono
sportininkų olimpinių sporto šakų dešimtukas ir neolimpinių
sporto šakų penketukas, paskelbta geriausia žaidimų komanda
bei sportiškiausios bendrojo ugdymo mokyklos 2015–2016
mokslo metais. Padėkas už geriausių 2016 metų Jurbarko
rajono sportininkų ugdymą meras įteikė treneriams: Artūrui
Enčeriui (kyokushin karate nacionalinės kategorijos treneriui),
Daivarui Geniui (orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ prezidentui), Gražinai Girdžiuvienei
(rankinio Lietuvos sporto trenerei), Vytautui Juozui Jokūbaičiui (dziudo Lietuvos sporto treneriui),
Violetai Kokarskajai (lengvosios atletikos Lietuvos sporto trenerei), Arvydui Mickui (kultūrizmo ir
fitneso sporto klubo „Progresas“ prezidentui), Viliui Paukščiui (dziudo ir sambo Lietuvos sporto
treneriui) ir Rimantui Slavikui (sunkiosios atletikos Tarptautinės kategorijos treneriui).
2016 m. gruodžio 30 d. dalyvauta dailininkės Lidijos
Meškaitytės vardo premijos įteikimo ceremonijoje ir
konkursinių darbų, skirtų premijai laimėti, parodos atidaryme
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų
skyriuje. Jurbarko rajono savivaldybė Lietuvos tapytojams –
tautodailininkams už geriausius darbus Mažosios Lietuvos
tema kas penkerius metus teikia Lidijos Meškaitytės vardo
premiją. Savivaldybės įsteigta 1 500 eurų premija šiemet
padalinta trims geriausiems konkurso-parodos dalyviams.
Įteikta ir ketvirtoji – paskatinamoji premija. Premijos laureatais tapo: Eduardas Končius
(Marijampolė) už taiklų miniatūros, jos žanro atskleidimą ir proporcijų pajautimą, Angelė
Grabauskienė (Smalininkai) už tikslų miniatiūros vaizdavimą ir Mažosios Lietuvos temos
atskleidimą, Dalia Kirkutienė (Klaipėda) už Mažosios Lietuvos ir etninės kultūros interpretaciją.
Premija, kaip paskata už Mažosios Lietuvos kultūros palikimo bei „naiviosios tapybos” dermę,
įteikta Sigitai Šatkauskaitei (Kelmės r.). Premijas laureatams ir padėkas kitiems konkurso
dalyviams įteikė meras Skirmantas Mockevičius. Konkurse-parodoje Lidijos Meškaitytės vardinei
premijai laimėti dalyvavo dešimt dalyvių.
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4.5.10. Garbės piliečiai

