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Gerbiamieji Jurbarko rajono gyventojai,
Ketvirtaisiais kadencijos metais kartu su Jumis įveikėme daugybę iššūkių: devyniasdešimt
devyniems metams išnuomotas žemės sklypas naujos gamyklos, kurioje bus kuriama medicinos
įranga, statybai, ieškoma investuotojų Raudonės pilies pritaikymui apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugoms teikti, vis daugiau jaunų žmonių naudojasi projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“
teikiamomis paslaugomis, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje pradėjo veikti visos
dienos mokykla, įsteigti dienos centrai mokiniams, sutvarkyta Vytauto Didžiojo progimnazijos
sporto salė, užbaigti gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir
Dariaus ir Girėno gatvių kompleksinio sutvarkymo darbai, vykdoma A. Giedraičio-Giedriaus gatvės
Jurbarko mieste rekonstrukcija, Jurbarko kultūros centro modernizavimas, baigiama Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos salės rekonstrukcija, atliekama Jurbarko senųjų kapinių tvoros
rekonstrukcija.
Ne visi įsipareigojimai Jums pavyko: ilgai diskutavome, kokia turėtų būti naujoji Jurbarko
autobusų stotis, beveik metus užtruko Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimo projekto rengimas.
Tačiau neabejoju, kad šiuos planus įgyvendinsime 2019 metais.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero 2018 m. veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgsiu ir pateiksiu rajono
žmonių vertinimui per ketvirtuosius kadencijos metus atliktus darbus.
Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. TARYBOS VEIKLA

2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės taryba (2015–2019 m. kadencija)
Iš kairės į dešinę – sėdi: Vilma Venslauskienė, Ilona Pocienė, Audronė Kurienė, meras Skirmantas
Mockevičius, Zita Sorokienė, Antanina Tunaitienė, Vilija Zokaitienė, Liudmila Norkaitienė; stovi: mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas, Egidijus Giedraitis, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis, Vidmantas
Juzėnas, Stasys Makūnas, Gvidas Byčius, Kasparas Jurevičius, Petras Vainauskas, Donatas Ramanauskas,
Romansas Dragūnavičius, Darius Virvilas, Algirdas Gudaitis, Kazimieras Šimkus, Remigijus Brazaitis,
Faustas Bakys.
1 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos frakcijos
Tarybos
narių
frakcija
Liberalų sąjūdžio
frakcija
frakcijos pirmininkas –
Gvidas Byčius
nariai – Remigijus Brazaitis,
Vidmantas Juzėnas, Stasys
Makūnas, Liudmila
Norkaitienė, Kazimieras
Šimkus

Kasparas
Jurevičius,
Donatas Jackis,
Petras
Vainauskas

Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių
demokratų partijos
frakcija
frakcijos seniūnas – Daivaras
Rybakovas
nariai – Audronė Kurienė, Egidijus
Giedraitis

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

TARYBA

Partijos Tvarka ir teisingumas
tarybos narių grupė
Algirdas Gudaitis, Vilija Zokaitienė
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Tarybos nariai nepriklausantys frakcijoms / grupėms:
Zita Sorokienė, Vilma Venslauskienė, Saulius Meškauskas ir Donatas Ramanauskas.
Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savivaldybės Tarybos nario
teisė savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia
jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
1.1 lentelė. Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Tarybos nario vardas, pavardė

Tarybos nario visuomeninio padėjėjo vardas, pavardė

Zita Sorokienė

Gintaris Stoškus
Marius Jakelaitis

Darius Virvilas

Antanina Tunaitienė

Rūta Misevičienė
Renata Matuzienė
Jonas Ivanauskas

Ilona Pocienė

Audronis Zairys

Tarybos posėdžiai
2 pav. 2015–2019 m. kadencijos metų Tarybos posėdžių lyginamoji diagrama

• Posėdžių skaičius – 16
• Parengta sprendimų –392
2015 m. • Priimta sprendimų – 367
• Posėdžių skaičius – 13
• Parengta sprendimų – 394
2016 m. • Priimta sprendimų – 383
• Posėdžių skaičius – 11
• Parengta sprendimų – 389
2017 m. • Priimta sprendimų – 357

2018

• Posėdžių skaičius – 12
• Parengta sprendimų – 356
• Priimta sprendimų – 339

Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į Tarybos narių pasiūlymus ir
savivaldybės administracijos teikiamus tarybai svarstyti klausimus.
Per 2018 m. įvyko 12 Tarybos posėdžių. Visi tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės
gyventojai apie jų sušaukimo laiką ir vietą buvo informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės
7
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interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Visi Tarybos posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti
sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainėje skyrelyje
„Tarybos posėdžiai“, o gyventojams sudaryta galimybė, prisijungus per elektroninės bankininkystės
sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų projektų ir taip daryti įtaką politiniams sprendimams.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės tarybos posėdžių metu daromi garso
įrašai.
Visi savivaldybės Tarybos sprendimų projektai buvo užregistruoti Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS), o priimti norminiai teisės aktai – Teisės aktų registre (TAR).
2018 m. parengti sprendimų projektai ir priimti sprendimai
Paprastai tarybos sprendimų projektus rengia savivaldybės administracija. Tačiau
sprendimų projektų rengėjais taip pat gali būti savivaldybės kontrolierius, tarybos komitetai, tarybos
komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, kurie gali patys rengti
tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba gali kreiptis į merą dėl jų rengimo.
2018 m. buvo parengti ir savivaldybės tarybai pateikta svarstyti 356 tarybos sprendimų
projektai.
3 pav. 2018 m. sprendimų projektai pagal rengėjus

Daugiausia sprendimų projektų parengė savivaldybės administracija (apie 94 proc.).
Tarybos ir mero sekretoriatas parengė 20 sprendimo projektų (apie 5 proc.). Tarybos nariai pateikė
2 sprendimų projektus (apie 1 proc.).
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1.2 lentelė. 2018 m. tarybos posėdžiams parengtų tarybos sprendimų projektų statistiniai rodikliai
Mėnesiai

Tarybos sprendimų projektai:
Pateikta svarstyti
Pritarta
sprendimų projektų
Sausis
28
27
Vasaris
26
24
Kovas
50
50
Balandis
34
32
Gegužė
31
30
Birželis
35
32
Rugpjūtis 34
34
Rugsėjis
37
34
Spalis
20
19
Lapkritis
27
26
Gruodis
34
31
Iš viso 356
339

Atidėta

Nepritarta

Išbraukta
iš darbotvarkės

1
2
2
1

1
2
3
1
1

4

10

3
3

2018 m. priimti tarybos sprendimai

Teisės aktų registre registruotas 91 sprendimas.
2018 m. tarybos posėdžiuose pateikti klausimai ir paklausimai
Paklausimu laikomas tarybos nario ar jų grupės kreipimasis savivaldybės kompetencijai
priskirtu klausimu į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės
įstaigų, įmonių, organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje,
vadovus ir rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu tarybos nariai pateikė 17 žodinių paklausimų.
Taip pat buvo gauta 14 tarybos narių paklausimų raštu: 10 paklausimų pateikta administracijos
direktoriui, 4 – merui.
Tarybos nariai posėdžio darbotvarkės svarstymo metu turi teisę pateikti klausimus
savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui, kurie, pasibaigus tarybos posėdžiui iki
20 min. atsakinėja į tarybos narių klausimus. 2018 m. tarybos nariai tarybos posėdžių metu
savivaldybės administracijos direktoriui uždavė 22 klausimus.
9
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1.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2018 m.
Eil.
Nr.

Tarybos nario vardas,
pavardė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Faustas Bakys
Gvidas Byčius
Remigijus Brazaitis
Romansas Dragūnavičius
Egidijus Giedraitis
Algirdas Gudaitis
Donatas Jackis
Kasparas Jurevičius
Vidmantas Juzėnas
Audronė Kurienė
Stasys Makūnas
Saulius Lapėnas
Saulius Meškauskas
Skirmantas Mockevičius
Liudmila Norkaitienė
Ilona Pocienė
Donatas Ramanauskas
Daivaras Rybakovas
Zita Sorokienė
Kazimieras Šimkus
Antanina Tunaitienė
Petras Vainauskas
Vilma Venslauskienė
Darius Virvilas
Vilija Zokaitienė

Tarybos posėdžiai 2018 m.
Įvyko
Dalyvauta
posėdžių
posėdžiuose
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
11
12
12
11
12
11
10
12
10
11
12
9
12
11
12
10
12
10
12
12
11
12
12
12

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
91,7
100,0
100,0
91,7
100,0
91,7
83,3
100,0
83,3
91,7
100,0
75,0
100,0
91,7
100,0
83,3
100,0
83,3
100,0
100,0
91,7
100,0
100,0
100,0

Tarybos narių nusišalinimai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato prievolę tarybos nariui
savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų
konfliktą, informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį
klausimą.
2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose tarybos nariai pareiškė
nusišalinimą 153 atvejais*, iš jų 49 atvejais nusišalinimas nepriimtas vadovaujantis Vyriausiosios
tarnybinės Etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. KS-8 „Dėl kriterijų valstybinėje
tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu –
priėmus valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti
sprendimą (t. y. nebūtų kvorumo).
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.

10

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

Kita Tarybos narių veikla
Tarybos nariai, vykdydami jiems priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo komisijų, kurių
nariai yra, veikloje, įvairiuose renginiuose, konferencijose, šventėse, minėjimuose, susitikimuose,
pagal viešai skelbiamus susitikimų grafikus susitiko su gyventojais, tarpininkavo sprendžiant jų
klausimus.
2018 m. kovo mėnesį savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai vyko į Jurbarko rajono
seniūnijas, kur, susitikę su bendruomenėmis, pristatė 2017 metų veiklos ataskaitas, aptarė
aktualiausius gyventojams klausimus, išklausė jų keliamas problemas. Prieš susitikimus
savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai lankėsi seniūnijose esančiose įstaigose, įmonėse, domėjosi,
kaip sekasi vietiniams verslininkams ir gyventojams. Tarybos ir mero, administracijos direktoriaus
2017 metų veiklos ataskaitų pristatymų metu gyventojai buvo supažindinti su savivaldybės Tarybos
ir mero, komitetų, komisijų, darbo grupių, administracijos ir jos skyrių veikla, 2017 metų
savivaldybės biudžeto pajamomis ir išlaidomis, baigtais įgyvendinti ir pradėtais vykdyti projektais,
kita savivaldybės veikla. Gyventojai domėjosi Jurbarko miesto ir rajono ateities perspektyvomis, su
rajono vadovais diskutavo kelių ir gatvių asfaltavimo, gatvių apšvietimo, atliekų tvarkymo,
vandentvarkos, melioracijos, apleistų ir neprižiūrimų pastatų, beglobių gyvūnų, daugiabučių
gyvenamųjų namų renovacijos, mokyklų tinklo pertvarkos ir kitais klausimais
Ataskaitų pristatymuose kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu
Mockevičiumi, mero pavaduotoju Sauliumi Lapėnu, savivaldybės administracijos direktore Vida
Rekešiene ir jos pavaduotoju Dariumi Juodaičiu dalyvavo šie tarybos nariai: Algirdas Gudaitis,
Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis, Kazimieras Šimkus, Antanina
Tunaitienė, Kasparas Jurevičius, Zita Sorokienė, Gvidas Byčius, Vilma Venslauskienė, Darius
Virvilas, Faustas Bakys, Audronė Kurienė, Vidmantas Juzėnas.
2. KOMITETŲ VEIKLA
Taryba 2015–2019 m. kadencijos laikotarpiui yra sudariusi 4 komitetus. Pagrindinės jų
funkcijos – preliminarus tarybai teikiamų klausimų nagrinėjimas, išvadų bei pasiūlymų teikimas,
įstatymų laikymosi, tarybos, mero sprendimų vykdymo kontrolė.
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.
Tarybos nariai komitetų posėdžių metu diskutavo ir tais klausimais, kurie buvo suplanuoti
darbo plane ar rajono savivaldybės administracijos specialistų ar pačių Tarybos narių buvo teikiami
ar keliami tam tikros nuomonės formavimui ar tiesiog rekomendacijai tolesniems darbams.
5 pav. Tarybos komitetai

TARYBA

Finansų, biudžeto ir
rajono plėtros
komitetas

Ūkio, verslo,
ekologijos ir kaimo
reikalų komitetas

Socialinių klausimų
komitetas

Kontrolės komitetas
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2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Algirdas Gudaitis, pirmininko pavaduotojas – Romansas
Dragūnavičius, nariai: Kasparas Jurevičius, Stasys Makūnas, Vidmantas Juzėnas, Ilona Pocienė,
Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas.
2018 m. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas rinkosi į posėdžius 11 kartų. Šiuose
posėdžiuose buvo svarstyti 353 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 305 sprendimų projektams,
nepritarė – 13. Dėl 15 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl
20 sprendimų projektų iš viso nebalsavo, nes svarstant šiuos klausimus komiteto posėdyje nebuvo
kvorumo.
Komitetui buvo pateikti 7 informaciniai pranešimai:
 apie Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2017
metų veiklą;
 dėl politinės reklamos įrengimo;
 apie 2017–2018 m. investicinių projektų vykdymą Jurbarko rajono savivaldybėje,
 apie UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veiklą ir 2017 metų įmonės finansinius
rezultatus;
 apie kelių, gatvių asfaltavimą Jurbarko rajone 2017–2018 metais;
 apie Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. I pusmečio biudžeto vykdymą;
 apie padėtį Jurbarko rajono savivaldybės įmonėse dėl darbuotojų, dirbančių nepilnu darbo
krūviu (finansiniu aspektu).
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 37 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo
svarstomų klausimų, iš jų 14 atvejų tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdžiuose
2018 m.
Tarybos nario vardas,
Komiteto posėdžiai 2018 m.
Lankomumo
pavardė
vidurkis
Įvyko
Dalyvauta
proc.
posėdžių
posėdžiuose
Romansas Dragūnavičius
Algirdas Gudaitis
Kasparas Jurevičius
Vidmantas Juzėnas
Stasys Makūnas
Ilona Pocienė
Donatas Ramanauskas
Daivaras Rybakovas

11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
5
7
10
11
5
10

100,0
100,0
54,5
63,6
90,9
100,0
54,5
90,9
81,8

2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Egidijus Giedraitis, pirmininko pavaduotojas – Darius Virvilas,
nariai: Gvidas Byčius, Donatas Jackis, Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Zita Sorokienė, Petras
Vainauskas.
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2018 m. Ūkio, veslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 11 kartų. Šiuose
posėdžiuose buvo svarstyti 350 sprendimų projektų. Komitetas pritarė 313 sprendimų projektų,
nepritarė –11. Dėl 14 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl
12 sprendimų projektų iš viso nebalsavo, nes svarstant šiuos klausimus komiteto posėdyje nebuvo
kvorumo.
Komitetui buvo pateikta 10 informacinių pranešimų:
 apie UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro investicinių projektų vykdymą;
 apie Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2017
metų veiklą;
 apie UAB „Jurbarko vandenys“ vykdomus investicinius projektus;
 dėl politinės reklamos įrengimo;
 apie 2017–2018 m. investicinių projektų vykdymą Jurbarko rajono savivaldybėje;
 apie UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro komunalinių atliekų vežėjo konkursą;
 apie senųjų Jurbarko miesto kapinių vandentiekio sistemos būklę ir numatomus sprendimus;
 apie Jurbarko autobusų stoties projektą;
 apie 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymą;
 apie Jurbarko rajono savivaldybei priklausančius nenaudojamus (apleistus) pastatus.
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 17 atvejų* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 5 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžiuose
2018 m.
Tarybos nario vardas,
Komiteto posėdžiai 2018 m.
Lankomumo
pavardė
vidurkis
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
proc.
posėdžiuose
Gvidas Byčius
Egidijus Giedraitis
Donatas Jackis
Saulius Lapėnas
Saulius Meškauskas
Zita Sorokienė
Petras Vainauskas
Darius Virvilas

11
11
11
11
11
11
11
11

8
10
8
9
4
10
10
10

72,7
90,9
72,7
81,8
36,4
90,9
90,9
90,9
78,4

2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla
Komiteto pirmininkas – Faustas Bakys, pirmininko pavaduotoja – Audronė Kurienė,
nariai: Remigijus Brazaitis, Vilija Zokaitienė, Liudmila Norkaitienė, Kazimieras Šimkus, Antanina
Tunaitienė, Vilma Venslauskienė.
Socialinių klausimų komitetas 2018 m. rinkosi į posėdžius 11 kartų. Šio komiteto
posėdžiuose buvo svarstyti 349 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 334 sprendimų projektams,
nepritarė – 4. Dėl 11 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje.
Komitetui buvo pateikta 10 informacinių pranešimų:
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apie Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo tarybos veiklą;
apie Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2017 metų
veiklą;
dėl politinės reklamos įrengimo;
apie Jurbarko rajono švietimo įstaigų 2018–2019 mokslo metų veiklos perspektyvas;
apie Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymą 2016–2020 metais;
apie 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymą.
apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiklą, vykdant Vaiko teisių apsaugos
sistemos pertvarką;
apie darbo užmokesčio didinimą VšĮ Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos
priežiūros cente bei optimizavimo plano vykdymą VšĮ Jurbarko ligoninėje;
apie projektą „Institucinės globos pertvarka: investicija į infrastruktūrą“;
dėl transporto lengvatų Jurbarko rajone POLA kortelių turėtojams, sergantiems
onkologinėmis ligomis.

Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 52 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo
svarstomų klausimų, iš jų 14 atvejų tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Socialinių klausimų komiteto posėdžiuose 2018 m.
Tarybos nario vardas,
Komiteto posėdžiai 2018 m.
Lankomumo
pavardė
vidurkis
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
proc.
posėdžiuose
Faustas Bakys
Remigijus Brazaitis
Audronė Kurienė
Liudmila Norkaitienė
Kazimieras Šimkus
Antanina Tunaitienė
Vilma Venslauskienė
Vilija Zokaitienė

11
11
11
11
11
11
11
11

8
11
8
9
9
11
10
11

72,7
100,0
72,7
81,8
81,8
100,0
90,9
100,0
87,5

2.4. Kontrolės komiteto veikla
Kontrolės komitetas sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai teikiamiems
klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi
įstatymų ir kitų teisės aktų, kaip vykdomi savivaldybės Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, o taip
pat Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai koordinuoti ir kontroliuoti.
Komiteto pirmininkas – Petras Vainauskas, nariai: Romansas Dragūnavičius, Egidijus
Giedraitis, Stasys Makūnas.
2018 m. Kontrolės komitetas surengė 10 posėdžių. Šiuose posėdžiuose buvo svarstoma 30
klausimų.
Kontrolės komitetas dirbo pagal 2018 m. veiklos programą, kuri buvo patikslinta 2018 m.
gruodžio 20 d. savivaldybės tarybos posėdyje.
Šis komitetas svarstė Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas
ataskaitas ir išvadas:
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dėl UAB „Jurbarko vandenys“ finansinio ir veiklos už 2014–2016 m. audito;
dėl VšĮ Viešvilės ambulatorijos 2016–2017 m. finansinio ir veiklos audito;
dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2017 m. finansinio ir veiklos audito;
dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2017 m. viešinimo sutarčių ir finansavimo audito;
dėl savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių audito;
dėl banko paskolos.
Kontrolės komitetas vertino Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos planui vykdyti
reikalingus asignavimus, svarstė Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projektą.
Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas,
Kontrolės komitetas svarstė Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m.
veiklos ataskaitą, šios tarnybos 2019 m. veiklos plano projektą ir teikė pasiūlymus dėl šio plano
projekto pakeitimo, periodiškai analizavo, kaip vykdomas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos
planas, išklausė kontrolieriaus pateiktą informaciją apie gautų skundų nagrinėjimo rezultatus.
2018 m. buvo parengta ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nustatyta tvarka pateikta tarybai šio komiteto 2017 m. veiklos ataskaita.
Atsižvelgiant į pasikeitusias aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatas, Kontrolės
komitetas svarstė patikslintų Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų projektą.
2018 m. šis komitetas išklausė savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėjo informaciją apie atliktus darbus bei parengė ir savivaldybės tarybai pateikė
Kontrolės komiteto 2019 m. veikos programą.
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 3 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 2 atvejais tarybos narių nusišalinimui nebuvo pritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2018 m.
Komiteto posėdžiai 2018 m.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose

Tarybos nario vardas,
pavardė
Romansas Dragūnavičius
Egidijus Giedraitis
Stasys Makūnas
Petras Vainauskas

10
10
10
10

Lankomumo
vidurkis
proc.

9
7
8
9

90,0
70,0
80,0
90,0
82,5

2. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
Tarybos veikla tarp posėdžių vykdoma ne tik komitetuose, bet ir įvairių Tarybos sudarytų
nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) ir laikinųjų (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijų bei
tarybų posėdžiuose.
2018 m. laikinųjų komisijų sudaryta nebuvo, veikė Tarybos patvirtintos nuolatinės
komisijos ir tarybos.
3.1. Antikorupcijos komisijos veikla
Antikorupcijos komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Jurbarko rajono
savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos
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ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos
veiksmingumą.
Šiuo metu Antikorupcijos komisija susideda iš 14 narių: 8 savivaldybės tarybos narių
(Algirdas Gudaitis, Donatas Jackis, Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas, Zita Sorokienė,
Kazimieras Šimkus, Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė) ir 6 gyvenamųjų vietovių
bendruomenių atstovų (Vygantas Baršauskas, Danutė Daunorienė, Džeraldas Kiulkaitis, Rūta
Misevičienė, Renata Siaurusaitienė, Vanda Stonienė).
2018 m. Antikorupcijos komisija į posėdžius rinkosi 5 kartus. Šiuose posėdžiuose
Antikorupcijos komisija svarstė Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitą, susipažino su
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija dėl savivaldybių korupcijos
programų, tyrė spaudoje paskelbtus faktus apie savivaldybėje įvykusį konkursą Jurbarko rajono
viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti, nagrinėjo UAB Jurbarko autobusų parko Darbo
tarybos kreipimąsi dėl šios įmonės vadovo veiksmų. Antikorupcijos komisija taip pat išklausė
informacijos apie Jurbarko rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos
prevencijos programų vykdymą.
3.1 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Antikorupcijos komisijos posėdžiuose 2018 m.
Komisijos nario vardas,
pavardė
Kazimieras Šimkus
Algirdas Gudaitis
Donatas Jackis
Donatas Ramanauskas
Daivaras Rybakovas
Zita Sorokienė
Antanina Tunaitienė
Vilma Venslauskienė
Vygantas Baršauskas
Danutė Daunorienė
Džeraldas Kiulkaitis
Rūta Misevičienė
Renata Siaurusaitienė
Vanda Stonienė

Komisijos posėdžiai 2018 m.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Lankomumo
vidurkis
proc.

5
5
4
2
5
4
5
4
4
1
5
5
0
0

100,0
100,0
80,0
40,0
100,0
80,0
100,0
80,0
80,0
20,0
100,0
100,0
0
0
70,0

3.2. Etikos komisijos veikla
Pagrindinės Etikos komisijos funkcijos – prižiūrėti, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi
Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų,
reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų bei teikti savivaldybės
tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
Etikos komisija 2018 m. posėdžiavo 12 kartų. Šiuose posėdžiuose buvo išanalizuota 317
sprendimų projektų bei pateiktos išankstinės rekomendacijos tarybos nariams dėl interesų konflikto
nusišalinti nuo savivaldybės tarybai teikiamų klausimų. 83 tarybos nariams rekomenduota
16

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

nusišalinti nuo 54 klausimų svarstymo ir pateikta 18 bendro pobūdžio rekomendacijų (pvz. svarstant
nekilnojamojo turto, žemės mokesčių tarifų klausimus, rekomenduota nusišalinti tarybos nariams,
kuriems ar jų artimiesiems priskaitytas mokestis viršija 3000 eurų).
2018 m. Etikos komisija gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą atlikti
tyrimą dėl tarybos nario Kazimiero Šimkaus privačių interesų deklaracijos teisingumo. Nagrinėjamu
atveju atlikusi tyrimą Etikos komisija konstatavo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalie 4 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies
nuostatų pažeidimą. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija pripažino, kad Etikos komisijos
sprendimas dėl tarybos nario Kazimiero Šimkaus elgesio vertinimo atitinka teisės aktų
reikalavimus, nurodė, kad šis sprendimas išsamus, motyvuotas ir savarankiško tyrimo
nagrinėjamuoju atveju nepradėjo.
2018 m. buvo patikslinta Etikos komisijos sudėtis – išbrauktas bendruomenės atstovas, kuris
dėl užimtumo atsisakė dalyvauti šios komisijos veikloje. Šiuo metu komisija susideda iš 9 narių – 6
tarybos narių ir 3 bendruomenės atstovų.
3.2 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Etikos komisijos posėdžiuose 2018 m.
Komisijos nario vardas, pavardė

Komisijos posėdžiai 2018 m.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose

Lankomumo
vidurkis
proc.

Liudmila Norkaitienė
(pirminkas)
Dalia Mačiežienė (pavaduotoja)
Romansas Dragūnavičius
Algirdas Gudaitis
Donatas Jackis
Audronė Kurienė
Ona Zaleckienė
Rasa Karalienė
Vilma Venslauskienė

12

11

91,7

12
12
12
12
12
12
12
12

4
9
10
8
11
7
7
11

33,3
75,0
83,3
66,6
91,7
58,3
58,3
91,7
72,77

3.3. Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos veikla
Tarybos veiklos reglamento rengimo komisija ne tik rengia savivaldybės tarybos veiklos
reglamento projektą ir teikia jį svarstyti bei tvirtinti savivaldybės tarybai, bet ir nagrinėja
savivaldybės tarybos narių, komitetų, komisijų, frakcijų siūlymus dėl savivaldybės tarybos veiklos
reglamento pakeitimo ar papildymo, bei užtikrina, kad savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
2018 m. vyko 3 šios komisijos posėdžiai. Šiuose posėdžiuose buvo analizuojami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimai bei derinamos Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento normos su aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatomis. Taip pat
buvo svarstomas tarybos nario paklausimas dėl tarybos narių pareigos atsiskaityti rinkėjams
reglamentavimo.
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3.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos posėdžiuose
2018 m.
Komisijos nario vardas,
Komisijos posėdžiai 2018 m.
Lankomumo
pavardė
vidurkis
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
proc.
posėdžiuose
Gvidas Byčius
Algirdas Gudaitis
Kasparas Jurevičius
Zita Sorokienė
Darius Virvilas
Donatas Ramanauskas
Egidijus Giedraitis
Vilma Venslauskienė

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
0
2
3
2
3
1

100,0
100,0
0,0
66,6
100,0
66,6
100,0
33,3
70,8

3.4. Apdovanojimų komisijos veikla
2018 m. Apdovanojimų komisija, vadovaujama komisijos pirmininko savivaldybės mero
Skirmanto Mockevičiaus, dirbo vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos
veiklos reglamento patvirtinimo“ (reglamentas pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2196). Komisijos sudėtis 2018 m. nesikeitė.
3.4 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Apdovanojimų komisijos posėdžiuose 2018 m.

Komisijos nario vardas, pavardė
Skirmantas Mockevičius
Komisijos pirmininkas
Audronė Kurienė
Antanina Tunaitienė
Audronė Balčiūnienė
Antanas Juozas Kazakevičius
Jolita Lapėnienė
Liudmila Norkaitienė
Gintaris Stoškus
Petras Vainauskas
Vilija Zokaitienė

Komisijos posėdžiai 2018 m.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
50,0
100,0
50,0
50,0
50,0
100,0
50,0
50,0
50,0

2018 m. ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanoti 6 asmenys. Teikimų suteikti
Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardą negauta.
Įvyko 2 Apdovanojimų komisijos posėdžiai:
2018 m. spalio 1 d. posėdyje svarstyti gauti teikimai apdovanoti ženklu „Už nuopelnus
Jurbarko kraštui“ pedagogus: Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorę Loretą
Ševelienę, Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorę Ireną Oičenkienę, Jurbarko vaikų lopšeliodarželio „Nykštukas“ direktorę Ireną Bertulienę. Komisija pritarė visų jų apdovanojimui. Ženklai
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„Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ Loretai Ševelienei, Irenai Oičenkienei ir Irenai Bertulienei įteikti
Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimo metu spalio 4 d.
2018 m. lapkričio 6 d. posėdyje Apdovanojimų komisija svarstė gautus teikimus
apdovanoti ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ ūkininkus Vygantą Baršauską, Raimundą
Jovarauską ir Povilą Parnarauską. Apdovanojimai šiems ūkininkams įteikti per Metų ūkio šventę.
Apie įvykusius komisijos posėdžius ir apdovanotus asmenis parengti ir išplatinti
informaciniai pranešimai.
3.5. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos veikla
Komisijos pirmininkė – Ilona Pocienė, komisijos pirmininko pavaduotojas – Algirdas
Gudaitis. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija 2018 m. surengė 12 posėdžių. Dėl
socialinės pašalpos ir kompensacijų į Piniginės socialinės paramos skyrimo komisiją kreipėsi 19
asmenų. Dėl vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 335 asmenys, išmokos skirtos 326
asmenims, neskirta 9 asmenims. 2018 m. išmokėta 24 337 Eur, iš jų – 4 130 Eur skirta remti
nukentėjusiems nuo gaisro, 5 930 – sergantiems onkologinėmis ligomis.
3.5 lentelė. Komisijos narių dalyvavimas Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžiuose
2018 m.
Komisijos nario vardas, pavardė
Komisijos posėdžiai 2018 m.
Lankomumo
vidurkis
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
proc.
posėdžiuose
Ilona Pocienė
Algirdas Gudaitis
Audronė Balčiūnienė
Laima Gardauskienė
Inga Kornikaitė
Darius Jiuodaitis
Audronė Stoškienė
Vida Vasiliauskaitė
Romualdas Kuras

12
12
12
12
12
11
12
12
3

5
12
6
9
11
10
6
11
1

41,7
100,0
50,0
75,0
91,7
91,0
50,0
91,7
33,3

3.6. Privatizavimo komisijos veikla
Komisijos paskirtis – Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
privatizavimas.
Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms
priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas ir Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo
komisijos nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T2-339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos
nuostatų patvirtinimo“. Komisijos sudėtis: meras Skirmantas Mockevičius – komisijos pirmininkas,
tarybos nariai: Gvidas Byčius, Romansas Dragūnavičius, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis,
Kasparas Jurevičius, Stasys Makūnas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros
ir turto skyriaus vyr. specialistė Aldona Pečkaitienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Rūta Vančienė.
2018 m. įvyko vienas privatizavimo komisijos posėdis, kuriame buvo pritarta UAB
„Varlaukis“ privatizavimo programai.
3.7. Peticijų komisijos veikla
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko
rajono savivaldybės Peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-349 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos
sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisija (toliau
– Komisija) kartą per metus teikia informaciją apie savo veiklą Jurbarko rajono savivaldybės
tarybai.
Komisijos paskirtis – nagrinėti asmenų kreipimąsi dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos
ar įgyvendinimo, valdžios ar valdymo institucijų reformavimo bei kitų svarbių visuomenei,
savivaldai ar valstybei klausimų, taip pat spręsti, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų
nagrinėjimas priklauso Jurbarko rajono savivaldybės kompetencijai. Komisija sprendžia kreipimosi
pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimus.
Komisija yra sudaryta iš trijų savivaldybės tarybos narių – Audronės Kurienės, Sauliaus
Lapėno ir Stasio Makūno ir dviejų savivaldybės administracijoje dirbančių teisininkų – Teisės ir
civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Rūtos Vančienės ir jos pavaduotojos Laimos Keraitės.
Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisija 2018 m. liepos 11 d. vykusiame posėdyje
svarstė klausimą dėl Vilniškių kaimo gyventojų kreipimosi pripažinimo peticija ir jo priėmimo
nagrinėti.
Komisijos nariai analizavo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nuostatas, susijusias su
peticijos sąvoka, reikalavimais peticijos turiniui ir formai.
Atsižvelgdami į minėto teisės akto normas, Komisijos nariai nusprendė nepripažinti
Vilniškių kaimo 2018 m. birželio 20 d. kreipimosi peticija, nes kreipimesi išdėstytas prašymas
neatitinka Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo reikalavimų. Komisija perdavė šį kreipimąsi
savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybos sudarytai Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo
planui parengti komisijai.
Apie įvykusį posėdį interneto svetainėje paskelbtas informacinis pranešimas.
3.8. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veikla
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam
tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo
sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
Komisija sudaryta savivaldybės Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-295,
komisijos sudėtis patikslinta 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-225. Šios komisijos
pirmininkė – Inga Kornikaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė, nariai: Stasys Makūnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys,
VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriaus gydytojas
psichiatras, komisijos pirmininko pavaduotojas, Snieguolė Danielienė, Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriaus pirmininkė, Kristina Butkienė, Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Skirsnemunės seniūnijos socialinė darbuotoja Rūta Vančienė,
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
Vykdydama savo funkcijas, ši komisija 2018 m. organizavo du posėdžius, kurių metu
peržiūrėjo trijų neveiksniais pripažintų asmenų būklę, ir priėmė sprendimus nesikreipti į teismą,
nesant asmenų būklės pasikeitimų.
3.9. Neįgaliųjų reikalų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija pakeista Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T2-226 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos
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sudarymo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo“. Komisija sudaryta visuomeniniais pagrindais
lygiateisės partnerystės pagrindu iš Jurbarko rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų
socialinės integracijos srityje, ir iš Jurbarko rajono savivaldybės atstovų.
Neįgaliųjų organizacijų 7 atstovai: Regina Andriuškienė, Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Jurbarko viltis“ pirmininkė, Snieguolė Danielienė, Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos Jurbarko skyriaus pirmininkė, Viktorija Danisevičienė, asociacijos Spina
Bifida ir Hidrocefalija narė, Giedrė Jagminaitė, Jurbarko neįgaliųjų klubo „Svaja“ tarybos narė,
Bronė Jašinskienė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos valdybos narė, Danutė Šimkutė,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jurbarko rajono filialo pirmininkė.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai: Faustas Bakys, Gražina
Gadliauskienė, Algirdas Gudaitis, Saulius Lapėnas, Liudmila Norkaitienė, Laima Gardauskienė,
Karolina Markevičienė. Komisijos pirmininku paskirtas Saulius Lapėnas.
2018 m. Neįgaliųjų reikalų komisija 2018 m. posėdžių nerengė.
3.10. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių
automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti komisijos veikla
Pagrindinis šios komisijos uždavinys – parengti Jurbarko rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių
stovėjimo aikštelių tvarkymo planą.
Komisijos pirmininkas – Faustas Bakys, savivaldybės Tarybos narys, Ernestas Sinkus,
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Gražina Gadliauskienė, Infrastruktūros ir
turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis,
Kasparas Jurevičius – savivaldybės Tarybos nariai, Rimantas Guntys, Infrastruktūros ir turto
skyriaus vyriausiasis inžinierius.
2018 metais komisija neposėdžiavo.
Komisijos nariai stebi galiojančio kelių (gatvių) asfaltavimo plano įgyvendinimo eigą. Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriuje kaupiama informacija, kuri
bus panaudota kelių (gatvių ) asfaltavimo plano parengimui.
3.11. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) pariteto principu
susideda iš 12 narių. Per ataskaitinį laikotarpį JRT iniciavo visuotinį Jurbarko rajono jaunimo
organizacijų susirinkimą, kurio metu į JRT deleguoti visi 6 jaunimo atstovai. Atnaujinta JRT sudėtis
buvo patvirtinta 2018 m. balandžio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2118 „Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. JRT sudėtis:

6 savivaldybės įstaigų ir institucijų atstovai: Aušra Baliukynaitė, Jurbarko švietimo
centro direktorė, Ramūnas Budrius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas, Laura Molčankinaitė,
Tauragės teritorinės darbo biržos projekto „Atrask save“ specialistė, Liudmila Norkaitienė, Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos narė, Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys,
Odeta Vaitiekūnaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausioji specialistė;