2016 m. kovo 1 d. savivaldybėje lankėsi kraštietis, Jurbarko rajono Garbės pilietis,
profesorius habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas. Savivaldybėje vykusioje poezijos popietėje
profesorius kalbėjo apie gimtąją lietuvių kalbą, jos kilmę, skaitė Justino Marcinkevičiaus,
Frydricho Bajoraičio, Bernardo Brazdžionio ir Janinos Degutytės eiles. Garbingo 85-erių metų
jubiliejaus proga profesorių pasveikino meras Skirmantas Mockevičius.
2016 m. balandžio 23 d. Jurbarko parodų ir koncertų
salėje įvyko iškilmingas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
posėdis, kurio metu Lietuvos garbės konsului Vokietijos
Federacinės Respublikos Badeno-Viurtembergo federalinėje
žemėje prof. dr. Volfgangui fon Štetenui (Wolfgang von
Stetten) buvo suteiktas Jurbarko rajono savivaldybės Garbės
piliečio vardas. Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas pirmą kartą į
Jurbarką atvyko 1992 m. tuometinio Seimo nario Antano Račo
kvietimu. Nuo to laiko Profesorius nuolat čia lankosi, teikia
jurbarkiečiams visokeriopą paramą. Pagal pasirašytą
bendradarbiavimo sutartį Jurbarko kultūros centro, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
saviveiklininkų kolektyvai kasmet lankosi Krailshaime, keičiasi mokinių ir saviveiklininkų
delegacijomis. Profesoriaus dėmesio yra sulaukusi ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapija.
Statomai bažnyčiai jis ne tik suteikė finansinę paramą, bet ir padėjo užmegzti kontaktus su kitomis
parapijomis Vokietijoje, kurios perėmė šios bažnyčios statybą. Nemažai pagalbos jis yra suteikęs ir
vis dar teikia Samariečių bendrijos labdaros valgyklai.
2016 m. spalio 18 d. meras susitiko su Jurbarko
rajono Garbės piliečiu Heinzu Puttlitzu ir jo vadovaujamos
Vokietijos visuomeninės organizacijos „Berlyno policininkai
padeda“ („Berliner Polizisten helfen“) nariais Michaeliu
Berneckeriu ir Berndu Thomalla. Organizacija „Berlyno
policininkai padeda“ prekes ir įvairius buities daiktus Lietuvos
samariečių Jurbarko krašto bendrijai labdaringai teikia nuo
1998 metų. Jurbarko rajono Garbės pilietis Heinzas Puttlitzas
rajono vadovui pristatė kartu su juo į Jurbarką atvykusius savo
partnerius organizacijos „Drezdeno stalas“ („Dresdener Tafel“) narius Anja Hoke ir Danny
Sperlich, taip pat labdaringai teikiančius paramą jurbarkiečiams pastaruosius dvejus metus.
Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkas Antanas
Juozas Kazakevičius ir Vaikų dienos užimtumo centro vadovė Kristina Vančienė.
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4.5.11. Mero iniciatyvos
2016 m. kovo 18 d. Šv. Velykų proga, mero
iniciatyva bendram pokalbiui su savivaldybės vadovais buvo
pakviesti Jurbarko rajono dvasininkai. Jurbarko krašto
muziejuje vykusio susitikimo metu kunigams padėkota už jų
nuoširdų darbą. Dvasininkai buvo informuoti apie
savivaldybės pastangas tvarkant bažnyčias, esančias kultūros
paveldo objektų sąraše, o vėliau pakviesti išsakyti
pastebėjimus jų parapijoms aktualiais klausimais.
2016 m. birželio 8 d. mero iniciatyva VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre
surengtas Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje Amiro Maimono susitikimas su verslininkais.
Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas Jurbarko krašto verslininkams,
galvojantiems apie Izraelio valstybės rinką, pasiūlė savo pagalbą ieškant kontaktų.
2016 m. rugpjūčio 31 d. surengtas susitikimas su
Jungtinių Amerikos valstijų – Kazickų Šeimos Fondo Niujorko
biuro generaline direktore Neila Baumiliene ir fondo
„SharedImpact“ atstove Rugile Girdzijauskaite. Susitikime
dalyvavo meras, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys
ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė.
Kazickų
šeimos
fondas
(KAZICKAS
FAMILY
FOUNDATION, Inc. (KFF), angl.) veikia nuo 1998 metų
Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose, o nuo 1999 m. –
Vilniuje, Lietuvoje. Nors fondas vykdo daug įvairių projektų, pagrindinis dėmesys skiriamas
švietimui ir socialiniams projektams, taip pat remiamos kultūros, sveikatos apsaugos, religinės ir
labdaros organizacijos. Susitikime pristatyta fondo veikla, jos remiamos sritys, vykdoma programa
„Krepšinio galia“, skirta socialinės rizikos šeimose augančiam jaunimui. Krepšinį siekiama
panaudoti kaip priemonę įveikti tokias socialines problemas kaip alkoholizmas, savižudybės,
atskirtis tarp sveikųjų ir neįgaliųjų, stengiantis ugdyti sveiką, pasitikintį, gyvenimą mylintį žmogų.
Rajono meras Kazickų Šeimos Fondo atstovę patikino, kad Jurbarko rajono savivaldybė sieks
dalyvauti šioje programoje.
2016 m. rugsėjo 8 d. – 2016 m. spalio 14 d. mero ir
Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje Amiro Maimono
iniciatyva, siekiant paskatinti moksleivius išsamiau susipažinti
su Izraelio valstybe, žydų tautos kultūra ir istorija, buvo
organizuojamas mokinių piešinių konkursas „Piešiame
Jeruzalę“. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti Jurbarko rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo
mokyklų mokiniai. Konkurso organizatoriumi paskirta Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla.
Mokinių darbus vertino mero potvarkiu sudaryta Konkurso vertinimo komisija, atsižvelgdama į
temos suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką. Visi darbai buvo
eksponuojami parodoje Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Nugalėtojai apdovanoti
Izraelio dienos renginio 2016 m. spalio 26 d. Jurbarke metu.
2016 m. lapkričio mėnesio pabaigoje mero
iniciatyva Tarybos ir mero sekretoriatas organizavo akciją
„Padėk puoselėti lietuvišką žodį“, kurios metu Jurbarko krašto
bendruomenė buvo kviečiama padovanoti lietuviškų knygų
Krasnoznamensko (Lazdynų) ir Sovetsko (Tilžės) vaikams,
lankantiems lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvus.
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Naujos ir naudotos knygos buvo renkamos Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir
Jurbarko rajono savivaldybėje. Džiaugiamės, kad šios akcijos metu surinkta per 70 knygų.
Šventiškai įpakuotos knygos ir kalėdinės dovanėlės-saldainiai, skirti visiems Tilžės vaikų kūrybos
namų ir Tilžės miesto M. Mažvydo bibliotekos Kūčių vakaro mažiesiems buvo perduoti Lietuvos
Respublikos Konsului Sovetske.
2016 m. gruodžio 2 d. Jurbarko rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje įvyko Jurbarko rajono savivaldybės ir
VšĮ Jurbarko ligoninės organizuotas renginys „Chirurginė
pagalba Jurbarko ligoninėje: dabartis ir ateities perspektyvos“,
kurį inicijavo ir moderavo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius. Pagrindinis dėmesys renginyje
skirtas VšĮ Jurbarko ligoninės Chirurgijos ir ortopedijostraumatologijos skyriui. Nors turima moderni įranga, tačiau
didėjant Jurbarko ligoninėje atliekamų operacijų skaičiui,
instrumentai ir įranga dėvisi. Ligoninei labai reikia echoskopo,
kitų chirurginėms ir traumatologinėms operacijoms atlikti reikalingų instrumentų, kurių pati
gydymo įstaiga įsigyti finansinių galimybių neturi. Ypač reikalingi laparoskopas ir kolonoskopas
(storosios žarnos ligų diagnostikai ir profilaktikai). Meras akcentavo, kad norint išlaikyti šį skyrių,
reikalingos visos bendruomenės pastangos. Jis ragino medikus susitelkti bei informuoti visuomenę
apie VšĮ Jurbarko ligoninėje teikiamą pagalbą, čia atliekamas operacijas, apie kurias žino ne visi
mūsų rajono gyventojai. Ligoniai ar jų artimieji, žinodami, kad profesionali pagalba yra teikiama
mūsų ligoninėje, galėtų ją gauti greičiau, sutaupytų laiko ir pinigų neieškodami gydymo didžiųjų
šalies miestų klinikose. Renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai,
VšĮ Jurbarko ligoninės, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai,
gydytojai, chirurgai, ortopedai-traumatologai, žiniasklaidos ir visuomenės atstovai.
2016 m. gruodžio 12 d. bendram pokalbiui su savivaldybės vadovais į Jurbarko krašto
muziejaus Židinio salę buvo pakviesti Jurbarko rajono
dvasininkai. Tai antrasis rajono vadovų ir dvasininkų
susitikimas. Pirmasis įvyko 2016 m. kovo mėnesį prieš Šv.
Velykas. Susitikime aptartas tolimesnis bendradarbiavimas
tarp parapijų ir savivaldybės. Kalbėta apie savivaldybės indėlį
tvarkant rajono bažnyčias, aptartos parapijoms iškylančios
problemos. Tikimasi, kad šie susitikimai taps gražia tradicija.
Kalėdinėje popietėje dalyvavo Jurbarko dekanato dekanas –
kunigas Darius Auglys, Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijos kunigas Mindaugas Kairys, Stakių Šv. Antano Paduviečio, Veliuonos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų ir Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonas – kunigas Šarūnas
Leskauskas ir Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos kunigas Kazys
Lesčiauskas.
4.5.12. Mero fondo lėšų naudojimas
Jurbarko rajono savivaldybės 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 2016 m. buvo skirta 7 000 Eurų.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu T2-351 „Dėl 2016
metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 800 eurų sutaupytus
asignavimus mero fondui skirti religinėms bendruomenėms remti (Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijai bažnyčios fasadui apšviesti, kitoms paslaugoms).
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4.4 lentelė. Mero fondo lėšų naudojimas
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6.

Lėšų panaudojimo tikslas
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrui, transporto išlaidos
Baltijos šalių imtynių čempionato organizavimo Jurbarke išlaidoms
Suvenyrai, dovanos
Svečių priėmimo išlaidos (maitinimas)
Svečių priėmimo išlaidos (vertimas)
Svečių priėmimo išlaidos (viešbučio paslaugos, apgyvendinimas)
Iš viso

Suma, eurais
250,00
500,00
1 479,88
1 510,29
120,00
1 246,77
5 106,94

4.5.13. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais
Jurbarko rajono savivaldybė bendradarbiauja, yra pasirašiusi ir tęsia bendradarbiavimo
sutartis su šiais užsienio partneriais:
- Lakdaliu, Belgija – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1996 m. (2016 m. pratęsta)
Susitarta tęsti jau 20 metų trunkantį bendradarbiavimą kultūros ir sporto srityse, skatinant
jaunimo ryšius. Bendradarbiaujama kultūros, sporto, socialinėje srityse, plėtojami ryšiai tarp
jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų;
- Glamorgano slėniu, Velsas, Didžioji Britanija – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1998
m. Bendradarbiaujama švietimo srityje, verslo klausimais. Vyksta pasikeitimas oficialiomis
delegacijomis;
- Bogense, Danija – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1999 m. Bendradarbiaujama
švietimo, kultūros, turizmo, socialinėje, smulkaus ir vidutinio verslo srityse, plečiami
nevyriausybinių organizacijų ryšiai;
- Rynu, Lenkija – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2000 m. Bendradarbiaujama kultūros,
švietimo, sporto, turizmo, ekonomikos bei verslo srityse;
- Krailshaimu, Vokietija – susigiminiavimo sutartis pasirašyta 2000 m. – bendradarbiaujama
kultūros, sporto, ūkio, komunalinio aptarnavimo ir kitose srityse. Vykdomos jaunimo mainų
programos;
- Berlyno–Lichtenbergu, Vokietija – bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. Nutarta
bendradarbiauti verslo, kultūros, švietimo srityse bei jaunimo užimtumo klausimais. 2015–
2017 metų bendradarbiavimo sutartis su Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybe
(pasirašyta 2016 m.). Nutaria tęsti bendradarbiavimą tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir
Berlyno miesto Lichtenbergo rajono savivaldybės ir susitaria dėl pagrindinių
bendradarbiavimo gairių 2015–2017 metais;
- Nemanu, Kaliningrado sritis, Rusija – partnerystės sutartis pasirašyta 2004 m. Susitarta
bendradarbiauti ekonominėje, turizmo, socialinėje, švietimo, kultūros bei žemės ūkio srityse,
rengti bendrus projektus, siekiant pritraukti investicijas į pramonę, švietimą, turizmą,
kultūrą ir sportą pagal Europos Sąjungos programas;
- Kriuleniu, Moldovos Respublika – bendardarbiavimo ir partnerystės sutartis pasirašyta 2006
m. gegužės 27 d. Jurbarke. Nutarta keistis patirtimi ugdymo, kultūros, sporto ir turizmo
srityse, skatinti švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą, jaunimo mainus, rengti
bendrus projektus pagal Europos Sąjungos programas;
- Hainuvkos miestu, Lenkija – 2013 m. spalio 22 d. Jurbarko savivaldybėje pasirašytas
ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo tarp Hainuvkos miesto (Lenkijos Respublikos
Palenkės) ir Jurbarko savivaldybės. Abi šalys, išreikšdamos norą užmegzti draugiškus
ryšius, susitarė bendradarbiauti plėtojant turizmo sritį, dalintis patirtimi ūkio, aplinkos ir
socialinės apsaugos srityje, užmegzti kontaktus tarp gyventojų ir socialinių organizacijų bei
įstaigų, skatinti jaunimo mainus, keistis meno saviveiklos kolektyvais, dalyvauti programose
ir europiniuose projektuose. Sutartyje ketinama kurti sąlygas vietinių įmonių verslui vystyti.
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2016 m. sausio 22 d. meras dalyvavo pasitarime Lietuvių švietimo plėtotės ir kultūros
paveldo išsaugojimo Kaliningrado srityje klausimais. Pasitarimas įvyko Panemunės pilyje.
Kiekvienais metais vasario mėnesį Lakdalio (Belgija) savivaldybė organizuoja „Storo
megztinio dienos“ akciją, simbolizuojančią apie žmogaus padarytą klimato kaitą. Siekiant sumažinti
energijos suvartojimą, šią dieną patalpų temperatūra sumažinama 1–2 laipsniais, o bendradarbiai
raginami vilkėti storus megztinius. Akcijos tikslas – peržengti sienas, todėl prisidėti prie akcijos
buvo pakviesta ir Jurbarko rajono savivaldybė. Savivaldybė belgų kvietimą priėmė ir 2016 m.
vasario 15 d. patalpų temperatūra sumažinta keliais laipsniais, dauguma darbuotojų į darbą atėjo
vilkėdami storus megztinius.
2016 m. kovo 1 d. savivaldybėje įvyko susitikimas su danų kompanijos „Litdania“
atstovais. Susitikime kalbėta investicijų pritraukimo ir turizmo plėtros Jurbarko rajone klausimais.
Aptartos prioritetinės sritys, į kurias būtų galima orientuotis kuriant naujas darbo vietas.
Savivaldybė suinteresuota užsienio investicijų pritraukimu į rajoną, todėl tikimasi, kad
bendradarbiavimas su šia kompanija bus tęsiamas.
2016 m. kovo 16 d. susitikta su Nemano (Rusijos Federacija) municipalinio rajono
administracijos vadovu Sergėjumi Voskovščiuku, kuris atvežė kartu su Jurbarko rajono savivaldybe
įgyvendinto projekto galutinę ataskaitą. Savivaldybė kartu su Nemano municipalinio rajono
administracija įgyvendino projektą „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų
surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei
Nemano mieste (Rusija)“ remiamą pagal 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės (EKPP) Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
2016 m. balandžio 27 d. įvyko susitikimas su
tarptautinio projekto „Į bendruomenę orientuotas darbas su
jaunimu kaimiškose vietovėse“ dalyviais – Lietuvos ir
Vokietijos jaunimo darbuotojais, vietos veiklos grupių ir kitų
su jaunimu dirbančių įstaigų atstovais. Susitikime susipažinta
su savanorystės ir bendraamžių ugdymo taikymo į
bendruomenės poreikius orientuotame darbe su jaunimu
kaimiškose vietovėse pavyzdžiais.
2016 m. balandžio 28 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Ugdymo kokybės link:
veiklos formų bei metodų įvairovė ugdant aktyvų ir sveiką vaiką“ Panemunės pilyje.
2016 m. gegužės–spalio mėnesiais vykdytas projektas „Mano kraštas – mano namai,
skirtas Vietos bendruomenių metams. Jo metu surengtos nuotraukų parodos Jurbarke, Vytauto
Didžiojo mokykloje ir Punske (Lenkijos Respublikoje).
2016 m. gegužės 5 d. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje įvyko tarptautinis vaikų
ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2016“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Suomijos jaunieji atlikėjai.
2016 m. gegužės 9 d. meras priėmė svečius iš
Lakdalio miesto (Belgija). Susitikime aptartos kasmet
organizuojamos tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos
„Helpful Athletic Youth People“ („Padedantis atletiškas
jaunimas“) detalės. 2015 m. stovykla surengta Belgijoje, 2016
m. – Šventojoje. Stovyklose Jurbarko ir Lakdalio miestų
jaunuoliai dalyvavauja įvairiuose užsiėmimuose ir sporto
rungtyse.
2016 m. gegužės 18-22 d. išvykoje į Ternopilį dalyvavo Tarybos nariai Egidijus
Giedraitis, Daivaras Rybakovas, Kazimieras Šimkus ir Petras Vainauskas.
2016 m. gegužės 20 ir 22 d. Lietuvoje viešėjo Badeno-Viurtembergo žemės Elvangeno
miesto kamerinis choras „Kantorei“, koncertavo Jurbarko parodų ir koncertų salėje (cerkvėje) ir
evangelikų liuteronų bažnyčioje.
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2016 m. gegužės 23 d. meras dalyvavo susitikime su Ryno savivaldybės (Lenkijos
Respublika) vadovais dėl bendro dalyvavimo Interreg projektuose.
2016 m. gegužės 28–birželio 1 dienomis meras kartu su delegacija lankėsi Austrijoje,
Lanacho mieste. Vizito metu susipažinta su Lanacho miesto savivaldybės veikla, finansiniais
savivaldybės rodikliais ir socialine statistika.