6 Jurbarko rajono jaunimo organizacijų deleguoti nariai: Kamilė Pernarauskaitė (JRT
pirmininkė), Darija Jakaitytė, Gabija Masaitytė, Irmantas Norkūnas, Gerda Stanaitytė, Valdas
Valavičius.
2018 m. JRT posėdžiai vyko efektyviai, pabrėžtinas didelis narių aktyvumas ir
įsitraukimas.
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Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 JRT posėdžiai, svarstyta 19 klausimų, apsvarstyta 13
jaunimo veiklos skatinimo projektų paraiškų, 6 iš jų skirtas pilnas arba dalinis finansavimas.
Apsvarstytos ir finansuotos 2 jaunimo iniciatyvos.
2018 m. rajono biudžeto programai „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ jaunimo
užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvint buvo numatyta 14 000 Eur. Šios
lėšos buvo skirtos jaunimo veiklos skatinimo projektams finansuoti, tarptautiniams Jurbarko rajono
jaunimo mainams su Laakdal (Belgija) savivaldybės jaunimu organizuoti, tradiciniams renginiams,
į kuriuos aktyviai įsitraukė jaunimas, įgyvendinti (Valstybinių švenčių minėjimai, mokslo metų
pradžios šventė Jurbarko jaunimo parke, jaunimo metų apdovanojimai ir kt.).
JRT nariai aktyviai prisidėjo prie Valstybinių bei įvairių Jurbarko rajone vykusių švenčių
organizavimo, įgyvendinimo ir informacijos apie jas sklaidos jaunimo tarpe. JRT veikla nuolat
viešinta socialiniame tinkle „Facebook“, Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje bei vietos
žiniasklaidoje.
3.12. Bendruomenės sveikatos tarybos veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu pagrindinės Jurbarko
rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Bendruomenės sveikatos taryba)
funkcijos yra koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų
kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių
rengimą ir įgyvendinimą, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal šį ir kitus įstatymus
bei tarybos nuostatus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Bendruomenės
sveikatos taryba turi teisę pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės tarybai ir savivaldos
vykdomosioms institucijoms.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos
lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos
patvirtinimo“, patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų
specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų
specialioji programa.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-86 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos“ buvo
pritarta Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-87 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 metų sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo atnaujinta Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis ir patikslintos Bendruomenės
sveikatos tarybos narių pareigos.
2018 m. Bendruomenės sveikatos taryba į posėdžius rinkosi 3 kartus, kuriuose svarstė
aktualius klausimus, susijusius su mūsų rajono visuomenės sveikata: dėl Bendruomenės sveikatos
tarybos sudėties pakeitimo, dėl Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos, dėl
Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansuotų projektų konkurso skelbimo, sveikatinimo projektų paraiškų vertinimo, dėl Jurbarko
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pinigų likučio paskirstymo
– papildomo finansavimo skyrimo visuomenės sveikatinimo projektų veiklai vykdyti, dėl UAB
„Diagnostikos laboratorija“ gauto pasiūlymo, dėl visuomenės sveikatinimo projektų įgyvendinimo
2018 metais.
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Bendruomenės sveikatos taryba, kaip ir kasmet, 2018 m. skelbė sveikatinimo projektų,
finansuojamų iš Jurbarko rajono savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos, konkursą. Sveikatinimo projektų finansavimui iš Sveikatos ir aplinkos apsaugos
programos skirta – 12 000,00 Eur. Sveikatinimo projektų paraiškų gauta – 20, iš jų finansuota – 15
projektų. 2018 m. visi sveikatinimo programos finansuojami projektai įvykdyti, lėšos panaudotos
visiškai.
Kasmet Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas parengia ir pateikia Jurbarko rajono
savivaldybės tarybai Bendruomenės sveikatos tarybos metinę veiklos ataskaitą. Taip pat parengiama
ir pateikiama tvirtinti savivaldybės tarybai Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšų panaudojimo ataskaita bei einamųjų metų specialioji programa. Patvirtinta ataskaita siunčiama
į Sveikatos apsaugos ministeriją ir skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
3.13. Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 1
dalimi Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos
privalo turėti stebėtojų tarybą (toliau – Stebėtojų taryba). Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų
įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje
yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos
paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto
vieno atstovo.
Stebėtojų taryba, sudaryta penkerių metų kadencijai, Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų
asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų (toliau – VšĮ ASPĮ) veiklos viešumui užtikrinti, teikia
patariamojo pobūdžio išvadas ir pasiūlymus šių įstaigų administracijai ir steigėjui, kartą per metus
privalo atsiskaityti už savo veiklą savivaldybės tarybai. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais
pagrindais.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-15 „Dėl
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos
ataskaitos“, buvo pritarta Stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-92 „Dėl
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pasibaigus
penkerių metų kadencijai, sudaryta naujos sudėties Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba.
Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje 2018 m. vasario 2 d. paskelbtas
kvietimas siūlyti visuomenės atstovą į Stebėtojų tarybą. Jurbarko rajono savivaldybėje veikiančios
bendruomenės bei nevyriausybinės organizacijos buvo kviestos raštu siūlyti Jurbarko rajono
savivaldybės tarybai visuomenės atstovo kandidatūrą į Stebėtojų tarybos sudėtį iki 2018 m. vasario
14 d. Kvietime taip pat informuota, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybai posėdyje, kuris vyks
vasario mėn., bus teikiamas svarstyti Stebėtojų tarybos sudėties keitimo klausimas. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. vykusiame posėdyje, iš pateiktų kandidatų sąrašo,
nepatvirtintas naujas visuomenės atstovas į Stebėtojų tarybą.
Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje 2018 m. kovo 19 d. pakartotinai
paskelbtas kvietimas siūlyti visuomenės atstovą į Stebėtojų tarybą. Jurbarko rajono savivaldybėje
veikiančios bendruomenės bei nevyriausybinės organizacijos dar kartą buvo kviestos raštu siūlyti
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai visuomenės atstovo kandidatūrą į Stebėtojų tarybos sudėtį iki
2018 m. balandžio 19 d. Kvietime taip pat informuota, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybai
posėdyje, kuris vyks balandžio mėn., bus teikiamas svarstyti Stebėtojų tarybos sudėties keitimo
klausimas. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. vykusiame posėdyje, iš
pateiktų kandidatų sąrašo, nebuvo patvirtintas naujas visuomenės atstovas į Stebėtojų tarybą.
Stebėtojų tarybos sudėties keitimo klausimas atidėtas iki 2019 m. balandžio mėn.
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Jurbarko rajono savivaldybės meras 2018 m. balandžio 25 d. raštu Nr. T2-78 „Dėl Jurbarko rajono
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos atstovo delegavimo dalyvauti
konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti komisijos
posėdyje“, kreipėsi į Stebėtojų tarybą dėl atstovo delegavimo į Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos vykdomą konkursą viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo
pareigoms užimti. Į šį konkursą buvo deleguotas Stebėtojų tarybos pirmininkas Algirdas Gudaitis.
2018 m. Stebėtojų taryba į posėdžius rinkosi 6 kartus, kuriuose buvo svarstomi klausimai:
dėl Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2017 m. veiklos ataskaitų, dėl Jurbarko rajono
savivaldybės VšĮ ASPĮ 2018 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų
nustatymo, dėl Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2017 m. veiklos kiekybinių ir kokybinių
rodiklių įvertinimo ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo, dėl Jurbarko
rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2018 m. siektinų veiklos užduočių, dėl VšĮ Jurbarko ligoninės
mokamų paslaugų įkainių pakeitimo, dėl VšĮ ASPĮ darbo užmokesčio pakėlimo darbuotojams nuo
2018 m. gegužės 1 d., dėl VšĮ Jurbarko ligoninės valdymo struktūros pakeitimo, dėl finansinės
pagalbos skyrimo VšĮ Jurbarko ligoninės Vaikų ligų skyriui, dėl rajoninių ligoninių pertvarkos, dėl
Stebėtojų tarybos išvažiuojamojo posėdžio – lankymasis Jurbarko rajono VšĮ ASPĮ, dėl VšĮ
Jurbarko ligoninės patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams pakeitimo.
Stebėtojų taryba surengė išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu lankėsi Jurbarko rajono
VšĮ ASPĮ: 2018 m. spalio 2 d. – Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centre, Seredžiaus
ambulatorijoje ir viešojoje įstaigoje Šimkaičių ambulatorijoje, o spalio 3 d. – Jurbarko ligoninėje,
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre bei Viešvilės ambulatorijoje. Stebėtojų tarybos
nariai vizito metu susitiko su įstaigų vadovais bei darbuotojais, apžiūrėjo įstaigų patalpas, išklausė
informaciją apie darbuotojų darbo sąlygas ir įstaigose teikiamas paslaugas, aptarė ateities planus.
Susitikimų metu buvo aktyviai diskutuojama apie problemas, su kuriomis susiduria VšĮ ASPĮ savo
veikloje.
3.14. Narkotikų kontrolės komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra
nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu trims
metams iš 11 narių savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų. Komisijos
veiklos forma – posėdžiai. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos“ buvo
pritarta Komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-221 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“, buvo atnaujinta
Komisijos sudėtis ir patikslintos Komisijos narių pareigos.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-222 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo pakeisti Komisijos nuostatų 9 ir 15 punktai bei atnaujintas šių punktų išdėstymas.
2018 m. Komisija į posėdžius rinkosi 2 kartus. Posėdžiuose svarstyta: Komisijos 2017 m.
veiklos ataskaita, Komisijos 2018 m. veiklos planas bei vykdomos veiklos, Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos
2018–2028 m. programos patvirtinimo“ projektas, Komisijos nuostatų ir sudėties pakeitimas,
Komisijos 2019 m. veiklos planas bei Komisijos narių veikla 2019 m.
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3.15. Kaimo rėmimo fondo tarybos veikla
Kaimo rėmimo fondo tarybos pirmininkas – Kasparas Jurevičius, nariai: Egidijus
Giedraitis, Tarybos narys, Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas,
Vygantas Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Gražina Ilgevičienė, Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. 2018 m. Kaimo
rėmimo fondo taryba posėdžiavo 2 kartus.
2017 m. gruodžio 31 d. kaimo rėmimo fondo lėšų likutis – 4,2 tūkst. Eur, metams iš
savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Per metus gauti trys prašymai dėl išlaidų kompensavimo,
prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 4,7 tūkst. Eur, lėšų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 9,5
tūkst. Eur.
3.16. Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos veikla
Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos pirmininkas – Saulius Meškauskas, nariai: Gražina
Ilgevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė,
Saulius Lapėnas, mero pavaduotojas, Tomas Matusas, Jurbarko rajono darbdavių asociacijos
pirmininkas, Vitalija Petraitienė, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos atstovė, Rimantas
Žičkus, Jurbarko krašto verslininkų sąjungos tarybos narys. 2018 m. Smulkiojo verslo rėmimo
fondo taryba posėdžiavo 7 kartus.
2017 m. gruodžio mėn. 31 d. smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis – 2,4 tūkst. Eur,
2018 m. metams iš savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Per 2018 metus gauta trylika prašymų
dėl išlaidų kompensavimo, aštuoni prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 4,7 tūkst. Eur, lėšų
likutis 2018 m. gruodžio 31 d. – 7,7 tūkst. Eur.
3.17. Verslo tarybos veikla
2018 m. sausio 25 d. tarybos posėdyje šios savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui
buvo sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės Verslo taryba. Ši taryba – patariamoji institucija,
svarstanti su verslo aplinka, rajono ekonomine pažanga, verslo aplinkos strateginiu planavimu,
verslo skatinimu, įvaizdžio kūrimu susijusius klausimus ir teikianti pasiūlymus pagal kompetenciją
Jurbarko rajono savivaldybės institucijoms.
Pagrindiniai Verslo tarybos uždaviniai – siekti kurti palankią teisinę, ekonominę ir
rinkodarinę aplinką, mažinti biurokratinius barjerus verslo plėtrai Jurbarko rajone; padėti sukurti
efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp verslo subjektų ir Savivaldybės, kitų viešojo
administravimo institucijų; siekti Jurbarko rajone mažinti administracinę naštą verslui.
Verslo taryba susideda iš 11 narių: savivaldybės mero, 2 savivaldybės tarybos narių, 2 narių
iš savivaldybės įstaigų, 4 Jurbarko rajono verslo asocijuotų struktūrų deleguotų atstovų, 1 Jurbarko
rajono ūkininkų sąjungos deleguoto atstovo, 1 savivaldybės mero deleguoto asmens. Šiai tarybai
pirmininkauja savivaldybės meras.
2018 m. Verslo taryba surengė 4 posėdžius. Šiuose posėdžiuose buvo analizuojama
informacija dėl Raudonės pilies pritaikymo turizmo poreikiams, Jurbarko rajono savivaldybės
smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatai ir lėšų naudojimo taisyklės. Verslo tarybos nariams buvo
pristatyti Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2021 m. investiciniai projektai. Verslo taryba buvo
supažindinta su sprendimo projektu dėl verslo liudijimų fiksuotų dydžių ir lengvatų 2019 m., svarstė
Jurbarko rajono geriausių verslo įmonių apdovanojimo šventės organizacinius klausimus.
3.18. Sporto tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-8 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Jurbarko rajono
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savivaldybės sporto tarybos (toliau – Taryba) nuostatai, kurie reglamentuoja Tarybos paskirtį –
dalyvauti formuojant kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės lygmeniu ir telkti Savivaldybės
visuomenę šiai politikai vykdyti, Tarybos uždavinius – analizuoti ir vertinti, kaip vykdoma kūno
kultūros ir sporto politika Savivaldybėje; padėti Savivaldybės administracijai bei Švietimo, kultūros
ir sporto skyriui įgyvendinti rajono sporto politiką, analizuoti ir spręsti iškilusias problemas kūno
kultūros ir sporto srityje; telkti Savivaldybės sporto įstaigų ir organizacijų pastangas siekiant
numatytų tikslų; padidinti sportinės veiklos efektyvumą, įtraukiant į šią veiklą kuo didesnį dalyvių
skaičių; populiarinti sportinę veiklą ir rūpintis jos prestižu Savivaldybėje, šalyje ir užsienyje.
Taryba, įgyvendindama numatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas – svarsto (dalyvauja
svarstant) sporto programas, projektus ir iniciatyvas bei teikia pasiūlymus Savivaldybės
administracijai dėl jų finansavimo, rėmimo iš Savivaldybės ir / ar valstybės biudžeto; teikia
pasiūlymus dėl valstybinių ir / ar regioninių sporto programų vykdymo Savivaldybėje; teikia
rekomendacijas dėl Savivaldybėje plėtojamų sporto šakų raidos krypčių; atsižvelgdama į plėtojamų
sporto šakų pasiekimus šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose, sporto šakos reprezentacinių
komandų dalyvavimą Lietuvos čempionatuose ir lygose, Lietuvos sporto organizacijų
organizuojamų renginių prioritetus, sporto šakos populiarumą ir užsiiminėjančių ja asmenų skaičių,
nustato Savivaldybės prioritetines sporto šakas; dalyvauja svarstant Savivaldybės institucijų veiklą
sporto klausimais ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo; tiria Savivaldybės
bendruomenės kūno kultūros ir sporto poreikius, atlieka Savivaldybės sporto įstaigų ir švietimo
įstaigų sportinės veiklos analizę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo;
teikia ir svarsto pasiūlymus dėl Savivaldybės sporto premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, sportui
nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.; skatina sportines
inovacijas savivaldybės teritorijoje.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-33 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės
sporto taryba (toliau – Sporto taryba), jos narių kadencija sutampa su Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos kadencijos laikotarpiu.
Sporto tarybą sudaro 8 nariai – vienas Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės mero
pavaduotojas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas,
atsakingas už sportą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro deleguotas atstovas, du
savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų (asociacijų) deleguoti atstovai, Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojų deleguotas atstovas ir Savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro deleguotas atstovas.
Taryba pirmajame posėdyje visų Tarybos narių balsų dauguma atviru balsavimu išrinko
pirmininkę (Odetą Vaitiekūnaitę, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiąją specialistę) ir pirmininkės pavaduotoją (Mindaugą Smirnovą, sporto klubo „Pantera“
prezidentą).
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penki Sporto tarybos posėdžiai (Tarybos posėdžiai turi
vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį), apsvarstyti 25 klausimai, įvertintos ir teiktos Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti devynios Sporto klubų veiklos programoms iš
dalies finansuoti paraiškos ir keturi siūlymai dėl konkrečių premijų skyrimo Savivaldybės
sportininkams ir treneriams skatinti už aukštą meistriškumą.
2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto (toliau – Biudžetas) Kultūros ir sporto
veiklų plėtros programoje „Sporto klubų veiklos programoms iš dalis finansuoti“ pagal dvi
priemones: su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti;
sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose; buvo numatyta
11 000 Eur. Lėšų poreikis sporto klubų veikloms vykdyti – 9 119 Eur.
Biudžeto Kultūros ir sporto veiklų plėtros programoje „Aukštų rezultatų pasiekusiems
sportininkams, treneriams, kultūros darbuotojams, kolektyvams skatinti“ buvo numatyta 24 000 Eur
(iš jų 12 000 Eur sportininkams ir treneriams skatinti). Surengti keturi sportininkų, trenerių ir
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komandų pagerbimai, kuriuose įvertinti 40 sportininkų, 18 trenerių, komanda. Sportininkams ir
treneriams motyvuoti įteiktos piniginės premijos – 8 116,50 Eur.
Vienas Sporto tarybos posėdis – Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto
centras) 2018 – 2020 m. Strateginio veiklos plano svarstymas vyko kartu su Sporto centro
administracija.
2018 m. Sporto taryba posėdžiuose svarstė Sporto tarybos darbo reglamento, 2018 m.
veiklos plano, sportui nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo
klausimus. Dalyvavo svarstant Savivaldybės institucijų veiklą sporto klausimais ir teikė pasiūlymus.
Iniciavo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą.
Ataskaitiniu laikotarpiu Sporto tarybos veikla buvo viešinama penkiuose Jurbarko rajono
savivaldybės internetiniuose straipsniuose ir dviejuose rajono žinių vaizdo reportažuose.
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
2018 m. Sekretoriate dirba 3 darbuotojai: Sekretoriato vedėja Genė Gudaitienė (politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja), vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė (karjeros
valstybės tarnautoja), viešųjų ryšių specialistė Lina Lukošiūtė (dirbanti pagal darbo sutartį).
Sekretoriato tikslas – aptarnauti savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir savivaldybės
merą, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl savivaldybės
tarybos sprendimų projektų.
Svarbiausi sekretoriato uždaviniai:
 padėti savivaldybės tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas;
 organizuoti savivaldybės viešuosius ryšius.
2018 m. Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
- padėjo merui planuoti savivaldybės tarybos veiklą, pasiruošti 12 tarybos posėdžių ir
pirmininkauti juose, rengė tarybos posėdžių protokolus;
- organizavo 43 savivaldybės tarybos komitetų posėdžius, viešino jų darbotvarkes, rašė šių
posėdžių protokolus;
- parengė 22 savivaldybės tarybos ir mero darbo organizavimui reikalingus savivaldybės
tarybos sprendimų projektus ir teikė juos savivaldybės tarybai ir komitetams;
- parengė 53 savivaldybės mero potvarkių projektus;
- organizavo savivaldybės tarybos, tarybos koalicijos, komisijų, darbo grupių posėdžius,
savivaldybės mero ir mero pavaduotojo rengiamus pasitarimus, viešino jų darbotvarkes, rašė
protokolus ir kitus dokumentus;
- užregistravo 356 savivaldybės tarybos sprendimų projektus, įstatymų, savivaldybės tarybos
veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose
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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 339 savivaldybės tarybos sprendimus, įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos
reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose dokumentų
valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje;
paskelbė 91 savivaldybės tarybos sprendimą Teisės aktų registre;
parengė 12 informacinių pranešimų bendruomenei apie savivaldybės tarybos priimtus
sprendimus;
teikė savivaldybės tarybos, tarybos koalicijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių,
mero rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą;
teikė savivaldybės tarybos nariams informaciją apie savivaldybės tarybos sprendimų
projektų rengimo procedūrą;
konsultavo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovus, atstovus dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros
organizavimo;
priėmė ir registravo savivaldybės tarybos narių, frakcijų paklausimus bei pareiškimus ir
perdavė juos adresatams;
tvirtino ir teikė atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms,
įmonėms, įstaigoms priimtų savivaldybės tarybos sprendimų, tarybos komitetų, komisijų,
darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;
skelbė informaciją apie šaukiamus savivaldybės tarybos posėdžius viešojo informavimo
priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje;
tvarkė savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą ir teikė ją savivaldybės
administracijos padaliniui, vykdančiam personalo funkcijas, ir Centrinės administracijos
buhalterijai;
tvarkė sekretoriato veiklos dokumentus, užtikrino sekretoriato dokumentų apskaitą,
saugojimą, naudojimą, perdavimą į archyvą ir teikė informaciją, susijusią su sekretoriate
saugomais dokumentais;
savivaldybės mero pavedimu nagrinėjo ir parengė 134 atsakymus į institucijų, įstaigų,
organizacijų raštus, asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;
teikė savivaldybės merui pasiūlymus savivaldybės tarybos priimtų sprendimų
įgyvendinimo, viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais Jurbarko rajono valdymo
klausimais;
nuolat organizavo savivaldybės viešuosius ryšius: rengė oficialius pranešimus, informacinio
pobūdžio pranešimus, sveikinimus, padėkas, operatyviai teikė žiniasklaidos priemonėms
informaciją apie savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos
struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei
savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius
klausimus, renginius, teikiamas paslaugas, rengė atsakymus į žurnalistų paklausimus,
organizavo spaudos konferencijas, kaupė, sistemino, analizavo ir apibendrino žiniasklaidoje
skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą, fiksuoti žiniasklaidoje pateiktą klaidingą
informaciją, susijusią su savivaldybės veikla, apie tai informavo savivaldybės merą, mero
pavaduotoją, savivaldybės administracijos direktorių, atitinkamų Savivaldybės
administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovus. rengė ir per
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žiniasklaidos priemones platino pareiškimus, aiškinimus, paneigiančius klaidingą
informaciją, rengė ir derino savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus su
leidyklomis, žiniasklaida, organizavo visuomenės apklausas aktualiais klausimais,
apibendrino apklausų duomenis ir pateikė juos savivaldybės tarybai, savivaldybės merui,
mero pavaduotojui, savivaldybės administracijai ir žiniasklaidai, administravo Jurbarko
rajono savivaldybės profilį „Facebook“ socialiniame tinkle, koordinavo informacijos apie
savivaldybės veiklą sklaidą per savivaldybės interneto svetainę ir socialinius tinklus,
administravo savivaldybės svetainės skiltis „Naujienos“, „Renginiai“, „Skelbimai“, rengė ir
viešino pranešimus šiose skiltyse, prižiūrėjo jose esančią informaciją, skelbė savivaldybės
mero, mero pavaduotojo darbotvarkes interneto svetainėje, pagal atsakingų asmenų pateiktą
informaciją rengė koordinacinį planą ir jį viešino.
4.2. Vyriausybės atstovo kreipimaisi
2018 m. Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje atlikdamas savivaldybių administracinę
priežiūrą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikė:
- 6 motyvuotus teikimus dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų pakeitimo ar
panaikinimo;
- 3 rašytinius reikalavimus neatidėliotinai įgyvendinti įstatymą ir / ar vykdyti Vyriausybės
nutarimą.
Visi Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje reikalavimai ir teikimai buvo įvykdyti teisės
aktų nustatyta tvarka ir terminais.
4.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje 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 palyginimas
Gauta prašymų, pranešimų
Metai

Administracijos Savivaldybės
direktoriui
tarybai ir merui

Iš viso

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

425
599
754
925
636
628
423
339
393

484
659
810
964
672
689
501
412
449

59
60
56
39
36
61
78
73
56

Gauta skundų
46
34
34
44
27 (23 administracijai, 4 merui tarybai)
33 (27 administracijai, 6 merui, tarybai)
40 (27 administracijai, 13 merui, tarybai)
35 (25 administracijai, 10 merui, tarybai)
44 (32 administracija, 12 merui, tarybai)
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2018 metais Jurbarko rajono Tarybai ir merui buvo adresuoti 56 gyventojų prašymai,
skundai, kreipimaisi. Lyginant su 2017 metais (2017 m. - 73 prašymai) prašymų kiekis sumažėjo
maždaug ketvirtadaliu, t. y., beveik 24 proc.
2018 metais, kaip ir beveik visais ankstesniais metais, gyventojai rajono Tarybai ir
savivaldybės merui adresuotuose prašymuose dažniausiai kėlė kelių, gatvių ir kiemų asfaltavimo ir
tvarkymo, pastatų remonto, komunalinių tinklų tiesimo, priežiūros ir pan. problemas–šios rūšies
prašymų ir skundų gauta 22 (apie 41 proc.). Praėjusiais metais padaugėjo prašymų dėl atleidimo
nuo labai išaugusio žemės mokesčio, gauta keletas prašymų dėl vietinės rinkliavos, tokių prašymų
skaičiuojama iki 17 (apie 31 proc.). Dėl finansinės paramos gavimo, kitais finansiniais klausimais
gauta 5 prašymai (apie 9 proc.). 2018 m. gyventojai aktyviai teikė įvairius pasiūlymus, reiškė savo
poziciją ir požiūrį dėl susidariusių situacijų (muziejų steigimo, pastatų naudojimo ir pan.)– pateikta
7 šios rūšies prašymai (apie 13 proc.).
Iš Savivaldybės Tarybai ir merui 2018 metais adresuotų gyventojų 56 prašymų, skundų ir
kreipimųsi 12 buvo skundai, kuriuose pareiškėjai daugiausiai skundėsi dėl gatvių, kelių,
daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų priežiūros ir tvarkymo, pastatų remonto. Tai buvo pagrindinė
skundų pateikimo priežastis.
4.2 lentelė. 2015–2018 metais savivaldybės Tarybai ir merui adresuotuose gyventojų prašymuose ir
skunduose keliamos problemos
Gyventojų prašymuose, skunduose
keliamos problemos