Delegacija lankėsi vaikų darželyje, mokykloje, senelių globos namuose, kultūros ir sporto
centruose, apžiūrėjo vandens tiekimo įmonę ir susipažino su joje įdiegtomis naujausiomis vandens
apskaitos technologijomis. Aplankyta vandens nuotekų valymo įmonė, dvi savanorių ugniagesių
organizacijai priklausančios patalpos, apžiūrėta jose esanti technika, pristatyta čia dirbančių
ugniagesių savanorių veikla. Aplankyta ir viena didžiausių Austrijos automobilių dalių gamintojų
„Magna“.
2016 m. birželio mėnesį gautas Berlyno Lichtenbergo rajono kvietimas pristatyti Jurbarką
per turistinę literatūrą. Jurbarko rajono savivaldybė parengė ir išsiuntė turistinės literatūros paketą
su mero sveikinimu.
2016 m. birželio 8 d. Jurbarke su oficialiu vizitu lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis
Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas kartu su asistente Ana Maizel.
Garbingi svečiai, lydimi mero, aplankė Jurbarko žydų senąsias kapines, šalia esančią žudynių vietą.
Svečiams surengta ekskursija po istorinę Kauno gatvę, susitikimas su Jurbarko rajono dvasininkais,
mokiniais, verslininkais. Aplankytas skulptoriaus Vinco Grybo memorialinis muziejus.

2016 m. birželio 13 d. Jurbarke lankėsi 19 vaikų iš Ternopilio, Lucko. Jie iš tų šeimų,
kuriose žuvo vienas arba abu tėvai.
2016 m. birželio 21 d. Jurbarke viešėjo vaikų choras iš Austrijos, Štirijos miesto
globojamas D. Lapienės. Choras giedojo Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje.
2016 m. birželio 29 d. meras susitiko su jaunuoliais, išvykstančiais atstovauti Jurbarko
rajonui ir Lietuvai pagal LIONS jaunimo mainų programą. Susitikime su rajono vadovu dalyvavo
Jurbarko LIONS klubo prezidentas Arvydas Griškus bei kiti klubo nariai: Gvidas Byčius, Audronė
Balčiūnienė ir Vilijana Urbietienė. Jaunuoliai turėjo galimybę aplankyti net penkias šalis: Izraelį –
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1, Turkiją – 3, Austriją – 1, Vokietiją – 1 ir Norvegiją – 2 jaunuoliai. Jaunieji ambasadoriai turėjo
unikalią galimybę pažinti šių šalių kultūrą, tradicijas bei papročius, bendrauti su juos priimančiomis
šeimomis bei bendraamžiais stovyklose iš viso pasaulio.
2016 m. liepos 3 d. minint 75-ąsias genocido aukų žūties metines, Jurbarke lankėsi
Jakovas Lichrelis iš Vokietijos.
2016 m. liepos 1–5 dienomis meras kartu su
delegacija dalyvavo 20 metų bendradarbiavimo sutarties tarp
Lakdalio savivaldybės ir Jurbarko rajono paminėjimo šventėje
Lakdalyje. Liepos 1 d. įvyko oficialus Jurbarko rajono
delegacijos priėmimas bei bendros jurbarkiečių ir Lakdalio
fotografų parodos atidarymas Druinvenranko laisvalaikio
centre. Priėmimo metu meras apžvelgė 20 metų
bendradarbiavimo istoriją, dėkojo Lakdalio merei Tine Gielis,
Tarybos nariams, ELE draugijai už pastangas ir pasitikėjimą Jurbarku ir Lietuva bei apdovanojo
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ ELE draugijos pirmininką
Freddy Van den Brande, iždininką Johnny Peysą, Gertą Van Rooy ir Rogerį Verheyeną. Viešnagės
metu lankytasi didžiausiame Belgijos braškių ūkyje, klumpių muziejuje, Vogelzango neįgaliųjų
dienos centre, susitikta su Lakdalio savivaldybės tarybos nariais. 1996 m. rugsėjo 6 d. tarp Lakdalio
(Belgija) ir Jurbarko pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis. 2016 metais buvo minimas
jos 20-metis. Viešnagės metu merė Tine Gielis ir meras Skirmantas Mockevičius pasirašė sutartį,
kurioje patvirtino, kad bendradarbiavimas toliau tęsiamas.
2016 m. liepos 8 d. dalyvauta iškilmingame Lietuvos valstybės dienos minėjime Lietuvos
Respublikos konsulate Sovetske (Tilžėje).
2016 m. liepos 21 d. meras dalyvavo pasitarime su Tauragės apskrities savivaldybių
vadovais dėl bendradarbiavimo su Ternopolio (Ukraina) sritimi.
2016 m. liepos 28 d. Jurbarko rajono savivaldybė prisijungė prie Suomijos regionų ir
savivaldybių asociacijos iniciatyvos, kurios idėja liepos 7-ąją gimė Joensuu miestui, esančiam šalies
centrinėje dalyje. Miesto organizuojama akcija kvietė liepos 28-ąją visus Europos miestus,
miestelius ir savivaldybes savaip iškelti Europos vėliavą prie kiekvienos iš savivaldybių. Iš 201
dalyvio visoje Europoje net 20 užsiregistravusiųjų Lietuvoje. Šia iniciatyva, palaikoma Suomijos
regionų ir savivaldybių asociacijos, Suomijos užsienio reikalų ministerijos bei Europos Regionų
komiteto prezidento Markku Markkula, siekiama vienyti Europą piliečių lygiu, kuris šiuo metu –
itin svarbus. Akcija siekiama parodyti, jog ES – ne tik institucija, tačiau ir vienijanti forma
padedanti tapti europiečiais, kuriems itin svarbus valdymas bendruomenių lygiu.
2016 m. liepos 31 d. meras kartu su Jurbarko rajono savivaldybės vyriausiąja architekte
Gražina Gadliauskiene ir Vinco Grybo memorialinio muziejaus vedėja Rasa Grybaite susitiko su
skulptoriumi Davidu Zundelovitchiumi dėl Sinagogų aikštės memorialo Jurbarke.
2016 m. rugpjūčio mėn. Viešvilės bendruomenė „Skalvija“ kartu su Lipės krašto
evangelikų liuteronų bendruomenės nariais tvarkė Kalvelių kaimo kapines.
2016 m. rugpjūčio 17 d. įvyko susitikimas su Nemano savivaldybės (Kaliningrados sritis)
atstovais dėl infrastruktūros projektų.
2016 m. rugpjūčio 19 d. savivaldybės vadovas
dalyvavo tarptautinės jaunimo mainų stovyklos „Jurbarkas–
Lakdalis“, kuri įvyko 2016 m. rugpjūčio 13–20 dienomis
Jurbarke ir Šventojoje, uždarymo renginiuose Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos kiemelyje ir Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje.
Savivaldybės meras džiaugėsi gražiu Jurbarko ir Lakdalio
miestų bendradarbiavimu bei padėkojo visiems dirbusiems
jaunimo mainų stovykloje ir prisidėjusiems prie jos
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įgyvendinimo. 2016 m. rugpjūčio 19 d. Jurbarko ir Lakdalio (Belgija) 20 metų sukaktį įamžino
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kiemelyje pastatytas draugystės suoliukas, tapęs
šių dviejų miestų simboliu.
2016 m. rugpjūčio 26–28 dienomis Jurbarke įvyko šventė, skirta Magdeburgo teisės
suteikimo Jurbarko miestui 405-osioms metinėms ir Bendradarbiavimo sutarties su Lakdalio
(Belgija) savivaldybe 20 metų sukakčiai paminėti. Rugpjūčio 26 d. savivaldybės meras, kiti
savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai savivaldybėje priėmė Jurbarke viešinčias Vokietijos ir
Belgijos šalių delegacijas. Susitikime svečiams buvo pristatyta savivaldybės Tarybos ir
administracijos veikla, kalbėta apie kultūrinį šalių bendradarbiavimą, galimybę vykdyti bendrus
projektus.