Gauta prašymų, skundų

Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo,
komunalinių tinklų tiesimo, pastatų
renovacijos/remonto ir pan.
Dėl finansinės paramos įvairiais
gyvenimo atvejais, atleidimo nuo
mokesčių ir pan.
Dėl pastatų nuomos ir panaudos,
socialinio būsto
Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos
(neįgaliųjų integravimosi į visuomenę) ir
kitų pan. problemų
Dėl įvairių komunalinių mokesčių
Dėl pažeistų nustatytų tvarkų,
(konfliktų tarp kaimynų ir pan.)
Dėl pavaldžių įstaigų vadovų
veiksmų/dėl įstaigų reorganizacijos,
atleidimo iš darbo, santykių darbe,
veiklos įvertinimo ir pan.
Dėl įvairios informacijos pateikimo ir
gavimo
Įvairūs kiti klausimai

2015 m.
21

2016 m.
15

2017 m.
23

2018 m.
22

9

18

16

22

3

5

4

–

11

10

4

–

3
–

5
11

0
2

2
–

–

7

12

2

5

4

4

6

3

3

2

2

4.4. Tarybos veiklos tobulinimas
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus, 2018 m. meras sudarė 5 darbo grupes
ir 3 iš šių darbo grupių vadovavo.
2018 m. sausio 29 d. potvarkiu Nr. V3-6 „Dėl darbo grupės sudarymo klausimams,
susijusiems su akcinės bendrovės „Kauno energija“ filialu „Jurbarko šilumos tinklai“, analizuoti“
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sudarytai darbo grupei buvo pavesta buvo pavesta analizuoti klausimus, susijusius su akcinės
bendrovės „Kauno energija“ filialu „Jurbarko šilumos tinklai“ ir parengti kreipimosi į akcinės
bedrovės „Kauno energija“ valdybą projektą bei teikti siūlymus dėl akcinės bedrovės „Kauno
energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ veiklos.
2018 m. vasario 14 d. potvarkiu Nr. V3-11 „Dėl darbo grupės sudarymo klausimams,
susijusiems su Jurbarko rajono savivaldybės vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymu, analizuoti“ sudarytai darbo grupei buvo pavesta analizuoti
klausimus, susijusius su Jurbarko rajono savivaldybės vietine rinkliava už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymu ir teikti siūlymus bei rekomendacijas.
2018 m. kovo 28 d. potvarkiu Nr. V3-18 „Dėl darbo grupės Lietuvos šimtmečio dainų
šventei pasiruošti ir koordinuoti sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė Lietuvos šimtmečio dainų
šventės „Vardan tos...“ pasiruošimui ir koordinavimui. Šios darbo grupė nariams buvo pavesta
atlikti organizacinius darbus ir vykdyti pavestas funkcijas. Šiai darbo grupei vadovavo Jurbarko
kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė.
2018 m. balandžio 17 d. potvarkiu Nr. V3-23 „Dėl darbo grupės Jurbarko krašto šventei
organizuoti sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupę kasmet vykstančiai Jurbarko krašto šventei
organizuoti. Darbo grupės nariams buvo pavesta parengti šios šventės programą ir šventės metu
vykdyti programoje bei potvarkio nurodytas funkcijas.
2018 m. gegužės 9 d. potvarkiu Nr. V3-30 „Dėl darbo grupės sudarymo klausimams,
susijusiems su fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais
vykdomai veiklai, nustatymu, analizuoti“ buvo sudaryta darbo grupė, kuri analizavo klausimus,
susijusius su fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais
vykdomai veiklai, nustatymu ir teikė siūlymus dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų
įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų 2019 metais
verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams, dydžių. Šiai darbo grupei vadovavo tarybos narė
Audronė Kurienė.
2018 m., vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas funkcijas
ir Tarybos pavedimus, išleisti 604 mero potvarkiai įvairiais klausimais.
4.3 lentelė. 2018 m. mero potvarkiai

Potvarkiais sprendžiami klausimai
Potvarkių skaičius
Personalo klausimais:
525
Dėl atostogų
142
Dėl komandiruočių
248
Dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo
135
užmokesčio ir pan.
Veiklos klausimais:
79
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
5
Dėl delegacijų sudarymo
8
Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo
12
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
23
Dėl mero fondo asignavimų naudojimo
17
Kiti klausimai
14
Iš viso
604

31

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

4.5. Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
4.5.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius – Lietuvos savivaldybių
asociacijos (toliau LSA) tarybos narys. LSA – tai organizacija atstovaujanti savo narėms – 60 miestų
ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies
valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse
organizacijose. Stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos strategiją ir koordinuoja jų
veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos, energetikos, socialinės apsaugos,
sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų pirkimų, žemės valdymo ir
kaimo reikalų). Koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių, teikia joms
metodinę medžiagą ir konsultacijas aktualiais klausimais.
2018 m. gegužės 31 d. meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo XXIV LSA suvažiavime
Jonavoje, kuriame pažymėta, jog savivaldybės pasigenda svaresnio vaidmens vykdant regionų
politiką šalyje. Atsižvelgdamos į šios Vyriausybės siekį stabdyti ekonominių ir socialinių skirtumų
didėjimą bei užtikrinti tolygią ir sparčią regionų plėtrą, savivaldybės pageidavo suteikti daugiau
teisinių galių Regionų plėtros taryboms, sudaryti palankesnes skolinimosi galimybes, sukurti
finansinį mechanizmą, padėsiantį savivaldybėms investuoti į darnią ir tvarią regiono plėtrą.
Suvažiavime delegatai priėmė rezoliuciją, kurioje šiuo klausimu kreipiasi į Seimą ir Vyriausybę.
Delegatai atkreipė dėmesį, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda,
yra savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą
kompetenciją. Dėl savivaldos veiklos savarankiškumo šalyje suvažiavime taip pat priimta
rezoliucija.
2018 m. lapkričio 9 d. savivaldybės vadovas dalyvavo LSA posėdyje Vilniuje. Jame šalies
savivaldos vadovai priėmė nutarimą reikalauti, kad dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų,
mažinančių savivaldybių pajamas, savivaldybėms būtų kompensuojama didesnė dalis GPM.
Posėdyje priimtas nutarimas nepritarti centrinės valdžios siūlymams nuo 2019 m. taikyti naują GPM
perskirstymo tvarką, kuomet GPM dalis priklausytų ne tik nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje,
bet ir nuo metinio darbo užmokesčio fondo prieaugio. Posėdyje taip pat pristatytos parengtos
Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso rekomendacijos Lietuvai, Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatytos prievolės bei informacijos viešinimas savivaldybių administracijose bei
pavaldžiose įstaigose.
4.5.2. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje
Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.
Tauragės regiono plėtros taryba – subjektas, įgyvendinantis nacionalinę regioninę politiką Tauragės
regione ir tikslinėse teritorijose. Tauragės regiono plėtros tarybos tikslas – sprendimų, susijusių su
tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas.
Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono savivaldybių merų, deleguotų
savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens. Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius Lapėnas yra
Tauragės regiono plėtros tarybos nariai.
Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros
tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros
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tvarka. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Informacija apie regiono plėtros
tarybos posėdžius ir jame svarstomus klausimus skelbiama Regioninės plėtros prie Vidaus reikalų
ministerijos svetainėje adresu: http://www.lietuvosregionai.lt.
2018 m. vasario 2 d. meras dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos Darbo grupės
išplėstiniame posėdyje Tauragės rajono savivaldybės administracijoje. Pagrindinė posėdžio tema –
regiono ekonominės specializacijos kryptys ir jų įgyvendinimo veiksmų plano priemonės. 2017 m.
lapkričio 27 d. regiono plėtros taryba iš esmės pritarė šioms regiono specializacijos kryptims:
Inovatyvi eksportuojanti gamyba. Miškininkystė, mediena ir baldų pramonė. Maistas ir žemės ūkis.
Sumani specializacija (Cleantech/Greentech). Paslaugų centrų kūrimas. 2018 m. vasario 2 d.
posėdyje ekonomines regiono specializacijos kryptį „Inovatyvi eksportuojanti gamyba“ nuspręsta
papildyti „paslaugomis“, bei išskirti atskirą 6 kryptį – „Interaktyvaus turizmo specializacija“.
2018 m. vasario 23 d. dalyvauta šventiniame
Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje Bijotuose,
skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Posėdyje Nepaprastasis ir įgaliotasis Airijos
ambasadorius J. E. David Robert Noonan supažindino
tarybos narius su Airijos sėkmės istorijomis
investuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas,
papasakojo apie galimybes grąžinti žmones į savo kraštą
gerinant jų gyvenimo kokybę. Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus apžvelgė Regiono plėtros tarybos veiklos esminius
aspektus, pradedant nuo pirmosios Tarybos sudarymo 2000 m. iki šių dienų ir ateities iššūkių.
Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys įteikė Vidaus reikalų ministro įsteigtą dovaną už
nepriekaištingą pareigų atlikimą Vasario 16-osios (Lietuvos valstybės atkūrimo dienos) proga
labiausiai regiono plėtrai nusipelniusiam, ilgiausiai šioje srityje su atsidavimu dirbančiam
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus
vyriausiajam specialistui Adomui Simui Einikiui.
2018 m. gegužės 2 d. dalyvauta Jurbarko
krašto muziejaus Židinio salėje vykusiame posėdyje.
Jame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Regioninės politikos departamento direktorius
Gediminas Česonis pristatė Vidaus reikalų ministerijos
siūlomus patvirtinti naujus Tauragės regiono plėtros
tarybos narius, kaip socialinius partnerius: Giedrę
Stulginskienę (Tauragės apskrities verslininkų
asociacijos pirmininkė), Dianą Vaitiekienę (Kauno
kolegijos Tauragės skyriaus vadovė), Eugenijų Urliką
(UAB „Kauno tiltai“ valdybos narys ir Ekonomikos direktorius). Tarybos nariai išklausė Jaunimo
finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto „Nepamiršk
parašiuto“ pristatymą, kurį pateikė „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas
Jankauskas. Platesnė diskusija išsivystė svarstant Tauragės regiono specializacijos Veiksmų planą,
kaip vieną iš „Baltosios knygos“ sudėtinių dalių. Šio plano sudėtines dalis pristatė Tauragės regiono
plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas, narys Rimantas Dapkus ir Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus.
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2018 m. liepos 12 d. meras ir kiti savivaldybės
vadovai dalyvavo Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnų
kaime, Pagėgių sav.) vykusiame posėdyje. Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų viceministras Arūnas
Gražulis apžvelgė regioninės politikos veiklos kryptis,
„Baltąją knygą“, specializacijos veiksmų planų
įgyvendinimo galimybes, Vietos plėtros fondo finansinį
mechanizmą, kaip paramą specializacijos krypčių
įgyvendinimui, pateikė siūlymą Tauragės regionui
pirmajam Lietuvoje pradėti specializacijos krypčių
aktualizavimą
įgyvendinant
pilotinį
projektą.
Diskusijose Tarybos nariai kartu su svečiais analizavo regiono galimybes, teikė siūlymus, išsakė
savo nuogąstavimus ir svarstė ateities planus. Taip pat priėmė sprendimus dėl regiono projektų
sąrašų bei sutiko organizuoti vasaros stovyklą Tauragės regione vaikams iš Ukrainos Ternopilio
srities.
2018 m. lapkričio 14 d. dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės administracijoje
vykusiame posėdyje. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano 2030 projekto koordinatorė Elena Archipovaitė pateikė informaciją apie rengiamą
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą 2030–2050 metams, jo potencialą, rengimo procesą,
suderinamumą su kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais, sukurtą interaktyvią duomenų
platformą, leidžiančią susipažinti su duomenimis, svarbiausius LRBP analizės momentus, ragino
diskutuoti ir bendradarbiauti. Atsakydami į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro
prašymą dėl įmonės 2000–2006 m. įgyvendintam Sanglaudos fondo projektui Nr.
2001/LT/16/P/PE/004 pritaikytos finansinės korekcijos ir dėl jos susidariusių skolų, Tarybos nariai
nutarė pakartotinai kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą, Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Europos
Parlamento narį Bronių Ropę, prašant rasti galimybę 2000-2006 m. laikotarpio projektams skolą
nurašyti ar kompensuoti Valstybės biudžeto lėšomis.
2018 m. gruodžio 13 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vykusiame posėdyje
dėl pasikeitusios administracijos vadovybės sudėties Pagėgių savivaldybėje, pakeista Tauragės
regiono plėtros tarybos darbo grupės sudėtis: vietoje administracijos direktorės Dainoros
Butvydienės, į darbo grupę mero potvarkiu deleguotas laikinai direktoriaus pareigas einantis
administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Einikis. Tarybos nariams pateikta informacija
apie visus Tauragės regiono projektus, įgyvendinamus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemones. Daugiausiai diskusijų sukėlė informacija apie
švietimo ir mokslo įstaigų pertvarką regioniniu aspektu, apie kurią nuomonę prašyta pateikti
Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Tarybos nariai bendrai
sutarė, kad šiuo klausimu pateikta per mažai informacijos ir nusprendė 2019 m. sausio-vasario
mėnesį grįžti prie šios problemos ir apsvarstyti, išdiskutuoti ją platesniu mastu, kviečiant dalyvauti
regione veikiančių aukštojo ir profesinio ugdymo įstaigų, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus.
4.5.3. Dalyvavimas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veikloje
Keturios Tauragės regiono savivaldybės, siekdamos sukurti vieningą ir Europos Sąjungos
reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą regione, 2002 m. pasirašė Jungtinės veiklos ir
Steigimo sutartis ir įsteigė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą. Steigėjai: Jurbarko
rajono savivaldybė, Pagėgių rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė ir Tauragės rajono
savivaldybė. Savivaldybės įsteigtai įmonei pavedė organizuoti regioninę komunalinių atliekų
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tvarkymo sistemą, atitinkančią galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, vystyti ir plėtoti
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės regione. Visos
savivaldybių pavestos funkcijos nurodytos Koncesijų sutartyse.
2015 m. rugpjūčio 10 d. Stebėtojų tarybos posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius išrinktas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos
pirmininku.
Pagrindinė Stebėtojų tarybos darbo forma – susirinkimai. Stebėtojų tarybos kompetencija
numatyta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatuose ir 2015 m. rugpjūčio 10 d.
stebėtojų tarybos protokolu Nr. 15/2 patvirtintame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.
Per 2018 metus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre įvyko vienas stebėtojų
tarybos posėdis.
2018 m. balandžio 30 d. meras Skirmantas Mockevičius pirmininkavo UAB Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų ir stebėtojų tarybos posėdžiui.
Posėdyje svarstyta 2017 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei metinis
pranešimas, 2017 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, atsiliepimai ir pasiūlymai
TRATCO visuotiniam akcininkų susirinkimu.
4.5.4. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose
2018 m. vasario-gruodžio mėnesiais Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius dalyvavo šiose konferencijose, seminaruose, mokymuose, diskusijose:
 didžiojoje idėjų ir pokyčių konferencijoje „Litexpo“ parodų ir kongresų centre Vilniuje;
 Regioninės politikos pavasario forume Palangoje;
 mokymuose savivaldybių merams Plateliuose;
 EIB renginyje „Investicijų planas Europai: konsultacijos Lietuvos MVĮ, savivaldybėms ir
konsultantams“ Vilniuje;
 diskusijoje dėl regioninės plėtros ir sanglaudos politikos Europos Komisijos atstovybėje
Lietuvoje Vilniuje;
 konferencijoje „Savanorystė ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ Viešvilėje (Jurbarko r.);
 renginyje „Europos pusryčiai: nuo kultūros iki saugumo – kas svarbiausia kiekvienam
europiečiui“ VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje;
 Valstybės tvarios plėtros konferencijoje Vilniuje;
 Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės moters užimtumo ir informavimo centro
konferencijoje „Sakome smurtui – ne“ Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
4.5.5. Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose ministerijose





2018 m. sausio-gruodžio mėnesiais dalyvauta šiuose susitikimuose ir pasitarimuose su:
Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite dėl savivaldybių indėlio sprendžiant
emigracijos problemas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Vilniuje;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl Skalvijos vaikų globos
namų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje;
Klaipėdos regiono savivaldybių merais dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono
heraldikos sukūrimo Klaipėdoje.
Taip pat dalyvauta:
Regiono specializacijos krypčių pristatyme Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje, darbiniuose susitikimuose Kultūros paveldo departamente, Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje, Aplinkos projektų valdymo agentūroje, VĮ „Kelių priežiūra“.
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Priėmime Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasadoje Vilniuje bei Lietuvos Respublikos
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje Vilniuje.
4.5.6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, bendruomenėmis
Siekdamas glaudesnio bendradarbiavimo, viešumo, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius per ataskaitinį laikotarpį nuolat lankėsi seniūnijose, bendravo su seniūnais,
bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, lankėsi mokyklose, bibliotekose, kultūros namuose,
domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir problemomis.
2018 m. sausio 17 d. savivaldybės vadovas susitiko su didžiausios AB „Kauno energija“
akcininkės – Kauno miesto savivaldybės vadovais ir aptarė susidariusią situaciją dėl AB „Kauno
energija“ numatomų struktūrinių pokyčių nuo 2018 m. kovo 1 d.
2018 m. vasario 2 d. meras savivaldybėje
priėmė Lietuvos Respublikos Seimo narį Ričardą Jušką.
Susitikime išsamiai diskutuota apie Jurbarko rajono
savivaldybės aktualijas, Seime rengiamus įstatymų
projektus ir jų galimą poveikį vietos savivaldai. Meras
ir Seimo narys sutarė dėti bendras pastangas, kad kuo
greičiau būtų išspręsti Skalvijos vaikų globos namų
reorganizavimo bei Viešvilės miestelio centre esančių
pastatų tolimesnio panaudojimo klausimai. Susitikime
kalbėta ir apie Jurbarko kultūros centro salės remontą,
sutarta bendradarbiauti ieškant finansavimo šaltinių.
2018 m. sausio 23 d. rajono vadovas
savivaldybėje susitiko su Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų
bataliono vadu pulkininku leitenantu Andriumi
Jagminu, Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus
viršininku kapitonu Kęstučiu Danaičiu ir Operacijų
planavimo skyriaus viršininku kapitonu Artūru
Macijausku. Susitikime aptartas savivaldybės ir karių
bendradarbiavimas 2018 metais organizuojant bendrus
visuomeninius renginius, pasirengimas ekstremalioms
situacijoms bei gebėjimas sąveikauti tarpusavyje
skirtingų karinio konflikto fazių metu.
2018 m. sausio 31 d. meras ir kiti savivaldybės
vadovai susitiko su AB „Energijos skirstymo
operatorius“ (toliau ESO) atstovais: Verslo klientų
skyriaus vadove Ramune Malinauskiene ir Sprendimų
verslo klientams vadybininke Erika Vaitkevičiene,
Kauno regiono Elektros tinklo eksploatavimo I
komandos vadovu Artūru Kmieliausku, Kauno tinklų
projektų valdymo skyriaus vadovu Dariumi Šiaučiuliu,
Kauno Dujų pardavimų grupės vadybininke Loreta
Zaicevičiene.
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ESO atstovai pristatė esamą infrastruktūrą, aptarė elektros ir dujų infrastruktūros plėtros
galimybes Jurbarko rajono savivaldybėje bei kitus aktualius klausimus, susijusius su klientų
aptarnavimu, gatvių apšvietimo modernizavimu, šakų genėjimu, energetinio efektyvumo didinimu
(elektros energijos taupymu), planuojamomis diegti papildomomis ESO paslaugomis gyventojams
ir verslui. Dėmesys atkreiptas į leistinosios naudoti elektros energijos galios mažinimą, kuris leistų
įmonėms sumažinti išlaidas elektros energijai.
Savivaldybės vadovai išsakė pastebėjimus ir problemas dėl ESO planuojamų vykdyti
tinklo rekonstrukcijų, domėjosi apšvietimo klausimais, teiravosi apie galimybę Jurbarke įrengti
elektromobilio įkrovimo stotelę. Šiuo klausimu ESO atstovai pažadėjo atsiųsti konkretų pasiūlymą.
2018 m. vasario 14 d. Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir
Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios
rinktinės vadas ats. mjr. Kęstutis Bauža Jurbarko
viešojoje bibliotekoje pasirašė bendradarbiavimo
sutartį, kurios sudarymui pritarė Jurbarko rajono
savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. vykusiame
posėdyje (sprendimo Nr. T2-25). Sutarties tikslas –
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasitelkti
Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio rinktinės narius
į pagalbą Jurbarko rajono savivaldybei palaikant viešąją tvarką, esant reikalui, pasitelkti į pagalbą
įgyvendinant civilinę saugą (įgyvendinant civilinės saugos ir mobilizacines užduotis). Taip pat
stiprinti visuomenės pasitikėjimą abiem institucijomis, formuojant jų teigiamą įvaizdį bei
organizuoti Jurbarko rajono savivaldybės ir Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio rinktinės narių
kultūrinį, švietėjišką ir sportinį bendradarbiavimą, skatinantį istorinio paveldo išsaugojimą.
2018 m. gegužės 11 d. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje lauko karinėse
taktinėse pratybose „Jurbarkas 2018“ dalyvavusių institucijų, įstaigų ir įmonių atstovai aptarė šių
karinių pratybų rezultatus, analizavo pagrindines problemas, pasidalijo įvairiais siūlymais ir
pastebėjimais. Meras Skirmantas Mockevičius džiaugėsi pratybų rezultatais, dėkojo visų šiose
pratybose dalyvavusių institucijų, įstaigų ir įmonių atstovams už sunkių užduočių vykdymą,
tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Pratybas, kurios vyko gegužės 7-10 dienomis, vykdė Lietuvos kariuomenės
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuotojo bataliono kariai. Pratybų tikslas – tinkamai valdyti karinę ekstremaliąją situaciją
nepaprastosios padėties metu, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kariuomene ir išbandyti
skirtingų institucijų bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo valdymą.
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2018 m. liepos 18 d. savivaldybės vadovas dalyvavo išplėstinėje Jurbarko miesto
seniūnijos seniūnaičių sueigoje Jurbarko miesto seniūnijos salėje. Įvykus pakartotiniams Dariaus ir
Girėno, Naujamiesčio ir Centro seniūnaitijų seniūnaičių rinkimams buvo išrinkti seniūnaičiai.
Dariaus ir Girėno seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Vida Navickienė, Naujamiesčio – Andrius
Mencas, Centro – Alvydas Stalgys, kuriems savivaldybės vadovas įteikė pažymėjimus. Sueigoje
taip pat pristatytas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašas.
2018 m. liepos 27 d. meras ir kiti vadovai savivaldybėje priėmė Lietuvos Respublikos ūkio
ministrą Virginijų Sinkevičių bei jo patarėją Egidijų Jurgelionį. Susitikime su ministru taip pat
dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, žiniasklaidos atstovai.
Ūkio ministras buvo maloniai nustebintas savivaldybės pasirengimu potencialių
investuotojų paieškai ir pritraukimui, nes tam suformuota ir suderinta net 18 žemės sklypų Jurbarko
mieste. Ministro teigimu, savivaldybė atliko labai didelį darbą, sukurdama palankią aplinką ūkinei
komercinei veiklai bei sudarydama sąlygas privačioms investicijoms pritraukti.
Po susitikimo mero kabinete, UAB „Naujos
mintys“ ir naujai kuriamos įmonės „Amber Cell“
(www.ambercell.eu) generalinis direktorius Evaldas
Gražys bei finansų direktorius Donatas Daujotas
ministrui, savivaldybės vadovams, administracijos
skyrių vedėjams ir specialistams pristatė įmonės
investicinius planus Jurbarke statyti medicinos
pramonės reikmenų gamyklą. Šią gamyklą numatoma
statyti savivaldybės suformuotame žemės sklype
(Paulaičio 17A, Jurbarkas), kuris šiai įmonei buvo
išnuomotas aukciono būdu 99 metams.
Susitikime taip pat buvo pristatyta 2014 m. atlikta galimybių studija, kuri įvertino Jurbarko
ir Šakių rajonų savivaldybių teritorijose esančius lankytojams patrauklių Panemunės pilies ir
Gelgaudiškio dvaro objektų sujungimo beveik 2 km ilgio „Lynų keliu“ per Nemuno upę galimybes.
Po susitikimo savivaldybėje, ministras, savivaldybės meras ir Lietuvos Respublikos Seimo
narys susitikę su UAB „Jurmelsta“ direktoriumi Kęstučiu Naujoku bei statybos darbų vadovu
Antanu Andriukaičiu apžiūrėjo miesto centre šiais metais kompleksiškai sutvarkytą daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalą, esantį tarp Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto
Didžiojo gatvių.
Vėliau meras pakvietė ministrą aplankyti šalia
kvartalo esančią užkandinę „Juras&Barkus“ (UAB
„Greito maisto vizija“). Tai jaunų jurbarkiečių, grįžusių
į gimtąjį miestą, įkurta įmonė.
Ministro vizitas tęsėsi UAB „Scanstatyba“.
Komercijos direktorius Ramūnas Patašius supažindino
ministrą su 2005 m. Jurbarke įkurtos įmonės, kuri
orientuota į karkasinių namų statybą, veikla Lietuvoje
ir Norvegijoje.
Po apsilankymo įmonėse, VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje įvyko susitikimas su verslo bendruomene.

38

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

2018 m. spalio 8 d. Jurbarko rajone lankėsi
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis. Seimo pirmininko vizitas prasidėjo
Raudonės pilyje, kur vyko darbinis susitikimas su
Jurbarko rajono savivaldybės vadovais. Susitikime taip
pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko
padėjėja Karolina Samsonova, Lietuvos Respublikos
Seimo nariai Rūta Miliūtė ir Ričardas Juška, Raudonės
seniūnijos seniūnas Česlovas Meškauskas.
Susitikime meras Skirmantas Mockevičius
kalbėjo apie Raudonės pilies pritaikymą turizmo poreikiams, vidaus vandens kelio Nemuno upe
reikšmę ir įtaką Jurbarko krašto vystymuisi, atkreipė dėmesį į nesprendžiamą problemą dėl
savivaldybės teisės disponuoti mieste esančiais žemės sklypais, aptarė socialines problemas bei
pristatė Jurbarke kuriamo Sinagogų aikštės memorialo projektą.
Kalbėdamas apie Raudonės pilies kompleksą meras pabrėžė, kad svarbu rasti investuotoją,
tačiau kol jis bus ieškomas, pilį ir šalia jos esantį parką, prižiūrės ir eksploatuos Raudonės seniūnija.
Mero teigimu, Jurbarko krašto investicinis patrauklumas neabejotinai išaugtų, jei nuolat būtų
užtikrinamas vandens gylis Nemuno upėje, kuris būtinas tiek pramoginių laivų navigacijai, tiek
krovinių plukdymui. Mero nuomone, šis klausimas turėtų būti nagrinėjamas Vyriausybės lygmeniu.
Po susitikimo su savivaldybės vadovais Seimo pirmininkas ir LR Seimo nariai lankėsi
Senovinės technikos muziejuje Smalininkuose, įmonėje UAB „Dainiai“ Jurbarkų seniūnijoje,
apžiūrėjo būsimo Sinagogų aikštės memorialo vietą Jurbarko mieste, Kauno gatvėje bei susitiko su
Jurbarko bendruomene VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje.
2018 m. spalio 10 d. meras Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai Jurbarko
viešojoje bibliotekoje priėmė daugiau kaip 40 Prienų rajono savivaldybės darbuotojų, vadovaujamų
savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko. Jie į Jurbarką atvyko norėdami pasidalinti darbo patirtimi,
aptarti abiejų savivaldybių įgyvendinamus projektus, darbo organizavimą. Svečiai apžiūrėjo
bibliotekos patalpas, susipažino su teikiamomis įstaigos paslaugomis. Vėliau aplankė Kauno ir
Nemuno gatves, pasivaikščiojo po Jurbarko dvaro parką, lankėsi Vinco Grybo memorialiniame
muziejuje, turėjo progą pamatyti Jurbarko jaunimo parką ir naujus gyvenamųjų namų kvartalus.
Savivaldybėje vykusiame susitikime Jurbarko miestą ir rajoną svečiams pristatė meras Skirmantas
Mockevičius, su savivaldybės administracijos struktūra supažindino savivaldybės administracijos
direktorė Vida Rekešienė.
2018 m. spalio 12 d. savivaldybės darbuotojai paminėjo savo profesinę šventę – Vietos
savivaldos dieną. Kaip ir ankstesniais metais, savivaldybės administracija darbuotojams padovanojo
kvalifikacijos tobulinimo paskaitą. Žinomas psichologas lektorius Evaldas Karmaza įdomiai ir
nuotaikingai kalbėjo apie mikroklimatą kolektyve, jo įtaką sėkmingam komandiniam darbui. Po
paskaitos skambėjo sveikinimo žodžiai, buvo pagerbti ilgamečiai ir neseniai savivaldybės
administracijoje pradėję dirbti darbuotojai. Į Vietos savivaldos dienos paminėjimo renginį buvo
kviesti visi anksčiau dirbę savivaldybės administracijos direktoriai. Šventėje dalyvavę Rimandas
Plevokas ir Jonas Bučinskas prisiminė savo darbo savivaldybėje metus, linkėjo administracijos
darbuotojams sėkmingo darbo, kūrybiškumo, iniciatyvos.
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2018 m. spalio 26 d., artėjant visų Šventųjų
dienai, meras Skirmantas Mockevičius ir kiti
savivaldybės vadovai lankėsi senosiose Jurbarko miesto
kapinėse. Lydimi UAB „Bramer“, VĮ „Lietuvos
paminklai“ ir UAB „Synergy Solutions“ atstovų jie
apžiūrėjo kapinėse vykdomus dalies tvoros, įtrauktos į
Kultūros vertybių registrą, tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbus, kurie buvo pradėti 2018 m.
rugsėjo 24 d. Darbams atlikti skirta 131 tūkst. Eur iš
Kultūros paveldo departamento administruojamos
„Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo“
programos ir 80,34 tūkst. Eur iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Rajono vadovai paprašė
rangovo UAB „Bramer“ pristabdyti kai kuriuos darbus š. m. spalio 31 ir lapkričio 1-2 dienomis, kad
jie netrukdytų žmonėms atvykti ir aplankyti mirusių savo artimųjų. Vadovai pasigedo ir viešo
stendo, kuriame žmonės matytų informaciją apie vykdomą projektą, rangovą ir numatomus darbų
atlikimo terminus.
2018 m. lapkričio 17 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
(Pamėnkalnio g. 13) vyko tradicinė Vilniaus jurbarkiškių sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija vadovaujama mero Skirmanto Mockevičiaus. Savivaldybės vadovas
supažindino Vilniuje gyvenančius jurbarkiškius su mūsų miesto ir rajono aktualijomis, vykdomais
projektais bei kultūriniu gyvenimu, kuriame aktyviai dalyvauja ir Vilniaus jurbarkiškių klubo
prezidentas Romas Dainius. Muzikinę programą jurbarkiškiams dovanojo Jurbarko kultūros centro
liaudiška kapela „Mituva” ir moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“.
2018 m. gruodžio 6 d. meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos
direktorė Vida Rekešienė lankėsi Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariate, kur pasveikino jo viršininką Aivarą Dumčių. Jurbarko
policijos komisariatui A. Dumčius vadovaus dar penkerius metus. Tai paaiškėjo, po specialios
generalinio komisaro įsakymu patvirtintos komisijos, vertinusios A. Dumčiaus darbą ir
vadovaujamos įstaigos veiklą, išvadų. Galutinį sprendimą dėl jo tarnybos laikotarpio pratęsimo
priėmė generalinis komisaras. Savivaldybės vadovai pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su
Jurbarko rajono policijos komisariatu, atkreipė dėmesį į tai, jog gatvėse dažniau sutinkami policijos
ekipažai, kurių dėka labiau užtikrinamas viešosios tvarkos palaikymas. Pasak Savivaldybės vadovų,
policijos pareigūnai vis dažniau imasi prevencinės veiklos, aktyviai dalyvauja įvairiuose
renginiuose, projektuose.
2018 m. gruodžio 21 d. meras savivaldybėje
priėmė Vienuolių kapucinų Krokuvos provincijos
vadovą brolį Tomasz Żak ir provincijos tarybos narį
vikarą brolį Tomasz Protasiewicz. Susitikime su
savivaldybės vadovu taip pat dalyvavo Šv. Pranciškaus
Asyžiečio mažesniųjų brolių kapucinų vienuolyno
vyresnysis-gvardijonas brolis Tomas Pilchas, jo
pavaduotojas-vikaras,
bendruomenės
ekonomas
Andžejus Biniekas ir brolis kapucinas Vincentas Tamošauskas. Broliai vienuoliai kapucinai
informavo merą apie Paulių kaime (Šimkaičių sen.) esančio Šv. Pranciškaus Asyžiečio mažesniųjų
brolių kapucinų vienuolyno pastato rekonstrukciją, sudarant galimybes jame apsistoti piligrimams.
Pasak jų, tokiu būdu būtų sukurtos darbo vietos Paulių kaimo gyventojams. Brolių teigimu, ne tik
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Paulių kaimo bendruomenės nariai, bet ir kiti Jurbarko rajono gyventojai turės galimybę
bendradarbiauti įvairiose veiklose, padėti įveikti socialinę atskirtį sunkumus patiriantiems
žmonėms. Svečiai padėkojo merui už 2 000 eurų savivaldybės paramą šio vienuolyno
rekonstrukcijos projektui vystyti.
2018 m. sausio-gruodžio mėnesiais meras Skirmantas Mockevičius taip pat dalyvavo
susitikimuose su Smalininkų senovinės technikos muziejaus vadovu Justinu Stoniu, Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovu Mindaugu Baršiu, Kauno regioninės energetikos
agentūros direktoriumi Dr. Feliksu Zinevičiumi, Lietuvos kariuomenės, Šakių rajono savivaldybės
atstovais. Savivaldybėje priėmė Lietuvos Respublikos Seimo narę Rasą Budbergytę, susitiko su
Jurbarko Lions klubo nariais, dalyvavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
2017 m. veiklos ataskaitos pristatyme Marijampolėje, Kauno Arkivyskupijos vyskupo Algirdo
Jurevičiaus konsekracijoje Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Šilalės
miesto svečių priėmime Šilalės rajono savivaldybėje, atstovavo Jurbarko rajono savivaldybę Metų
ūkio šventėje Kaune.
4.5.7. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla
2018 metais Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius didelį dėmesį
skyrė sveikatos apsaugai ir socialinei veiklai – dalyvavo susitikimuose ir pasitarimuose sprendžiant
valstybės biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų reorganizacijos klausimus, aktyviai
diskutavo su medikų bendruomene dėl tolimesnių veiksmų, įgyvendinat Sveikatos įstaigų tinklo
reformą, kuriai pradžią davė Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas visą eilę įstatyminių aktų.
Svarstyta sudėtinga situacija susidariusi geriamuoju vandeniu aprūpinant Šimkaičių
seniūnijos gyventojus, domėtasi Jurbarko ligoninės pacientams tiekiamo maisto kokybe bei
įgyvendinamais projektais, kuriais siekdama užtikrinti socialinių paslaugų pastovumą bei
prieinamumą Jurbarko rajone gyvenančioms šeimoms ir kitiems asmenims. Lankytasi Jurbarko
rajone socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, domėtasi jų veikla, darbuotojų darbo sąlygomis,
čia gyvenančių žmonių kasdienybe.
2018 m. sausio 29 d. meras lankėsi VšĮ Jurbarko ligoninėje. Susitikęs su Jurbarko ligoninės
administracijos darbuotojais ir VšĮ „Kretingos maistas“ atstovais jis domėjosi pacientams tiekiamo
maisto kokybe. Savivaldybės vadovas kartu su specialistais ir žiniasklaidos atstovais apžiūrėjo VšĮ
„Kretingos maistas“ Jurbarko maisto tvarkymo skyrių, valgė pietus iš bendro dienos meniu. Po pietų
meras kartu su specialistais aplankė įvairiuose ligoninės skyriuose gulinčius pacientus, teiravosi jų
nuomonės apie jiems tiekiamą maistą. Nusiskundimų iš pacientų jis nesulaukė, tačiau savo ruožtu
nurodė Jurbarko ligoninės vadovybei sustiprinti tiekiamos maisto kokybės kontrolę.
2018 m. sausio 30 d. rajono vadovai kartu su
savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialiste) Gražina
Sutkuvienė lankėsi VšĮ Viešvilės ambulatorijoje, kur
atsisveikino su ilgamete šios įstaigos vadovevyriausiaja gydytoja Vaida Augaitiene. Viešvilės krašto
gyventojų sveikata V. Augaitienė rūpinosi 35-erius
metus. Susitikime taip pat buvo pasirašytas Jurbarko
rajono viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos
vyriausiojo gydytojo reikalų perdavimo ir priėmimo
aktas. Įstaigos darbuotojai buvo informuoti, kad VšĮ
Viešvilės ambulatorijai laikinai vadovaus ir šeimos gydytojo paslaugą teiks VšĮ Šimkaičių
ambulatorijos vadovė-vyriausioji gydytoja Laima Balseraitienė.
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2018 m. sausio 31 d. iš VšĮ Jurbarko ligoninės
vadovo-vyriausiojo gydytojo pareigų pasitraukė
Aivaras Šlekys. Įstaigai jis vadovavo aštuonerius
metus. Už nuoširdų darbą A. Šlekiui padėkojo meras
Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai.
Tą pačią dieną buvo pasirašytas VšĮ Jurbarko ligoninės
vyriausiojo gydytojo reikalų perdavimo ir priėmimo
aktas. Įstaigos darbuotojai buvo informuoti, kad VšĮ
Jurbarko ligoninei laikinai vadovaus vyriausiojo
gydytojo pavaduotoja medicinos reikalams Rūta
Lukšienė.
2018 m. kovo 2 d. savivaldybės vadovas kartu su Jurbarko, Šakių, Prienų, Kalvarijos,
Pagėgių, Vilkaviškio ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centrų darbuotojais dalyvavo susitikimediskusijoje „Socialinių paslaugų organizavimo patirtis ir naujovės“, kuri vyko VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“ patalpose. Meras aktyviai įsitraukė į diskusiją apie socialinių paslaugų
organizavimo apsunkinimą kaimiškose vietovėse dėl „Sodros“ įmokų „grindų“ už įstaigoje ne pilnu
darbo krūviu dirbančius darbuotojus. Bediskutuojant iškilo poreikis steigti socialinių paslaugų
įstaigas vienijančią asociaciją, kuri galėtų atstovauti įstaigų, jų darbuotojų ir paslaugų gavėjų
interesus bei teikti vieningus pasiūlymus teisėkūros institucijoms. Susitikime taip pat buvo
aptariamos socialinės paslaugos namuose (dienos socialinė globa, pagalba į namus, integrali
pagalba), Globos centro funkcijos bei veikos organizavimas, aprūpinimo techninės pagalbos
priemonėmis aktualijos, EQUASS kokybės standarto diegimo socialinių paslaugų įstaigose tarpiniai
rezultatai, buvo nagrinėjami tarpinstitucinio bendradarbiavimo iššūkiai.
2018 m. kovo 23-24 d. Jurbarko prekybos
centruose vyko 25-oji labdaros ir paramos fondo
„Maisto bankas“ akcija, kurios metu savanoriai geros
valios žmones kvietė paaukoti ilgo galiojimo maisto
produktų nepasiturintiesiems.
Maisto surinkimui Jurbarko prekybos
centruose „Iki” ir „Maxima” Jurbarko Evangelikų
Liuteronų Parapijos Diakonijai „Jurbarko Sandora“, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Lietuvos samariečių
Jurbarko krašto bendrijai talkino 59 savanoriai. Per dvi dienas pirkėjai nepasiturintiems paaukojo
maisto už 2 858,79 eurų. Savanoriams talkino ir paaukoti maisto nepasiturintiems gyventojus kvietė
šios akcijos globėjas Jurbarko rajono savivaldybėje – meras Skirmantas Mockevičius.
2018 m. balandžio 3 d. savivaldybės vadovų
iniciatyva surengtas susitikimas su Viešvilėje esančių
Skalvijos vaikų globos namų vadovais ir darbuotojais,
siekiant išgirsti jų lūkesčius dėl Skalvijos vaikų globos
namų savininko teisių ir pareigų perėmimo iš LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriam 2018
m. kovo 29 d. posėdyje pritarė Jurbarko rajono
savivaldybės taryba.
Susitikime meras priminė, kad apie
numatomus pokyčius Skalvijos vaikų globos namų
vadovai buvo informuoti, o galimos alternatyvos buvo viešintos komitetų posėdžiuose ir
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susitikimuose su bendruomenėmis teikiant savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklos
ataskaitas. Jis paprašė susirinkusių darbuotojų atvirai išsakyti galimus nuogąstavimus dėl Skalvijos
vaikų globos namų reorganizavimo, kad analogiški klausimai būtų keliami Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos vadovams, nes ši įstaiga buvo ir tebėra šios ministerijos žinioje.
Savivaldybės vadovai atsakė į susirinkime dalyvavusių darbuotojų klausimus ir užtikrino,
kad informacija apie tolimesnius veiksmus, susijusius su Skalvijos vaikų globos namais, bus
operatyviai dalinamasi su dabartiniais įstaigos vadovais.
2018 m. gegužės 8 d. mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu į Viešvilę atvykusios
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės – viceministrė Vilma
Augienė ir Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė susitiko su
valstybės biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų darbuotojais, kad aptartų numatomą
valstybės biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų reorganizaciją.
Viceministrė teigiamai įvertino Skalvijos vaikų globos namų vykdomą pertvarką, kurios
metu atskiruose pastatuose apgyvendintos 5 šeimynos ir taip vaikams sudarytos sąlygas gauti
kokybiškesnes gyvenimo ir lavinimosi sąlygas bendruomeninio tipo pastatuose. Viceministrė
informavo apie rengiamą ir baigiamą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą,
kurį priėmus valstybės biudžetinė įstaiga Skalvijos vaikų globos namai nuo 2019 m. sausio 1 d. bus
perduoti Jurbarko rajono savivaldybei.
Po susitikimo svečiai iš ministerijos apsilankė vienoje iš šeimynų ir pabendravo su ten
gyvenančiais vaikais, apžiūrėjo ir įvertino jų gyvenimo sąlygas.
2018 m. liepos 9 d. savivaldybės vadovai dalyvavo vaikų dienos stovyklos atidarymo
ceremonijoje Girdžiuose. Tai Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko
rajono policijos komisariato projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime – 2“
finansuojamas Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšomis. Stovykloje, kuri vyko liepos 9-13 dienomis, dalyvavo 35 (14–18 metų amžiaus) jaunuoliai.
Stovyklos metu policijos komisariato darbuotojai kartu su projekto partneriais vykdė įvairias veiklas
(paskaitos, praktiniai užsiėmimai, sportinės rungtys), kurių tikslas – ugdyti fizinį aktyvumą,
kūrybiškumą, formuoti sveikos gyvensenos bei socialinius įgūdžius.
2018 m. liepos 10 d. mero kvietimu Jurbarke
lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministras prof. Aurelijus Veryga. Vizitas pasidėjo nuo
susitikimo su medikais VšĮ Jurbarko ligoninėje, kur
ministras išgirdo labai konkrečius klausimus dėl
Jurbarko rajono sveikatos priežiūros paslaugų kokybės,
prieinamumo, slaugos ir ambulatorinių paslaugų plėtros,
atlyginimų didinimo gydytojams ir slaugytojams,
elektroninės sveikatos paslaugų ir jų plėtros, jaunų
gydytojų trūkumo regiono ligoninėse. Medikų bendruomenės nariai išsakė savo norą dalyvauti
sprendimo priėmimo procese ir diskusijose dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymo
šalyje. Ministras atsakė, kad tai daroma kalbantis su medikų interesus atstovaujančiomis
asocijuotomis struktūromis.
Pasak savivaldybės mero, nors į daugelį susitikimuose keltų klausimų nebuvo konkrečių
atsakymų, tačiau galima konstatuoti, kad Jurbarko rajono ligoninės uždaromų ligoninių sąraše nėra,
kaip nėra ir paties sąrašo. Mero teigimu, savivaldybė naudos visas galimybes ir priemones, kad
Jurbarko krašto gyventojai gautų sveikatos priežiūros paslaugas kokybiškas, laiku ir kuo didesnį
paslaugų spektrą.
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2018 m. liepos 26 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM
Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva savivaldybėje buvo surengtas
tarpžinybinis pasitarimas vaiko teisių apsaugos užtikrinimo klausimams aptarti. Pasitarime
dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus specialistai, medikų, policijos bei VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, kuriai pavesta
vykdyti globos centro funkcijas, atstovai. Už vaiko teisių apsaugą atsakingų institucijų atstovai
kalbėjo apie vaiko teisių apsaugos institucinę pertvarką bei naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo įgyvendinimą, kuris įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 d. Specialistai aptarė iškylančias
problemas, analizavo konkrečius atvejus ir aiškinosi, kaip tinkamai į juos reaguoti
bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis.
2018 m. rugpjūčio 3 d. meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis lankėsi Smalininkuose, kur susitiko su tarptautinės
jaunimo vasaros stovyklos dalyviais. Tai VVG „Nemunas“ įgyvendinamas tarptautinio
bendradarbiavimo projektas „Jauni vietos lyderiai (YLL)“, kurio metu 2018 liepos 4 – 13 d.
Lenkijoje (partnerių iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje) ir 2018 liepos 27 – rugpjūčio 5 d.
Lietuvoje (Smalininkuose) vyko tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos skatinančios tarptautinį
bendradarbiavimą, teikiant pagalbą naudingu darbu vietos bendruomenei. Prie stovyklų
finansavimo prisidėjo ir Jurbarko rajono savivaldybė skirdama 6 306,53 Eur.
Stovykloje Smalininkuose dalyvavo dviejų VVG iš Lenkijos ir VVG Nemunas teritorijų
jaunimas. Su jaunimo pagalba sutvarkyta buvusio darželio teritorija – joje jaunimas įrengė pavėsinę
ir laužavietę, pradėjo tvarkyti ir šio pastato vidų. Atlikę bendruomenei naudingus darbus jaunuoliai
dalyvavo įvairiose pažintinėse, sportinėse, kultūrinėse bei pramoginėse veiklose.
Savivaldybės vadovus sutikęs Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų
parapijos kunigas Mindaugas Kairys aprodė pradėtą tvarkyti buvusio darželio pastatą, kuriame
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ planuoja įkurti Šeimos
gerovės centrą tokiu būdu siekdama užtikrinti socialinių paslaugų pastovumą bei prieinamumą
Jurbarko rajone gyvenančioms šeimoms ir kitiems asmenims. Šiam Diakonijos projektui pritarė
Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. vykusiame posėdyje.
Vėliau Jurbarko rajono savivaldybės vadovai kartu su kunigu Mindaugu Kairiu apžiūrėjo
Jurbarke, šalia Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios tvarkomą pastatą,
kuriame planuojama apgyvendinti vaikų, likusių be tėvų globos, šeimyną. Prie šio pastato
sutvarkymu savanorišku darbu taip pat prisideda jaunimas iš Vokietijos.
2018 m. lapkričio 12 d. meras Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų
komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstoma sudėtinga situacija susidariusi geriamuoju vandeniu
aprūpinant Šimkaičių seniūnijos gyventojus. Gauti pakartotiniai geriamojo vandens tyrimų, paimtų
iš Šimkaičių vandens gręžinio ir kelių gyventojams priklausančių individualių šulinių, rezultatai
44