Tą pačią dieną svečiai lankėsi belgų ir lietuvių fotografijų parodoje „Jurbarkas pasitinka
Lakdalį“, kuri įvyko Parodų ir koncertų salėje-cerkvėje, klausėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų koncerto Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos skverelyje. Rugpjūčio 27 d. dalyvavo renginiuose
Jurbarko dvaro parke. Gausūs šventiniai renginiai
jurbarkiečiams ir miesto svečiams dovanojo galimybę
nuotaikingai praleisti laiką Kraštiečių sueigoje, Dvaro parko
teritorijoje įsikūrusiuose Jurbarko rajono seniūnijų, kultūros
įstaigų ir medžiotojų kiemeliuose, stebėti įspūdingą Lietuvos
tauriųjų elnių kvieslių čempionatą, klausytis šventinių
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestro, tarptautinio folkloro
festivalio „Ant vandens“ dalyvių ir kitų žymių Lietuvos atlikėjų koncerto.
2016 m. rugsėjo mėnesį meras dalyvavo susitikime su Gyžicko miesto (Lenkija) atstovais
dėl bendrų projektų vykdymo, tarptautinėje konferencijoje Kaliningrade, konferencijoje Sovetske
dėl tarptautinių projektų vykdymo, darbiniame pasitarime dėl ES 2014-2020 m. finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės priemonės „Lietuva-Rusija“ įgyvendinimo Sovetske (RF
Kaliningrado sritis).
2016 m. rugsėjo 15–20 dienomis meras kartu
Jurbarko rajono savivaldybės delegacija ir mėgėjų meno
kolektyvais lankėsi Krailshaime, Vokietijoje. Jie buvo
pakviesti dalyvauti jubiliejinėje 175-ojoje Frankų liaudies
šventėje. Kiekvienais metais bendruomenės ir mokyklos čia
rengia karnavalinę eiseną, miesto aikštėje vyksta koncertai ir
mugės.
2016 m. spalio 3 d. surengtas susitikimas su Nemano savivaldybės (RF Kaliningrado
sritis) vadovais dėl vykdytų projektų.
2016 m. spalio 18–21 dienomis meras ir dar devynių savivaldybių vadovai lankėsi
Baerum savivaldybėje Norvegijoje pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos, Norvegijos
savivaldybių ir regionų bei darbdavių asociacijos įgyvendinamą projektą „Tvarus energijos ir
aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu". Projekto tikslas – padėti savivaldybėms parengti
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Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planus ir Aplinkos oro kokybės valdymo
programas taip, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos bei nacionaliniai teisės aktai
energetikos ir aplinkosaugos srityse. Vizito metu savivaldybių vadovai susipažino su oro kokybės
politika Norvegijoje, savivaldybių vaidmeniu ją įgyvendinant vietos lygmeniu bei gerosios
praktikos pavyzdžiais, diegiant oro taršos mažinimo bei kokybės gerinimo priemones.
2016 m. spalio 26 d. bendromis Jurbarko rajono savivaldybės ir Izraelio valstybės
ambasados Lietuvoje pastangomis Jurbarke surengtas Izraelio dienos renginys, skirtas nedidelei, bet
vienai iš labiausiai išsivysčiusių pasaulio valstybių – Izraeliui, pažinti. Renginys įvyko Jurbarko
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Renginyje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje
Amiras Maimonas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Kauno žydų
bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, Jurbarko Švč.
Trejybės bažnyčios klebonas dekanas Darius Auglys, Jurbarko
evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys, kiti
Jurbarko krašto bendruomenių atstovai. Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta nuotraukų paroda
„Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje“, pristatytas
bendras savivaldybės ir Izraelio valstybės ambasados Lietuvoje
projektas – memorialas, skirtas Jurbarko žydų bendruomenės
atminimui įamžinti. Renginyje apdovanoti ir mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“
dalyviai.
2016 m. lapkričio 16 d. meras kartu su Smalininkų bendruomenės atstovais lankėsi Ryne
(Lenkijoje) ir apžiūrėjo gaisrų gesinimui skirtą automobilį, kurį mūsų miesto partneriai ketino
padovanoti Jurbarko rajono savivaldybei.
2016 m. gruodžio mėnesį meras dalyvavo priėmime Izraelio Valstybės ambasadoje ir
Jurbarko rajono savivaldybėje priėmė Kaliningrado ir Nemano delegacijas.
2016 m. gruodžio 1–2 d. Hainuvkoje viešėjo Jurbarko delegacija, vadovaujama mero
pavaduotojo Sauliaus Lapėno. Ją sudarė Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja
Odeta Vaitiekūnaitė, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos narė, UAB „Žemvita“ vadovė
Vitalija Petraitienė ir Jurbarko krašto verslininkų sąjungos deleguotas UAB „Kęsęk“ vadovas
Kęstutis Butikis. Delegacijos nariai buvo supažindinti su pagrindiniais tradiciškai vykstančiais
miesto renginiais, kuriuose būtų laukiami ir Jurbarko rajono savivaldybės kultūros kolektyvai.
5.

EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA
5.5.

Savivaldybės biudžeto įplaukos

Patikslintas 2016 m. rajono savivaldybės biudžeto 23 820,6 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 24 046,9 tūkst. eurų, arba 101 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 2 616,4 tūkst.
eurų, pasiskolinta – 2 005,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 76,7 proc. Per metus rajono
savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 871,4 tūkst. eurų, iš jų:
809,1 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai (Valstybės investicijų
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programos, kelių priežiūros ir plėtros programos objektams finansuoti, minimaliai algai, kultūros
darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, mokyklų modernizavimui, neformaliam mokinių švietimui ir
pan.) 62,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos ir pajamos už teikiamas paslaugas. Per metus
rajono savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas 225,7 tūkst. eurų,
iš jų: 191,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai ir 34,1 tūkst. eurų
savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas.
Iš valstybės biudžeto 2016 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios
dotacijos kompensacijos suma bei lėšos pagal priimtus Vyriausybės nutarimus darbo užmokesčiui
didinti ir minimaliai mėnesio algai didinti, trumpalaikių paskolų iš valstybės biudžeto gauta nebuvo.
Valstybės biudžetui iki 2017 m. sausio 10 d. grąžinta 32,4 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę
paskirtį biudžeto asignavimų (didžiausios sumos – socialinėms reikmėms).
Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą 519 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2015 m.
gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti. Per metus refinansuota 1 870,9
tūkst. eurų Finansų ministerijos paskolų, iš jų: 1 666,4 tūkst. eurų pasiskolinta iš bankų, o 204,5
tūkst. eurų panaudota sutaupytų savivaldybės biudžeto lėšų. Praėjusiais metais vykdyta kultūros ir
meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa – lėšas skyrė Kultūros ministerija, taip pat
gautos valstybės biudžeto lėšos minimaliai mėnesio algai didinti, pedagoginių darbuotojų skaičiui
optimizuoti.
Praėjusiais metais gauta ir sėkmingai panaudota pastatų šiltinimui ir renovacijai bei
infrastruktūros projektams vykdyti 1 431,2 tūkst. eurų valstybės investicijų iš kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų. Atnaujinta Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos sporto salė su pagalbinėmis
patalpomis, Jurbarko miesto sveikatos priežiūros įstaigų pastatai, pradėtas Jurbarko kultūros centro
pastato modernizavimas, atliktas Jurbarko miesto ir rajono gatvių kapitalinis remontas, įrengta
Nemuno gatvė.
2 pav. 2016 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur /proc.)

5.6.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti 2016 m. buvo planuota 27 140 tūkst. eurų išlaidų, panaudota
25 697,6 tūkst. eurų, arba planuotos išlaidos įvykdytos 94,7 proc.
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Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinė parama, įvairioms išmokoms.
3 pav. 2016 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)

5.7.

Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė
215,5 tūkst. eurų. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas sumažėjo 20,8
tūkst. eurų. Pagrindinės įsiskolinimų sumažinimo priežastys – šiltas ruduo, leidęs taupyti išlaidas
komunalinėms paslaugoms, ir sutaupytų socialinės paramos išmokų skyrimas bendram
įsiskolinimui dengti. Metai baigti geresniu rezultatu, nei prognozuota, o didžiąją dalį trumpalaikio
įsiskolinimo sudaro socialinės paramos išmokos už gruodžio mėn. (teisės aktų nustatyta tvarka
išmokos mokamos tik už praėjusį mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir gyvenviečių
tvarkymą, gatvių apšvietimą.
Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 921,4
tūkst. eurų, kuris taip pat sumažėjo lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis 852,5 tūkst.
eurų. Ilgalaikio įsiskolinimo sumažėjimą lėmė gautos lėšos už tarptautinius projektus ir grąžintos
bankams bei sutaupytų biudžeto lėšų panaudojimas skolintoms lėšoms grąžinti. 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.
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RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

6.

6.1 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus dinamika (2014–2017 m. sausio 1 d.) *

1.
1.1.
2.
3.

Einamųjų metų sausio 1 d.
2014
2015
2016
2017
31 980 31 585 31 049 30 379
899
900
843
578
15 316 15 178 14 926 14 635
16 664 16 407 16 123 15 744

Gyventojų grupės

Eil. Nr.

Deklaravę gyvenamąją vietą iš viso:
Įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą
Vyrai
Moterys

6.2 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes *
Gyventojų grupės
pagal amžių
Iki 7 m.
Nuo 7 iki 18 m.
Nuo 18 iki 65 m.
Nuo 65 m.

Einamųjų metų sausio 1 d.
2014
2015
2016
2017
1 715
1 703
1 676
1 653
3 306
3 251
3 162
3 146
20 874 20 553 20 146 19 498
6 085
6 081
6 065
6 082

6.3 lentelė. Gyventojų kaita Jurbarko rajono savivaldybėje (2014–2016 m.) *
Einamųjų metų sausio 1 d.
Rajono gyventojai
Deklaravo išvykimą į užsienį

2014

2015

2016

210

230

396

10

143

91

Mirė

464

479

473

Gimė

265

297

281

Deklaravo išvykimą šalies viduje

Deklaravo atvykimą iš užsienio
Gyventojų sk. sumažėjimas

4

19

9

-395

-536

-670

* 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 darbingas gyventojų sluoksnis, 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.
7.