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

liudijo apie išlikusias grėsmes dėl tiekiamo vandens užterštumo arsenu. Komisijos nariams
daugiausia abejonių sukėlė tai, jog vandens mėginių tyrimus atliko skirtingos laboratorijos, kurių
išvados taip pat skiriasi. Todėl buvo nuspręsta pakartotinai kreiptis į Aplinkos ir Sveikatos apsaugos
ministrus su prašymu pateikti konkrečias rekomendacijas, kurių laboratorijų teikiamos išvados dėl
mėginių arseno kiekio nustatymui turėtų nekelti abejonių. Aplinkosaugos, Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos bei UAB „Jurbarko vandenys“ specialistų nuomonės, kad arseno
koncentracijos didėjimas susijęs su žemės gelmėmis, o ne paviršiniais taršos šaltiniais, sutapo. Todėl
buvo nuspręsta visus gautus tyrimų rezultatus perduoti Lietuvos geologijos tarnybai, tikintis gauti
kompetentingų specialistų išvadų bei pasiūlymų dėl alternatyvių geriamojo vandens išteklių,
kuriuos būtų galima panaudoti Šimkaičių gyventojų poreikiams.
2018 m. lapkričio 19 d. meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo Tarpinstituciniame
pasitarime dėl arseno geriamajame vandenyje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje.
Pasitarimas su Žemės ūkio, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ministerijų ir joms pavaldžių tarnybų
atstovais surengtas po to, kai skirtinguose šalies rajonuose, geriamajame vandenyje buvo aptikta
didesnė nei leistina arseno norma. Pasitarime savivaldybės vadovas informavo apie veiksmus,
kuriuos atliko savivaldybė siekdama apsaugoti gyventojų sveikatą ir paprašė visų pasitarime
dalyvavusių institucijų, kuo skubiau spręsti iškilusią problemą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
viceministrė Ausma Miškinienė suformavo užduotis atsakingoms institucijoms. Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybai liepė kuo skubiau identifikuoti laboratorijas galinčias atlikti patikimus
tyrimus. Lietuvos geologijos tarnybai – identifikuoti priežastis, dėl kurių arsenas atsirado
geriamajame vandenyje bei ieškoti lėšų tyrimams atlikti. Aplinkos ministerijai – kreiptis į mokslo
institucijas dėl arseno valymo iš vandens technologijų suradimo.
2018 m. lapkričio 22 d. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje įvyko VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“ organizuotas Padėkos vakaras, skirtas Jurbarko rajono globėjams ir įtėviams,
kurie savo namų ir širdžių duris atveria tėvų globos netekusiems vaikams. Pirmą kartą
organizuotame renginyje kartu su rajono globėjais, įtėviais, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
darbuotojais dalyvavo savivaldybės vadovai, rajono seniūnijų seniūnai, žiniasklaidos atstovai.
Meras Skirmantas Mockevičius ir VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė Audronė
Balčiūnienė padėkojo savo šilumą svetimiems vaikams dalijantiems rajono žmonėms bei išreiškė
viltį, kad atsiras naujų globėjų, kurie paseks šiais gražiais pavyzdžiais ir apsispręs padovanoti
vaikams šeimą.
2018 m. gruodžio 19 d. savivaldybės vadovai aplankė Seredžiaus ir Eržvilko senelių
globos namuose gyvenančius senelius, pasveikino juos su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir
Naujaisiais metais, palinkėjo sveikatos, dvasinės ramybės bei ištvermės. Jie taip pat domėjosi šių
įstaigų veikla, senelių kasdienybe, apžiūrėjo jų kambarius bei kitas patalpas, bendravo su
darbuotojais ir padėkojo jiems už svarbų darbą rūpinantis ir globojant senelius. Prieš Šv. Kalėdas
rajono vadovai lankė ir kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas.
2018 m. gruodžio 28 d. Šimkaičiuose meras
Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė
Vida Rekešienė, Šimkaičių seniūnė Elena Šileikienė,
Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas
Stasys Pocius ir Šimkaičių bendruomenės nariai aptarė,
kaip padėti gyventojams spręsti geriamojo vandens
problemą. Dėl vasarą ir rudenį užsitęsusios sausros,
dalyje Šimkaičių miestelio ir Kniečių kaime, kur nėra
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įrengtų vandens tiekimo linijų, gyventojų šuliniuose kritiškai sumažėjo vandens lygis.
Siekiant dalinai spręsti šią problemą ir atsižvelgiant į Šimkaičių miestelio bendruomenės
ir seniūnės Elenos Šileikienės siūlymą, nutarta sudaryti galimybę gyventojams geriamuoju vandeniu
apsirūpinti iš vandentiekio čiaupo Šimkaičių ugniagesių komandos patalpose esančiose J. Žemaičio
g. 60, Kniečių kaim, Šimkaičių seniūnijoje. Sutarta, kad apsirūpinti geriamuoju vandeniu gyventojai
šiose patalpose galės bet kuriuo paros metu, o išlaidos už išnaudotą vandenį bus padengtos iš
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Ši pagalba gyventojams bus teikiama iki tol, kol
situacija dėl geriamojo vandens stokos šuliniuose pasikeis.
2018 m. sausio-gruodžio mėnesiais savivaldybės meras taip pat dalyvavo pasitarimuose
ir susitikimuose su:
 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tauragės regiono Pertvarkos procesų eksperte Marijona Janavičiene dėl
„Skalvijos“ vaikų globos namų pertvarkos;
 privačių sveikatos priežiūros įstaigų vadovais dėl dalyvavimo projekte „Pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“;
 Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkais dėl Kaimo plėtros programos
finansuojamų trumpųjų maisto tiekimo grandinių sistemų kūrimo;
 Lietuvos Respublikos Seimo nariu, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko
pavaduotoju Tomu Tomilinu dėl socialinių paslaugų teikimo;
 Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios kunigu Mindaugu Kairiu
dėl socialinių paslaugų teikimo.
4.5.8. Švietimas, kultūra, sportas
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius didelį dėmesį skiria Jurbarko
rajono savivaldybės švietimui, kultūrai ir sportui, aktyviai dalyvauja sprendžiant su šiomis sritimis
susijusius klausimus, problemas, dalyvauja kultūros ir sporto įstaigų, bibliotekų ir švietimo įstaigų
organizuojamose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose.
2018 m. sausio 6 d. – Trijų karalių dieną
Rokiškio krašto muziejuje įvyko tryliktosios
Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos
„Aukso vainikas 2017“ laureatų paskelbimo ir
vainikavimo iškilmės. Į muziejų savo kūrybos darbus
suvežė 27 meistrai, pelnę pirmąsias vietas regioninėse
parodose. Tarp jų – dvi Jurbarko krašto atstovės
Laimutė Ašmonaitienė (tapybos darbai) ir Elena
Montvydienė (siuvinėtos staltiesės). Sveikinimus
Respublikinio konkurso laureatėms skyrė Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Jaramavičienė bei Jurbarko krašto muziejaus muziejininkė Aušra Smirnovienė.

46

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

2018 m. sausio 9 d. savivaldybės vadovai bei
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus darbuotojai susitiko su Juodaičių
pagrindinės mokyklos bendruomene aptarti Jurbarko
rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–
2020 metais bendrojo plano, patvirtinto savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 31 d., įgyvendinimą bei
planuojamus mokyklų tinklo pokyčius. Susitikime
savivaldybės vadovai išklausė mokyklos direktorės
Nijolės Jociuvienės, mokytojų ir mokinių tėvų nuomonę
apie mokyklos pertvarkymo planus.
2018 m. sausio 9 d. savivaldybėje įvyko mero Skirmanto Mockevičiaus potvarkiu
sudarytos darbo grupės Lietuvos valstybės šimtmečio programai Jurbarko rajone parengti posėdis,
kuriame buvo preliminariai aptarti Jurbarko mieste ir rajone planuojami vykdyti šventiniai renginiai,
kai kurių renginių galimos datos, lėšų poreikis.
2018 m. sausio 12 d. prie vienuoliktą kartą Lietuvoje vykstančios pilietinės iniciatyvos
„Atmintis gyva, nes liudija“ tradiciškai prisijungė ir Jurbarko rajono savivaldybė. Šią dieną
savivaldybės administracijos pastato languose 8.00 valandą ryto savivaldybės vadovai ir darbuotojai
dešimčiai minučių uždegė šios iniciatyvos simbolį – žvakeles, simbolizuojančias gyvybę, šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę. Paminėti prieš dvidešimt septynerius metus pasiektą pilietinę pergalę
prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvos
švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones pakvietė
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
2018 m. sausio 15 d. Jurbarko viešojoje
bibliotekoje įvyko „Ukrainos vakaras“. Jame buvo
pristatyta Ukrainos savanorių bataliono „Donbas–
Ukraina“ kario Jurijaus Veličkos nuotraukų paroda
„Gyvenimas ant nulinės ribos“. Fotografijose karys J.
Velička užfiksavo karo Ukrainoje kasdienybę. Be salėje
susirinkusių visuomenės, žiniasklaidos atstovų
renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai.
Po renginio bibliotekoje meras pakvietė Ukmergėje
eksponuojamą fotografijų parodą atvežti į Jurbarką, kad
kuo daugiau bendruomenės narių galėtų ją pamatyti ne tik multimedijos ekrane.
2018 m. sausio 25 d. Jurbarko kultūros centre įvyko
geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų
apdovanojimai. Renginyje paskelbti geriausi rajono
sportininkai, sportiškiausios Jurbarko rajono miesto ir
kaimo mokyklų komandos 2016 – 2017 mokslo metais
Lietuvos mokyklų žaidynėse pasiekusios geriausius
rezultatus. Pagerbti sporto klubai, treneriai, jaunieji
talentai, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro
rėmėjai bei partneriai. Renginyje dalyvavo ir
sportininkus pagerbė Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
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2018 m. sausio 26–28 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko
šeštoji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2018“. Parodoje dalyvavo ir
Jurbarko kraštą lankytojams pristatė VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras, kuriam
talkino Jurbarko krašto muziejaus, Jurbarko kultūros centro, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centro, Senovinės technikos muziejaus bei Klasterio „Panemunių turai“ atstovai. Šių metų
parodos tema – Keliauk kitaip. Stendo lankytojams pristatyti lankytini mūsų krašto objektai,
edukacinės programos, svarbiausios metų šventės ir renginiai. Parodoje išdalinta daug atvirlaiškių
su kvietimu į tradicinę paskutinį rugpjūčio mėnesio savaitgalį vyksiančią Jurbarko krašto šventę.
Tarptautinę turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodą „Adventur 2018“ aplankė ir Jurbarko rajono
savivaldybės atstovai – meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida Rekešienė.
2018 m. vasario 15 d. Veliuonoje įvyko
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta Vytauto
Didžiojo pagerbimo šventė. Ji prasidėjo iškilminga
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojų ir
mokinių, vietos bendruomenės narių, karių ir jaunųjų
šaulių, Jurbarko rajono savivaldybės vadovų ir kitų
svečių eisena. Skambant Veliuonos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios varpams, šventės
dalyviai žygiavo restauruoto Vytauto Didžiojo
paminklo link. Prie paminklo visus susirinkusius su
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu pasveikino
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvai pagražinti draugijos
pirmininkas Juozas Dingelis ir LR Seimo narys Ričardas Juška. Po šventinių sveikinimų įvyko
Veliuonos Jaunųjų šaulių priesaika, po kurios visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę buvo iššautos
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių pagarbos
salvės. Šventė tęsėsi Veliuonos kultūros centre, kur visiems kartu sugiedojus „Tautišką giesmę“
įvyko nominacijos „Veliuonos krašto žmogus 2018“ įteikimo ceremonija.
2018 m. vasario 16 d. paminėta reikšminga ir
išskirtinė Lietuvos istorijos data – šimtosios Lietuvos
valstybės atkūrimo metinės. Vasario 16-osios rytą
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai lydimi Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus
pirmininkės Irinos Pažereckienės lankėsi Jurbarko
miesto senosiose kapinėse, kur padėjo gėlių, uždegė
atminimo žvakutes ir tylos minute pagerbė savanorius.
Po Šv. Mišių Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje jurbarkiečiai ir miesto svečiai dalyvavo
iškilmingoje eisenoje iki Vytauto Didžiojo paminklo,
kur buvo pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Po
ceremonijos su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu susirinkusius pasveikino meras Skirmantas
Mockevičius.
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Prie Romualdo Marcinkaus stadiono vyko XIV
sveikatingumo bėgimas Jurbarko miesto gatvėmis,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti.
Visi norintys galėjo išbandyti piešimą ebru
technika „Trys spalvos“ Jurbarko kultūros centre. Šią
pramogą finansavo Jurbarko rajono savivaldybė, kad ir
mažieji šventės dalyviai turėtų pramogų. Vėliau kultūros
centre vyko šventinis koncertas „Mus užaugino
Lietuva“, kuriame šventinę programą susirinkusiems
dovanojo Jurbarko kultūros centro kolektyvai bei šokėjai iš Latvijos. Už gražią dovaną Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio proga meras Skirmantas Mockevičius šokėjams iš Latvijos
padovanojo Jurbarko vėliavą.
Po koncerto, lankoje prie tilto per Nemuną visus sukvietė pilietinė sueiga „Laužai Lietuvos
šimtmečiui“, kurioje kiekvienas galėjo uždegti Lietuvai savo laužą. Sueigą vainikavo Jurbarko
kultūros centro kolektyvų ir jurbarkiečių atlikėjų koncertas, fejerverkai, lazerių šou.
2018 m. kovo 11-oji – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena Jurbarko mieste
prasidėjo Šv. Mišiomis Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje, kuriose dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės vadovai, tarybos nariai, Lietuvos šaulių
sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės,
Jurbarko Petro Paulaičio 701-osios kuopos, Jurbarko
708-osios jaunųjų šaulių kuopos vadovai ir šauliai.
Po Šv. Mišių aikštėje prie Vytauto Didžiojo
paminklo vyko tradicinė iškilminga Jurbarko krašto
šaulių priesaika ir jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija. Šiais metais tarnauti Tėvynei pasižadėjo
daugiau kaip 30 jaunųjų šaulių. Šaulio priesaiką davė ir 4 suaugusieji. Pasibaigus ceremonijai
jurbarkiečiai, pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų akcentais, dalyvavo Jurbarko jaunimo
organizacijų sąjungos inicijuotoje Kovo 11-osios eisenoje iki Savivaldybės aikštės, kurioje
suformavę Lietuvos vardo skiemenį „TU“ ir skaičių 100 įsiamžino istorinėms foto nuotraukoms.
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai ir mokytojai Kovo 11-osios proga
jurbarkiečiams ir miesto svečiams padovanojo šventinį koncertą „Sujunkim šimtmečius širdim“,
kuris vyko Jurbarko kultūros centre.
2018 m. balandžio 4 d. Seredžiaus Stasio
Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre vyko
metodinė konferencija „Etninės kultūros bei tautinio
tapatumo ugdymas ir sklaida XXI amžiuje – kodėl tai
svarbu“, skirta Lietuvos formaliojo švietimo
pedagogams, neformaliojo švietimo teikėjams, kultūros
centrų, bibliotekų darbuotojams ir visiems, kuriems yra
artima, svarbi, įdomi, reikšminga lietuvių etninė kultūra
ir tautinio tapatumo ugdymas. Konferencijoje dalyvavo
ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
Pranešimus aktualiomis temomis skaitė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro,
Kauno I-os muzikos mokyklos, Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos
universiteto, Vilniaus lietuvių namų, Pasaulio Lietuvių bendruomenės, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio
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Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos, Jurbarko r.
Juodaičių pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos atstovai.
2018 m. balandžio 18 d. mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius
Zybartas lankėsi Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje. Vizito metu pareigūnas supažindino
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir Technologijų ir verslo mokyklos vadovus
ir darbuotojus, bendruomenių narius bei savivaldybės Tarybos narius su ministerijos siūlymais dėl
galimos šių mokslo įstaigų ateities.
Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė, įvertinusi demografines, migracines (į
didesnius miestus ar užsienį) visuomenės raidos tendencijas bei kylančius iššūkius bendrojo
lavinimo ir profesinio ugdymo paklausos ir pasiūlos suderinamumui, išanalizavusi esamas studijų
programas ir objektyvius statistinius duomenis bei atsižvelgdama į Jurbarko rajono bei regiono
galimus poreikius, pakvietė savivaldybės pedagogus ir politikus pradėti svarstyti galimą bendrojo
lavinimo ugdymo ir profesinio mokymo procesų apjungimą Smalininkuose, išnagrinėti galimybę
kurti viešąją įstaigą, kurios steigėjais galėtų būti savivaldybė ir Švietimo ir mokslo ministerija.
2018 m. gegužės 3 d. savivaldybės vadovas dalyvavo pasitarimas dėl rugpjūčio 23–26
dienomis vyksiančios Jurbarko krašto šventės. Šių metų akcentas ir pačios šventės pavadinimas –
„Mus jungiantys tiltai“. Susitikime nuspręsta, jog pirmoji šventės diena bus skirta atminties tiltams
– šventės dalyviai rinksis prie generolo Žemaičio vadavietės. Penktadienį iškilmingai bus suteiktas
Lietuvos Šimtmečio tilto pavadinimas tiltui per Nemuną. Šeštadienį sujungs regionų tiltai, kuomet
šurmuliuos tradicinė mugė, visų 4 regionų seniūnijų kiemeliai, nuskambės festivalis „Ant vandens“,
o vakarinėje šventės dalyje – smagi vakaronė su žymiomis Lietuvoje muzikinėmis grupėmis.
Sekmadienis skirtas šeimoms ir bendruomenėms, šią dieną šventės dalyviai rinksis bažnyčiose bei
bibliotekos skverelyje. Planuojama, jog šiais metais bus pramogų ne tik jaunimui ir vyresniems
šventės svečiams, tačiau ir smagių nemokamų atrakcijų mažiesiems šventės dalyviams.
2018 m. gegužės 10 d. Jurbarko rajono kaimo turizmo sodyboje „Dvaras Bebirva“ vyko
Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė, kurią jau penktus metus
organizavo Žemaitijos regiono etninės kultūros globos taryba. Svečius pasveikino Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė
Daiva Urbanavičienė, muzikinį pasveikinimą dovanojo šventės šeimininkai – Vadžgirio vaikų ir
jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“.