VERSLO APLINKA

Per 2016 metus Tauragės darbo biržos Jurbarko skyriuje įregistruota 2 868
bedarbiai – 58, arba 2,1 proc. daugiau nei 2015 metais (2015 m. – 2 810).
Registruoto nedarbo rodikliai nuosekliai mažėjo. 2017 m. sausio 1 d. darbo biržoje
buvo registruoti 2 186 Jurbarko r. savivaldybės gyventojai, kurie sudarė 13,2 proc. savivaldybės
darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius per metus sumažėjo 259, arba 10,6 proc. (2016 m.
sausio 1 d. buvo 2 445 bedarbiai).
971 (44 proc.) – moteris,
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1 206 (55 proc.) – gyvena kaimo vietovėje,
348 (16 proc.) – jaunimas 16–29 metų,
522 (24 proc.) – vyresni nei 55 metų amžiaus,
660 (30 proc.) – ilgalaikiai bedarbiai,
115 (5 proc.) – neįgalieji.
Metų pradžioje bedarbių skaičius seniūnijose: Jurbarko miesto sen. – 927, Jurbarkų sen. –
219, Skirsnemunės sen. – 74, Seredžiaus sen. – 161, Šimkaičių sen. – 127, Eržvilko sen. – 120,
Veliuonos sen. – 109, Raudonės sen. – 96, Smalininkų sen. – 91, Girdžių sen. – 81, Viešvilės sen. –
60, Juodaičių sen. – 21 bedarbis.
2016 metais darbo biržos duomenų bazėje darbdaviai pateikė 2,3 tūkst. darbo
pasiūlymų Jurbarko rajono gyventojams: 1,7 tūkst. neterminuotam ir 0,5 tūkst. terminuotam
įdarbinimui. Palyginti su 2015 metais laisvų darbo vietų skaičius išaugo 75, arba 3,4 proc.
Daugiausia darbo pasiūlymų pateikė statybos (22 proc. visų darbo pasiūlymų),
apdirbamosios gamybos (16 proc.), prekybos (12 proc.), žemės ūkio ir miškininkystės (10 proc.) bei
transporto (10 proc.) veiklos įmonės.
2016 metais didžiausias įsidarbinimo galimybes turėjo: tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojai, pardavėjai, plataus profilio statybininkai, virėjai, elektromonteriai,
elektrikai, slaugytojo padėjėjai, stogdengiai, siuvėjai, medkirčiai, pastatų apšiltintojai, pynėjai iš
šiaudelių, apskaitininkai, pardavimo vadybininkai ir kiti darbo rinkoje paklausias profesijas turintys
specialistai.
2016 metais įdarbinti 1,8 tūkst. darbo biržoje registruotų Jurbarko rajono gyventojų,
savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėnesių, pradėjo dar 902 asmenys.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 863 bedarbių, iš jų 333 suteikta galimybė
įgyti darbo rinkoje paklausių profesijų, 404 – įdarbinti skiriant darbo užmokesčio subsidijas.
Neįgaliųjų integracijai skirtoje profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 10 bedarbių.
Skatinant jaunimo užimtumą, subsidija nuosavam verslui ir darbo vietos sau kūrimui
suteikta 6 jaunuoliams. Naujas darbo vietas kūrė ir Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus
įgyvendinantys darbdaviai. Rajono įmonės įsteigė 26 naujas darbo vietas. Daugiau nei pusė iš jų –
14, įsteigta Viešvilėje. Dar 8 darbo vietos įsteigtos Jurbarkų ir 4 Skirsnemunės seniūnijose.
UAB „Viešvė“ įgyvendino VUI projektą „Įmonės modernizavimas ir konkurencingumo
didinimas įdiegiant medienos džiovyklų ūkį bei naujas technologines galimybes“. Įsteigtos 7
medienos apdirbėjo darbo vietos, 1 katilinės kūriko darbo vieta. Suminė projekto vertė 310 000 Eur,
valstybės parama 100 000 Eur.
Uždaroji akcinė bendrovė „Ogiseta“ įgyvendino VUI projektą „Naujų darbo vietų
kūrimas įmonėje“. Įsteigtos 4 sukirpėjo ir 2 siuvėjo darbo vietos. Suminė projekto vertė 97 563 Eur,
valstybės parama 62 440 Eur.
UAB „LK OLIMPUS“ įgyvendino VUI projektą „LK OLIMPUS“ veiklų plėtra įsigyjant
naują įrangą“. Įsteigtos 3 skardininko darbo vietos, 1 traktorininko darbo vieta, 2 pagalbinio
darbininko darbo vietos. Suminė projekto vertė 104 400 Eur, valstybės parama 49 800 Eur.
UAB „Automagas“ įgyvendino VUI projektą „Autoserviso paslaugų plėtra didinant
įmonės konkurencingumą“. Įsteigtos 2 automobilių mechaniko darbo vietos. Suminė projekto vertė
40 000 Eur, valstybės parama 19 300 Eur.
UAB „ČEKAUSKAS IR KO“ įgyvendino VUI projektą „UAB „ČEKAUSKAS IR KO“
veiklos plėtra, teikiant gerbūvio tvarkymo ir žemės kasimo darbų paslaugas“. Įsteigtos 3
traktorininko darbo vietos ir 1 vairuotojo darbo vieta. Suminė projekto vertė 66 081 Eur, valstybės
parama 38 537 Eur.
Bendra visų projektų vertė 618 041 Eur, iš kurių 347 964 Eur darbdavių lėšos, 270 077 Eur
valstybės parama.
2016 m. sausio mėnesį meras dalyvavo e.rinkodaros projekto aptarime, susitiko su
Jurbarko rajono verslininkų organizacijų atstovais.
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2016 m. vasario mėnesį įvyko mero vadovaujamos darbo grupės pasitarimas dėl
komercinės paskirties žemės sklypų Jurbarko mieste.
2016 m. kovo-balandžio mėnesiais meras dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybėje
surengtuose pasitarimuose dėl šventės „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2016“ organizavimo.
2016 m. balandžio 29 d. meras ir kiti savivaldybės
vadovai dalyvavo konferencijoje tema „Parama verslui –
prielaida sėkmingai Jurbarko rajono plėtrai“ VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje.
Renginyje apžvelgta Jurbarko rajono verslo aplinka, diskutuota
apie paramą verslui kaime, pristatytos VVG „Nemunas“
teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos verslo
skatinimo
priemonės
bei
Lietuvos
darbo
biržos
administruojamos priemonės verslui pradėti ir plėtoti. Konferencijos pabaigoje savo darbo patirtimi
dalijosi UAB „Senoji Rūta“ buvęs direktorius Algirdas Gluodas.
Sekančią dieną meras dalyvavo „Jurbarko miesto ir verslo dienų 2016“ renginiuose.
2016 m. gegužės 16 d. savivaldybės vadovas dalyvavo UAB „DK statyba“ naujos
parduotuvės ir biuro atidarymo šventėje Jurbarke.
2016 m. gegužės 25 d. meras dalyvavo VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje
vykusiame ataskaitiniame Jurbarko rajono verslininkų
organizacijos susirinkime. Organizacijos nariams rajono meras
pristatė susitikimo metu su LR Vyriausybės Ministru
pirmininku Algirdu Butkevičiumi aptartus investicijų
pritraukimo į savivaldybę klausimus, pritarė išsakytai
verslininkų organizacijos nuomonei dėl visuomeninės verslo tarybos kūrimo, informavo apie
rugpjūčio paskutinį savaitgalį Jurbarke planuojamą rengti miesto šventę bei prašė prisidėti prie jos
organizavimo.
2016 m. birželio mėnesį VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro patalpose
įvyko pasitarimas dėl turizmo trasų ženklinimo, kuriame dalyvavo ir savivaldybės meras.
2016 m. spalio mėnesį dalyvauta Jurbarko krašto verslininkų sąjungos susirinkime IĮ
„Lanmeta“ patalpose.
2016 m. gruodžio 23 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius Lapėnas lankėsi
Jurbarke įsikūrusioje „Gijos“ įmonių grupės siuvimo įmonėje
UAB „Ogiseta“. 2016 m. rugsėjo 9 d. įmonė išplėtė savo veiklą
– bendradarbiaudama su Norvegijos kapitalo įmone „Neo
Textile“ Jurbarke atidarė naują 40 vietų siuvyklą. Susitikę su
UAB „Ogiseta“ vadovais bei akcininkais, rajono vadovai
domėjosi įmonės veikla, gaminama produkcija, bendravo su
joje dirbančiais darbuotojais bei pasveikino juos Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga.
7.5.

Investicijų pritraukimas

Vykdant Tarybos daugumos 2015–2019 metų veiklos programą, atsižvelgiant į Jurbarko
rajono strateginio plėtros plano 2016–2026 metais prioritetus meras 2016 m. birželio 7 d. potvarkiu
V3-30 sudarė darbo grupę „Dėl darbo grupės sudarymo rekomendacijoms pateikti dėl suformuotų
laisvų valstybinės žemės sklypų Jurbarko mieste valdymo, naudojimo ir disponavimo jais“.
Darbo grupės rekomendacijoms vieningai pritarė Tarybos nariai Tarybos posėdyje,
patvirtindami 17 žemės sklypų Jurbarko mieste, dėl kurių kreiptasi į LR Vyriausybę dėl šių sklypų
perdavimo savivaldybei patikėjimo teise. LR Vyriausybei priėmus teigiamą sprendimą, bus
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kviečiami potencialūs investuotojai, siūloma dalyvauti aukcione dėl žemės nuomos ir naudotis
galimybe vystyti verslus.
Sprendžiant šiandien labai opią nedarbo problemą, siekiant, kad savivaldybės gyventojai
neišvyktų ir turėtų galimybę dirbti Jurbarke, mero 2016 m. spalio 10 d. potvarkiu V3-62 „Dėl darbo
grupės sudarymo“, sudaryta darbo grupė individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžiams nustatyti. Darbos grupė išanalizavo ir pateikė
tvirtinti Tarybai mokesčių tarifus. Tarybos patvirtinti mokesčių dydžiai yra palankūs verslininkams
ir skatina verslo vystymąsi ir naujų darbo vietų kūrimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1239 patvirtino
Valstybinės reikšmės parkų nuostatus ir parkų sąrašą į kurį įtraukė 32 parkus 21 savivaldybėje.
Beveik visi šie parkai paskelbti kultūros paveldo objektais.
Iš 7 atrinktų parkų, kurių tvarkymui bus skirtos Europos Sąjungos lėšos (savivaldybės
indėlis 15 proc.), 2 yra Jurbarko rajone. Tai istoriniu ir kultūriniu paveldu išsiskiriantys Raudonės
pilies mišrios struktūros ir Panemunės pilies peizažinis parkai. Jurbarko rajono savivaldybė 2016 n.
gegužės 10 d. gavo LR aplinkos ministerijos kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.
2016 m. liepos 27 d. savivaldybės meras, kiti rajono
vadovai ir specialistai, susitikę su Raudonės seniūnu ir
bendruomenės atstovais, apžiūrėjo beveik 27 ha Raudonės
pilies parko teritoriją, išklausė pirminius pasiūlymus jo
sutvarkymui ir aptarė galimas veiklas, kurios būtų patrauklios
parko lankytojams. Panemunės pilies peizažinis beveik 15 ha
parkas priklauso Vilniaus dailės akademijai, todėl savivaldybės
administracija tikisi šio parko tvarkymo projektą įgyvendinti
abipusiškai naudingos partnerystės sąlygomis.
7.6.

Projektinė veikla

2016 metais Jurbarko rajono savivaldybėje baigti įgyvendinti projektai:
1. Biokuro katilų įrengimas Skirsnemunės kaimo visuomeninės paskirties pastatuose. Bendra
projekto vertė 78 371,59 Eur, iš kurių Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama – 65
286,82 Eur.
2. Infrastruktūros plėtra ir bendradarbiavimas sveikatinimo švietimo srityje. Bendra Jurbarko
projekto vertė 1.018.384,57 Eur, iš kurių ES parama 916.546,11 Eur.
3. Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, panaudojant ir išsaugojant parkų kultūros paveldo
ir gamtos resursus. Bendra Jurbarko projekto vertė 1 442 124,08 Eur, iš kurių ES parama 1 297
911,67 Eur.
4. Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo
infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano
mieste (Rusija). Bendra Jurbarko projekto vertė 4 530 161,82 Eur, iš kurių ES parama 4 077
145,64 Eur.
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7.1 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2016–2020
Lėšų šaltiniai
Nr.

Projektas

Projekto vertė

Projekto
pradžios–
pabaigos
metai

Savivaldybės
biudžetas

Valstybės
biudžetas

ES
lėšos

34.633

392.507

2017–2018

1

Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis
sutvarkymas Jurbarko mieste

549.024

121.884

2

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių
įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių
kaimuose

202.811

40.562

162.249

2018–2019

3

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių
įrengimas Griaužų kaime ir vandens tiekimo
tinklų įrengimas Stakių miestelyje

97.931

19.586

78.345

2018–2019

4

Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas
Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime

164.510

32.902

131.608

2018–2019

5

Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo
sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės
kaime

119.556

23.911

95.645

2018–2019

6

Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų
įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose

174.975

34.995

139.980

2018–2019

7

Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas
Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose

186.810

37.362

149.448

2018–2019

8

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių
įrengimas Paskynų, Graužėnų ir Klangių
kaimuose

209.518

41.904

167.615

2018–2019

9

A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas
Jurbarko mieste*

794.019

59.552

59.551

674.916

2017–2019

10

Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko
miesto Lauko gatvėje*

194.118

64.860

14.558

114.700

2018–2020

11

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko
miesto Barkūnų gatvėje*

100.770

20.280

80.490

2018–2021

12

Jurbarko autobusų parko atnaujinimas*

221.434

33.215

188.218

2017–2018

13

Jurbarko kultūros centro modernizavimas

515.526

97.732

226.000

191.794

2016–2018

14

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros
centro aktualizavimas

335.993

50.399

0

285.594

2017–2019

15

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione
(4 savivaldybių)

466.926

70.039

0

396.887

2017–2018
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16

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos vidaus patalpų atnaujinimas ir
pritaikymas ugdymui*

567.268

42.545

42.545

482.178

2018–2019

17

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam
ugdymui*

181.044

27.157

0

153.887

2018–2019

18

Priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas
Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijoje*

270.823

20.312

20.312

230.200

2018–2019

19

Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų
gerinimas Jurbarko rajono PSPC*

566.701

42.503

42.503

481.696

2018–2019

20

Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir
paslaugų plėtra Jurbarko rajone

191.806

28.771

163.035

2017–2019

21

Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono
savivaldybėje

297.848

44.677

253.171

2016–2018

22

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone

2.088.055

814.581

1.273.474

2017–2019

23

Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas
Jurbarko rajone

283.809

42.571

241.238

2017–2018

24

Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone*

690.478

103.572

586.906

2019–2021

25

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros projektas (4 savivaldybių)

2.800.256

420.038

2.380.218

2017–2019

26

Administracinių paslaugų gerinimo projektas (4
savivaldybių)*

931.530

139.749

791.781

2017–2019

27

Turizmo paslaugų e-rinkodaros projektas
„Nemuno kelias“ (4 savivaldybių)

282.823

42.424

240.399

2016–2018

28

Panemunės pilies parko tvarkymas ir
pritaikymas lankymui

612.090

45.907

520.276

2018–2020

29

Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas
ir pritaikymas lankymui

1.072.138

160.821

911.317

2018–2020

15.170.591

2.724.811

Iš viso

45.907

486.008

11.959.771

*Pastaba. Projektų sumos nurodytos preliminarios.
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BAIGIAMASIS ŽODIS
Dėkoju Tarybos nariams už darbą, priimant reikalingus ir būtinus rajono žmonėms
sprendimus, ir už gebėjimą dirbti visiems drauge. Dėkoju visiems rajono savivaldybės
administracijos, švietimo, kultūros ir sporto darbuotojams, seniūnams, verslininkams bei visiems
Jurbarko rajono žmonėms, nuosekliu kasdieniniu darbu puoselėjantiems savo kraštą.
2017 metais mūsų laukia daugybė neatidėliotinų darbų ir spręstinų problemų, ir visa tai turėsime
atlikti ryžtingai ir susitelkę.
Ypatingą dėmesį turėsime skirti investuotojų paieškai ir investicijų pritraukimui, verslo,
ypač pradedamo, naujų darbo vietų kūrimui, bendradarbiavimui su kaimyninėmis savivaldybėmis
vykdant bendrus investicinius projektus.
Tikimės, kad galėsime realiai įgyvendinti regiono plėtros strategiją ir vykdyti regioninius
projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, vykdysime socialinius projektus.
Rengiami ir bus vykdomi Panemunės ir Raudonės pilių parkų kraštovaizdžio sutvarkymo projektai.
Laukia Jurbarko ir Smalininkų kultūros centrų modernizavimo darbai, Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vidaus patalpų sutvarkymas ir Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos bei Ąžuoliuko mokyklos patalpų atnaujinimas.
Svarbių darbų eilėje išlieka gatvių, kelių sutvarkymas ir asfaltavimas, daugiabučių namų
atnaujinimas, gyvenamųjų namų kvartalo Jurbarko mieste (ribojamo P. Cvirkos–Donelaičio–
Vytauto Didžiojo–Dariaus ir Girėno gatvių) kompleksinis sutvarkymas.
2017 metais mes privalėsime apsispręsti dėl atliekų tvarkymo sistemos pertvarkos. Laukia
didžiulis iššūkis – mokyklų tinklo pagal 2016–2020 metų bendrąjį planą ir Skalvijos vaikų globos
namų pertvarkymas.
Kviečiu visus nesustoti, siekti užsibrėžtų tikslų, darbuotis vardan Jurbarko krašto žmonių
gerovės. Ačiū kiekvienam už nuveiktus darbus, kantrybę, ištvermę ir supratimą.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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