Renginyje pagerbtas Zenonas Levickis (Šilalės r.), Dobilas Juška (Raseinių r.), Beržinių
šeima (Telšiai), Žemaitijos nacionalinio parko lietuviško ritinio komanda „Plateliai“, Eduardas Buta
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(Mažeikių r.), Lionė Gulbinaitė (Šiaulių r.), Vaidotas Bliudžius (Šilutės r.), Kulių kultūros centro
folkloro ansamblis „Vaisgamta“ ir vadovai Mirga ir Audronis Gulbinskai (Plungės r.), o Jurbarko
krašto apdovanojimas nutūpė Eržvilko seniūno Gintaro Kaspučio rankose.
2018 m. gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų
dieną, Lietuvos speleologijos 40-mečio proga, Išlestakių
kaime, Seredžiaus seniūnijoje (Jurbarko r.) atidarytas
vieno iš speleologijos (urvotyra, požeminė geografija)
pradininkų Lietuvoje, instruktoriaus, eksperto Eriko
Laicono speleologijos centras „Karsa“. Šis centras įkurtas
2018 m. Speleo-Info-Centro bazėje, prijungus prie jo
pirmąjį Lietuvoje Speleologijos muziejų ir Mitologinių
skulptūrų grupę. Atidarymo renginyje kartu su kitais
interesantais dalyvavo ir šio centro įkūrėją pasveikino
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai.
Susirinkusiems E. Laiconas pristatė Mitų aikštelę su joje esančia Mitologinių skulptūrų
ekspozicija. Mitologines skulptūras kūrė net penkti Lietuvos skulptoriai. Vėliau susirinkusieji buvo
pakviesti aplankyti šalia Mitų aikštelės esantį Lietuvos Speleologijos muziejų, kur visiškoje tamsoje
stebėjo filmo „Sanctum“ ištrauką apie urvų paslaptis ir juose tykančius pavojus. Po filmo E.
Laiconas pristatė muziejuje esančią ekspoziciją, supažindino su speleologų įranga, įvairiais
prietaisais bei papasakojo apie ekspedicijas į įvairias pasaulio šalis, kuriose aplankė šimtus urvų.
Renginyje E. Laiconas pristatė ir savo paties parašytą knygą „Vidurdienio tamsa“.
2018 m. gegužės 18 d. meras ir kiti savivaldybės vadovai Jurbarko krašto muziejaus
kolektyvo buvo pakviesti susipažinti su nauja edukacine programa apie 125 metus trukusį aktyvių
kovų laikotarpį prie Nemuno upės tarp kryžiuočių ir lietuvių. To meto karių aprangos elementai,
pagoniško stiliaus ir pilių damoms skirtų moteriškų kostiumų ir muzikos kūrinių demonstracija,
kartu su video filmu ir pratybomis smėlio dėžėje, edukacinės programos dalyviams per nepilną
valandą suteikia galimybę betarpiškiau pajusti tą laikmetį bei norą daugiau apie tai sužinoti.
Edukacinės programos dalyviai turėjo progą susipažinti su viduramžiais vyravusiu kulinariniu
paveldu ir tam tikrais to meto stalo etiketo subtilumais.
2018 m. gegužės 22 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus ir
Jurbarko rajono savivaldybės kvietimu prie paminklo tremtiniams senosiose Jurbarko miesto
kapinėse į Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos kodiniu pavadinimu „Viesna“ paminėjimą
rinkosi žiaurių 1948 m. gegužės 22-23 dienų liudininkai, tremtiniai, jų šeimų nariai, savivaldybės
vadovai, bendruomenės nariai. Iki širdies gelmių jaudino tremtinių atliekamos dainos, pasakojimai
ir atsiminimai apie tų metų patirtus sunkius išgyvenimus. Pagarbioje tyloje susirinkusieji nulenkė
galvas prieš tuos, kurie amžiams liko gulėti Sibiro platybėse ir prieš tuos, kurie ištvėrė tremties
baisumus ir grįžo į Tėvynę Lietuvą. Susirinkusieji uždegė atminimo žvakeles ir iš jų prie paminklo
tremtiniams sudėliojo mus vienijantį visiems brangų žodį „Lietuva“.
2018 m. gegužės 25 d. meras Skirmantas Mockevičius lankėsi Smalininkų technologijų ir
verslo mokykloje, kur dalyvavo antrajame susitikime su Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinės mokyklos bei Technologijų ir verslo mokyklos vadovais, darbuotojais, bendruomenių
nariais. Susirinkusieji diskutavo dėl galimos šių mokslo įstaigų ateities. Pastebėjimus šiuo klausimu
išsakė ir atvykę svečiai – LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša,
LR Seimo narys Ričardas Juška bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministrės patarėjas Marius
Ablačinskas. Susirinkusieji išgirdo aiškią mero poziciją, kad be bendruomenės pritarimo, jokie
sprendimai nebus priimami.
51

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

2018 m. gegužės 30 d. meras ir kiti savivaldybės vadovai dalyvaujant Jurbarko kultūros
centro direktorei Aidai Bliundžiuvaitienei, administratorei Skaidrai Pažereckaitei, rangovo UAB
„Stafas“ atstovui Jonui Videlgai bei žiniasklaidos atstovams apžiūrėjo Jurbarko kultūros centre
baigiamus atlikti remonto darbus. Pagal 2017 m.
balandžio 10 d. rangos sutartį Jurbarko kultūros centro
patalpose pakeista elektros instaliacija, dalis langų,
vidaus durys, radiatoriai, atlikta sienų apdaila, kiti
darbai. Bendra projekto „Jurbarko kultūros centro
modernizavimas“ vertė – 515 526,52 Eur (skirta lėšų: iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Sąjungos
regioninės plėtros fondo) – 191 794,23 Eur, iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto – 226 000,00 Eur).
2018 m. birželio 1 – Tarptautinę vaikų gynimo
dieną, po daugiau nei pusmetį trukusių remonto darbų,
Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos
bendruomenė surengė modernizuotos sporto salės
atidarymo ceremoniją į kurią pakvietė savivaldybės
vadovus, žiniasklaidos atstovus.
Atliekant remonto darbus apšiltintas sporto salės
stogas, sutvarkyta lietaus nuvedimo sistema. Sporto salės
viduje įrengta nauja termoizoliacinėmis plokštėmis
apšiltinta grindų parketo danga, atlikti sienų ir lubų
apdailos darbai, sutvarkyta elektros instaliacija,
sumontuotas naujas šviesos diodų lempų (LED)
apšvietimas, pakeisti radiatoriai, įrengta ventiliacijos sistema. Atnaujintos sporto salės pagalbinės
patalpos: atliktas patalpų vidaus remontas, sumontuotos
pakabinamos lubos, elektros sistema, įrengti nauji dušai,
tualetai pritaikyti žmonėms su negalia. Sporto salės
stogo apšiltinimo darbus atliko UAB „Statmax“, vidaus
patalpų apdailos – UAB „Grindalita“. Remonto darbai
finansuoti Valstybės investicijų programos (VIP) ir
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, bendra
jų vertė 1 36 682,01 eurų.
Savivaldybės vadovai pasidžiaugė iniciatyvia ir
aktyvia mokyklos bendruomene, kuri taip pat prisidėjo
prie šios sporto salės atnaujinimo. Bendruomenei jie įteikė dovaną – krepšinio, futbolo ir tinklinio
kamuolius. Atidarymo metu ant atnaujintos salės parketo surengtos pirmosios krepšinio rungtynės.
2018 m. birželio 1 d. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas
pakvietė gyventojus į susitikimą „Mes pasiruošę!”, kuriame pristatė Jurbarko krašto turizmo
naujoves. Prie Jurbarko kultūros centro vykusiame susitikime savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė atidarė naujai sukurtą
virtualų informacinį terminalą apie lankytinus Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų
savivaldybių objektus. Šis virtualus terminalas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
įgyvendinamo projekto „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros
plėtra Tauragės regione“ pirmo etapo pabaigos dalis. Projekto partneriai – Pagėgių, Šilalės,
Tauragės rajonų savivaldybių administracijos.
Už bendrą darbą meras padėkojo VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
kolektyvui bei informacinio terminalo rengėjui UAB „MultimediaMark“ vadovui Vytautui
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Švėgždai. Terminalo atidarymo renginyje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai:
Algirdas Gudaitis, Liudmila Norkaitienė.
2018 m. birželio 3 d. „Oksalio“ šaudykloje
Giedrių kaime (Jurbarkų sen.) įvyko šaudymo varžybos
„Taiklusis šaulys“ mero Skirmanto Mockevičiaus taurei
laimėti, kurias organizavo Lietuvos šaulių sąjungos
LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinės štabas, Jurbarko
708-oji jaunųjų šaulių kuopa ir „Oksalio“ šaudykla,
bendradarbiaujant su Jurbarko rajono savivaldybe.
Varžybose dalyvavo 12 komandų – „Patriotai“,
„Po penktos“, „Pėstininkai 3M“, „Jurbarko PGT“,
„Aplinkosauga“, „Jurbarko šauliai 701“, „Kalavijas“,
„Tauragės šauliai“, „Pasieniečiai“, „Jurbarko PK“,
„Šūvis“ ir „Jurbarkas“, kurią sudarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
tarybos narys Saulius Meškauskas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius
Juodaitis. „Jurbarko“ komanda, surinkusi 97 taškus, bendroje įskaitoje užėmė 11 vietą. Absoliučia
varžybų lydere tapo komanda „Patriotai“ bendroje įskaitoje surinkusi 259 taškus. Jai atiteko
Pereinamoji mero taurė.
2018 m. birželio 13 d. prie Lybiškių geležinkelio stoties, surengta atminimo valanda „Ant
geležinkelio bėgių“, skirta tremtyje žuvusiems lietuviams atminti. 1941 metų birželio 14 dieną
sovietų okupacinė valdžia pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į atokiausius Sibiro
regionus. Jų metu ištremta apie 40 tūkstančių Lietuvos žmonių. Buvo tremiama šeimomis, įskaitant
senelius ir vaikus bei kūdikius. Iš Jurbarko rajono buvo ištremta apie 700 žmonių, iš jų apie 170
vaikų. Atkūrus nepriklausomybę birželio 14-oji Lietuvoje pažymima kaip Gedulo ir vilties diena.
Renginyje dalyvavę savivaldybės atstovai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko
filialo atstovai, Lybiškių bendruomenės nariai, Jurbarko krašto mokiniai ir mokytojai uždegė
atminimo žvakeles tremtyje žuvusiems lietuviams, pagerbė juos tylos minute, dalinosi
prisiminimais apie to meto istorijos įvykius. Prisiminimais apie patirtus išgyvenimus ir išsaugotą
viltį dalinosi buvę tremtiniai.
2018 m. birželio 18 d. Jurbarko Naujamiesčio
pagrindinės mokyklos Girdžių skyriaus patalpose įvyko
dviguba šventė. Į atnaujintas patalpas persikėlė Girdžių
seniūnija ir miestelio biblioteka.
Patalpų, kuriose įsikūrė seniūnija, remontui iš
savivaldybės biudžeto skirta kiek daugiau nei 50 000
Eur. Čia vietoje klasių įrengti kabinetai, pervedžioti
elektros
tinklai,
suremontuotas
koridorius.
Darbuotojams įrengtos naujos, patogios patalpos.
Bibliotekos patalpų remontui iš biudžeto skirta daugiau
nei 5 000 Eur. Bibliotekoje naujai išvedžioti elektros laidai, glaistytos ir dažytos sienos, įrengtos
lubos ir naujas apšvietimas, pakeistos durys, šlifuotas ir lakuotas parketas, atlikti kiti darbai.
Patalpos šiuolaikiškai suremontuotos ir erdvios. Biblioteka, kaip ir seniūnija, įsikūrė pirmajame šio
pastato aukšte, todėl gyventojams čia apsilankyti bus kur kas patogiau.
Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė ir Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys. Pastatą
ir patalpas pašventino Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas – kun. Saulius Pavalkis.
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2018 m. birželio 19 d. savivaldybėje įvyko mero Skirmanto Mockevičiaus potvarkiu
sudarytos darbo grupės Jurbarko krašto šventei organizuoti posėdis. Jame detaliai aptarta rugpjūčio
23–26 dienomis Jurbarko mieste ir rajone vyksiančių Jurbarko krašto šventės renginių programa,
patikslintas jų laikas. Diskutuota apie Jurbarko miesto ir tilto per Nemuną puošybą, maitinimo
paslaugas, veiklas ir pramogas, skirtas mažiesiems šventės dalyviams. Kalbėta ir apie tai, kaip šią
šventę su veiklomis galėtų paįvairinti mūsų krašto jaunimas, savanoriai.
2018 m. birželio 30 – liepos 6 d. vyko jubiliejinė dvidešimtoji Lietuvos dainų šventė
„Vardan tos…“. Tai vienas iškiliausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtų
renginių, kuriame Jurbarko rajoną atstovavo net 25 kolektyvai, 425 asmenys. Jurbarkiečius
šventiniuose renginiuose palaikė meras Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai.
2018 m. liepos 13–14 d. Jurbarko rajone vyko brandos atestatų įteikimo šventės, kuriose
kartu su abiturientais, jų tėveliais, klasių auklėtojais, mokytojais, draugais dalyvavo ir Jurbarko
rajono savivaldybės vadovai. Liepos 13 d. Eržvilko gimnazijos sode, „Žaliojoje klasėje“ brandos
atestatai įteikti 19 gimnazijos 72 laidos abiturientų. Tą pačią dieną brandos atestatų įteikimo
iškilmės vyko Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje. Šioje gimnazijoje brandos atestatus
gavo 32 gimnazijos 70 laidos abiturientai. Liepos 14 d. Jurbarko kultūros centre surengtose
iškilmėse brandos atestatus gavo 161 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 92 laidos
abiturientas.
2018 m. liepos 14 d. savivaldybėje lankėsi keliautojas, knygų apie keliones autorius,
kelionių organizatoriaus „Magelano kelionės“ įkūrėjas ir asmeninis kelionių konsultantas-turizmo
ekspertas Dainius Kinderis. Jis rajono vadovams pasiūlė idėją – 2019 metų birželio 15 d. Girdžiuose
surengti trečiąjį 2019 m. triatlono taurės etapą. Triatlonas (gr. athlon – kova, varžybos), olimpinė
sporto šaka, susidedanti iš plaukimo, dviračių lenktynių ir bėgimo. „Manau, kad turime puikią progą
patraukliai pristatyti Jurbarko kraštą ir jo turistinius išteklius miesto svečiams ir jų dėka perduoti
žinutę potencialiems krašto lankytojams. Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys artimiausiu
metu pristatys šią idėją Girdžių bendruomenei, o gavus jos pritarimą, priimsime galutinį sprendimą
dėl šių varžybų organizavimo ir savivaldybės finansinio prisidėjimo“, – susitikime akcentavo meras.
2018 m. liepos 17 d. mero Skirmanto Mockevičiaus ir savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo Dariaus Juodaičio iniciatyva savivaldybėje surengtas pasitarimas
Šimkaičių girioje esančio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo
Jono Žemaičio-Vytauto vyriausiosios vadavietės priežiūros klausimams aptarti. Prie šios vadavietės
vyksta renginiai, įvairių sukakčių minėjimai pritraukiantys daug žmonių, tačiau rūpinimosi ja –
trūksta, nes po atnaujinimo darbų, prieš penketą metų, vadavietės priežiūra niekam nebuvo patikėta.
Prižiūrėti vadavietę pasisiūlė kasmet rugpjūčio mėnesio pabaigoje Juodojo kaspino
paminėjimą šioje vietoje rengiantis Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyrius. Susitikime
dalyvavusi Eržvilko kultūros centro direktorė Ieva Šimkūnienė ir Vadžgirio skyriaus meno vadovė
Lina Lukošienė išsakė savo idėjas dėl vadavietės priežiūros ir jo panaudojimo skatinant patriotinį
turizmą mūsų krašte. Pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi priežiūrai – tai elektros generatorius ir
vandens siurblys, vandeniui iš vadavietės ištraukti rudens ir pavasario metu.
Susitikime nuspręsta parengti reikalingą dokumentaciją dėl vadavietės priežiūros
patikėjimo Eržvilko kultūros centrui.
2018 m. rugpjūčio 23 d. prasidėjo Jurbarko krašto šventės „Mus jungiantys tiltai“
renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti. Keturias dienas Jurbarko
krašte vykę renginiai buvo suskirstyti į atskiras dalis, kurias jungė tiltų tematika.
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Rugpjūčio 23-ioji – Atminties tiltų – diena,
buvo skirta laisvės kovų dalyviams atminti ir pagerbti.
Šią dieną įprasmino vakaras „Atminties tiltai“ prie
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo
pirmininko,
generolo
Jono
Žemaičio-Vytauto
vyriausiosios
vadavietės
Šimkaičių
girioje.
Susirinkusieji visi drauge prisiminė svarbius mūsų šalies
istorijos įvykius, pagerbė už mūsų Tėvynės laisvę ir
Lietuvą kovojusio generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir
kitų partizanų atminimą.
Rugpjūčio 24-ąją – Šimtmečio tilto – dieną, kartu su visa Jurbarko bendruomene
džiaugėmės svarbia mūsų miestui ir Lietuvai žinia – ilgiausiam tiltui per Nemuną Lietuvos
Respublikos vyriausybės nutarimu suteiktas Šimtmečio tilto vardas. Jurbarko krašto muziejuje
įvyko konferencija, kurioje atidaryta fotografo, rašytojo ir kraštotyrininko Vinco Kriščiūno paroda
apie tilto per Nemuno upę statybą, diskutuota apie tilto svarbą mūsų krašto žmonėms. Tai buvo labai
puiki proga padėkoti stačiusiems, atnaujinusiems ir įamžinusiems mūsų tiltą: Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovui Vitalijui Andrejevui, Tiltų statybos UAB
„Tilsta“ projektų vadovui Ernestui Stoniui ir darbų vadovui Titui Lukšui, jurbarkiečiams Tautvydui
Glinskiui ir Bronislovui Bendikui.
Iškilmingo Šimtmečio vardo tiltui per Nemuną
suteikimo metu abiejose tilto pusėse Jurbarko ir Šakių
rajonų bendruomenės atidengė Šimtmečio tiltui skirtus
originalius monumentus. Savo rankomis prisidėjo prie
įspūdingos 300 metrų ilgio ir 6 metrų pločio Lietuvos
valstybinės vėliavos išskleidimo ant tilto turėklų.
Kaimyninius Jurbarko ir Šakių rajonus sujungė
simbolinės spynos, kurias užrakino Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su
Šakių rajono savivaldybės meru Edgaru Pilypaičiu,
Lietuvos Respublikos Seimo nariu Ričardu Juška ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos vadovu Vitalijumi Andrejevu.
Rugpjūčio 25-ąją – Keturių regionų tiltų – dieną
šventę papuošė Jurbarko krašto seniūnijų bendruomenių
atstovai ir seniūnai. Vilkėdami tautiniais kostiumais ir
nešini vėliavomis jie sveikino Jurbarko dvaro parke
susirinkusius šventės dalyvius, kvietė aplankyti Jurbarko
krašto Žemaitijos, Aukštaitijos ir Mažosios Lietuvos bei
svečių iš Suvalkijos (Zanavykų muziejaus) kiemelius.
Šią dieną buvo gausu pramogų vaikams ir suaugusiems.
Romualdo Marcinkaus stadione surengtos Lietuvos
mažojo futbolo čempionato IV etapo varžybos. Jurbarko
dvaro parke veikė amatų mugė. Šventinę nuotaiką susirinkusiems dovanojo kultūros įstaigų
kolektyvų pasirodymai, medžiotojų rungtys ir atrakcijos, šunų paroda. Šventę papuošė tarptautinis
folkloro festivalis „Ant vandens 2018“.
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Jurbarko parodų ir koncertų salėje buvo
pagerbti Jurbarko karšto gyventojų pasveikinti į šventę
atvykę Berlyno Lichtenbergo (Vokietija), Krailsheimo
(Vokietija) ir Hainuvkos (Lenkija) delegacijų nariai,
Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Jurbarko rajono
Garbės piliečiai, buvę Jurbarko rajono savivaldybės
merai, šventės rėmėjai ir kiti kviestiniai svečiai.
Vakaras tęsėsi Jurbarko dvaro parke. Šventės
dalyvius ir Jurbarko krašto žmones sveikino užsienio
delegacijų vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai.
Vėliau vyko šventinis kultūros įstaigų kolektyvų ir žymių Lietuvos atlikėjų koncertas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Rugpjūčio 26-ąją – Šeimų tiltų – dieną vykusių renginių metu didelis dėmesys skirtas mūsų
krašto žmonėms, kurie kūrė Jurbarką ir kurie savo kasdieniais darbais tą daro mūsų dienomis.
Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo laikomos Ekumeninės
pamaldos už Jurbarko krašto žmones. Toliau renginiai persikėlė į Jurbarko viešąją biblioteką. Čia
visų laukė išskirtiniai įvykiai – Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knygos „Jurbarko
miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940“ pristatymas bei suolelių, dedikuoti kraštiečiams,
atidengimas.
2018 m. rugsėjo 25 d. meras ir kiti
savivaldybės vadovai lankėsi Jurbarko „Ąžuoliuko“
mokykloje. Kartu su šios įstaigos direktore Nijole
Giedrute Blažaitiene ir rangovo UAB „Dengsta“
(Kaunas) darbų vadovu Vytautu Bubniu jie apžiūrėjo
rugsėjo mėnesio pradžioje pradėtus vykdyti pastato
pietinio korpuso šlaitinio stogo remonto darbus,
kuriems atlikti skirta per 56 tūkst. eurų savivaldybės
biudžeto lėšų. Vykdant darbus bus išardyta esama asbestcemenčio šiferio stogo danga, kuri bus
pakeista į beasbestinio šiferio lakštus. Taip pat bus apšiltintas pastato stogas ant denginio plokščių
klojant termoizoliacines plokštes. Numatyti užlipimai į pastogę ir ant stogo, kurie yra būtini
tinkamai pastato eksploatacijai ir priešgaisriniams reikalavimams vykdyti. Bus pakeista lietaus
surinkimo sistema, visas pastato stogo perimetras aptvertas apsaugine tvorele.
2018 m. rugpjūčio 28 d. meras ir kiti
savivaldybės vadovai lankėsi Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus
gimnazijoje,
domėjosi
pasiruošimu 2018–2019 mokslo metams. Savivaldybės
vadovai kartu su šios gimnazijos vadovu Alvydu
Januškevičiumi ir darbuotojais gimnazijos sporto
komplekse apžiūrėjo pašalintus trūkumus, kuriems
buvo skirtos savivaldybės biudžeto lėšos. Vėliau rajono
vadovai lankėsi Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje, kur apžiūrėjo atnaujinamą pagrindinę mokyklos salę.
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2018 m. rugsėjo 25 d. Jurbarke paminėtas
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metis. Šia proga
atidengtos Atminimo lentos, skirtos Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariams, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarams Antanui Račui ir
Birutei Nedzinskienei-Šiaulytei atminti.
Atminimo lentą Valančiaus g. 2, skirtą Antanui
Račui atidengė Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir Nepriklausomybės akto
signataras Rimvydas Raimondas Survila.
Atminimo lentą šalia Dariaus ir Girėno g. 122 esančio namo, skirtą Birutei NedzinskieneiŠiaulytei kartu su savivaldybės vadovu atidengė Nepriklausomybės akto signataras Egidijus
Bičkauskas.
Renginys tęsėsi prie Jurbarko kultūros centro, kur 1998 m. minint Sąjūdžio 10 metų
jubiliejų buvo pasodintas pirmasis šiai progai skirtas ąžuolas. Šalia jo taip pat pasodintas Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 10-mečio ąžuolas. 2018 m. rugsėjo 25 d. šalia šių ąžuolų
atidengti atminimo ženklai, kuriuos pagamino ir padovanojo UAB „Akmens uola“. Tą pačią dieną
Jurbarko kultūros centre įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečiui skirtas vakaras.
2018 m. spalio 15 d. dalyvauta VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos projekto
„Demokratijos paieškos“, vykusio spalio 13-14 dienomis, baigiamajame renginyje Jurbarko rajono
savivaldybėje. Pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti vaikams ir jaunimui (14-29 m.) žinių ir
gebėjimų atstovauti savo interesus savivaldos ir nacionaliniu lygmeniu ir didinti pilietinį aktyvumą
sprendžiant su jais susijusius klausimus.
Baigiamajame renginyje dalyviai pristatė atlikto darbo rezultatus – keturias idėjas Jurbarko
krašto jaunimo užimtumui didinti: profesijų mugė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijoje, siaubo kambarys, kompiuterinių žaidimų mėgėjų varžybos ir Jurbarko rajono jaunimo
poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos įsteigimas.
Meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir šio skyriaus
vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys išklausė jaunimo mintis ir
idėjas bei pateikė savo įžvalgas. Kad šios idėjos neliktų tik idėjomis, nuspręsta surengti išsamesnius
jų aptarimus.
2018 m. spalio 17 d. meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo rajono kraštotyros
konferencijoje „Kraštotyra čia ir dabar. Kryždirbystės menas ir reikšmė“ Jurbarko viešojoje
bibliotekoje. Savivaldybės vadovas apžiūrėjo bibliotekoje eksponuojamus rajono kraštotyrininkų
2017–2018 metų darbus, kuriuose jie atspindėjo mūsų krašto istorinę atmintį. Už kilnų ir reikšmingą
darbą meras padėkojo ne tik kraštotyrininkams, bet ir pagrindiniam šios konferencijos svečiui –
kraštiečiui, teleoperatoriui, fotografui, keliautojui, ekspedicijų į tremtinių vietas organizatoriui ir
vadovui, bendrijos „Lemtis“ nariui Gintautui Aleknai, kuris susirinkusiems pristatė ne tik savo
nuotraukų, iš lietuvių tremties vietų, parodą, bet ir pasidalino įspūdžiais iš įvairių ekspedicijų į
Sibirą.
2018 m. spalio 17 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje įvyko šeštasis
direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gudelienės inicijuotas renginys – „Gimnazisto pasas“,
kuriame dalyvavo gimnazistai, jų auklėtojai ir mokinių tėvai. Gimnazisto pasus iš savivaldybės
mero Skirmanto Mockevičiaus rankų šiemet gavo 137 pirmokai. Nuo šios dienos jie tapo
pilnateisiais gimnazijos šeimos nariais. Mero teigimu, Gimnazisto pasas yra ne tik garbė, bet ir
įsipareigojimas savo kraštui. Jis palinkėjo gimnazistams kūrybingų, iniciatyvių, pilnų atradimų
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mokslo metų. Susirinkusieji visi drauge giedojo gimnazijos himną, tradiciškai prisiminė renginio
„Gimnazisto pasas“ atsiradimo istoriją, dalinosi akimirkomis iš ankstesniųjų metų renginių.
2018 m. spalio 31 d. Visų Šventųjų dienos išvakarėse savivaldybės vadovai kartu su
būreliu administracijos darbuotojų lankė kapines, padėjo gėlių ir uždegė žvakes ant mirusiųjų kapų.
Prisiminti ir pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę, žuvę Jurbarko krašto partizanai, Jurbarko rajone
palaidoti Lietuvos istorijai nusipelnę žmonės.
Jurbarko miesto senosiose kapinėse padėta gėlių ir uždegtos žvakės prie paminklo
Žuvusiems už Lietuvos laisvę, partizanų palaikų palaidojimo vietoje, ant partizanų ryšininkės
Marytės Žiliūtės kapo. Kartu su Jurbarkų seniūnijos seniūnu aplankytos šioje seniūnijoje esančios
Vertimų ir Globių kaimo senosios kapinės, pagerbti pokario kovose čia žuvę jauni partizanai.
Eržvilko seniūnas palydėjo į Varlaukio ir Eržvilko miestelio kapines, kuriose palaidoti pokario
metais žuvę šio krašto kovų už Lietuvos laisvę dalyviai.
Prisiminti ir pagerbti mūsų rajone palaidoti iškilūs visuomenės veikėjai. Kartu su Girdžių
seniūnijos seniūnu aplankytas Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriuje palaidotų
1863 metų sukilimo dalyvio Juozo Toliušio bei jo sūnaus teisininko, advokato Zigmo Toliušio
kapas. Skirsnemunės miestelio katalikų kapinėse kartu su šios seniūnijos seniūnu aplankytas
Lietuvos Steigiamojo Seimo nario dr. Kazio Ambrozaičio kapas. Taip pat aplankyti Anapilin
išėjusių buvusio ilgamečio rajono vadovo Aloyzo Zairio bei daugiau kaip dešimties mirusių
savivaldybės administracijos darbuotojų kapai.
2018 m. lapkričio 29 d. Smalininkuose įvyko renginys „Pilietiškumas Smalininkuose
praktiškai“, kuriame ne tik buvo pristatyta Smalininkų miesto heraldika, bet ir įteiktas šeštasis
pilietiškiausio jaunojo metų smalininkiečio apdovanojimas.
Šeštąjį pilietiškiausiu metų smalininkiečio
titulą šiais metais pelnė Mykolas Povilauskas. Vaikinui
iš savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus rankų
atiteko išskirtinė Lietuvos Respublikos vėliava, kurią
Smalininkų miestelio gyventojai pavasarį iškelia
senajame uoste, o kiekvieną rudenį, laivybos sezono
pabaigoje, nuleidžia. M. Povilauskas noriai dalyvauja
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro
veikloje. Renginiuose jį galima išvysti ne tik ant scenos,
bet ir besidarbuojantį šalia jos. Jis yra aktyvus jaunimo studijoje, mokykloje, skautų organizacijoje,
sportinėje ir kitose veiklose.
2018 m. lapkričio 27 d. savivaldybėje vykusiame susitikime Pėsčiųjų žygių asociacijos,
Jurbarko rajono savivaldybės, VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro“, Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinksio teatro, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus atstovai
bei Skirsnemunės ir Girdžių seniūnijų seniūnai aptarė organizacinius 2018 m. gruodžio 22 d.
Skirsnemunėje (Jurbarko r.) vyksiančio VIII-ojo projekto „Partizanų Lietuva“ žygio klausimus.
2018 m. lapkričio 30 d. Jurbarko kultūros
centre įvyko Atvirų durų dienos renginys. Visuomenė
buvo pakviesta susipažinti su atliktais Jurbarko kultūros
centro modernizavimo projekto darbais bei
planuojamais projektiniais sprendiniais dėl didžiosios
salės ir jos prieigų remonto. Renginyje dalyvavę miesto
gyventojai, Jurbarko rajono savivaldybės vadovai,
tarybos nariai, rajono seniūnijų seniūnai, žiniasklaidos
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atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys turėjo galimybę iš arčiau pažvelgti į atnaujintą kultūrinę
erdvę, pagerėjusias darbuotojų, kolektyvų darbo sąlygas bei sudarytas tinkamas kultūrinės veiklos
sąlygas rajono gyventojams.
Pirmasis Jurbarko kultūros centro rangos darbų etapas baigtas. Pagal 2017 m. balandžio 10
d. rangos sutartį Jurbarko kultūros centro patalpose buvo pakeista elektros instaliacija, dalis langų,
vidaus durys, radiatoriai, atlikta sienų apdaila, kiti darbai. Bendra projekto „Jurbarko kultūros centro
modernizavimas“ vertė – 515 526,52 Eur (skirta lėšų: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
(Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo) – 191 794,23 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto – 226 000,00 Eur, likusios lėšos – iš savivaldybės biudžeto).
2018 m. lapkričio 30 d. Jurbarko viešojoje
bibliotekoje jurbarkiečiams buvo pristatyta naujausia
Lietuvos Respublikos Seimo nario, istoriko dr. Arvydo
Anušausko knyga „Aš esu Vanagas“, kurioje pateikiama
pati įdomiausia ir aktualiausia informacija apie
legendinį lietuvių nacionalinio pasipriešinimo vadą
Adolfą Ramanauską-Vanagą (1918-1957), vienuolika
metų su ginklu rankose kovojusį prieš sovietinę
okupaciją. Knygą pristatė pats jos autorius istorikas dr.
Arvydas Anušauskas.
Prieš knygos pristatymą su A. Anušausku bibliotekoje susitiko savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius
Juodaitis. 2019 metais sukanka 110 metų, kai gimė su sovietų okupacija kovojęs Lietuvos valstybės
vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, todėl Lietuvos Respublikos
Seimas 2019-uosius paskelbė jo metais. Susitikime kalbėta apie 2019 metų renginius Jurbarko
rajono savivaldybėje, skirtus būtent Jonui Žemaičiui-Vytautui.
2018 m. gruodžio 5 – Tarptautinę savanorių dieną, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje (Vilniaus g. 4) atidarytas Jurbarko jaunimo informavimo taškas. Ši diena atidarymui
pasirinkta neatsitiktinai, nes jaunimas šiame informavimo taške dirbs savanoriškais pagrindais.
Bibliotekos pirmo aukšto hole įsikūrę savanoriai kiekvieną trečiadienį nuo 15.00 iki 18.00 val. teiks
aktualiausią informaciją savo bendraamžiams savanorystės, tarptautinių mainų, studijų, darbo
vasaros metu ir kt. temomis. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, siekdami užtikrinti kokybiškų
paslaugų teikimą rajono jaunimui ne tik šioje vietoje, bet ir nuotoliniu būdu, iniciatyviai Jurbarko
rajono jaunimo grupei padovanojo naują nešiojamąjį kompiuterį.
2018 m. gruodžio 17 d. meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo tradicinėje Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos Kalėdinių nominacijų teikimo šventėje. Visą mėnesį
gimnazijos mokiniai galėjo balsuoti ir išrinkti pačius verčiausius nominantus įvairiose kategorijose.
Renginyje paskelbti daugiausia balsų surinkusių nugalėtojų vardai ir pavardės. Meras renginyje
paskelbė nominacijos „Metų mokytoja“ nugalėtoją. Ja tapo daugiausia gimnazistų balsų pelniusi
anglų kalbos mokytoja Daiva Karčiauskienė.
2018 m. gruodžio 17 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities
regioninės kultūros tarybos posėdis, kuriame kartu su Lietuvos kultūros tarybos, Jurbarko, Pagėgių,
Šilalės ir Tauragės savivaldybių atstovais dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
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Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininke, visos kadencijos laikui (t. y. 4
metams), išrinkta Pagėgių savivaldybės atstovė Danutė Bardauskienė. Jos pavaduotoja paskirta Lina
Lukošienė, Jurbarko rajono savivaldybės atstovė.
Susirinkusieji diskutavo apie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą
Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelį. Pagal šį modelį pradėta įgyvendinti
kultūros finansavimo pertvarka – regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros
ir meno projektus, kurie bus plėtojami savivaldybėse.
Lietuvos kultūros taryba perdavė Regioninėms kultūros taryboms kiekvienai apskričiai
skirtą Tolygios kultūrinės raidos kultūros programos finansinės kvotos dalį. Tauragės apskričiai
tenkanti dalis – 157 830 eurų.
Tarybos nariai posėdyje apsvarstė į Tolygios kultūrinės raidos programą pateiktas projektų
paraiškas. Iš viso pateiktos 28 paraiškos (4 perkeltos iš kitų programų). Daugiausia, net 14 paraiškų,
pateikė Jurbarko rajono savivaldybė, 10 – Tauragės rajono savivaldybė, po 2 paraiškas – Šilalės ir
Pagėgių savivaldybės.
Nors Tarybos nariai šiame posėdyje priėmė galutinį sprendimą dėl projektų, kuriems bus
skirtas finansavimas, tačiau jų sąrašą viešai paskelbs tik 2019 metų sausio mėnesio pradžioje, kai jį
patvirtins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais savivaldybės vadovas dalyvavo daugelyje kitų
renginių bei susitikimų.
Sausio mėnesį – dailininkės Lidijos Meškaitytės 90-mečio minėjime Smalininkuose;
Atminimo valandoje Laisvės gynėjų dienai paminėti aikštėje prie Jurbarko kultūros centro;
iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje Vilniuje;
kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui 225“ pristatyme Vinco Grybo memorialiniame muziejuje
Jurbarke. Susitiko su Grigorijum Zundelovičium dėl Sinagogų aikštės memorialo bei Jurbarko
rajono sporto bendruomene dėl sportininkų skatinimo.
Vasario mėnesį – filmo „Nepaprasta auka“ peržiūroje Jurbarko viešojoje bibliotekoje;
renginyje „Į tremtį atsigręžus“ Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės
filiale; Bendruomenių užgavėnių šventėje Raudonėje; Klausučių krepšinio turnyro nugalėtojų
apdovanojimuose Klausučiuose; mokinių istorijos konferencijoje-koncerte „Šimtas priežasčių
mylėti Lietuvą“ Jurbarko kultūros centre; Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtame
koncerte Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje; lietuviškoje istorinėje ilgametražėje
vaidybinėje dramoje „Pelėdų kalnas“ Jurbarko krašto muziejuje; Andriaus Pojavio koncerte
Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje.
Kovo mėnesį – pasitarime su kultūros įstaigų atstovais; RKL varžybose Jurbarko
„Jurbarkas“ – Šakių „Šakiai“ Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto komplekse;
pasitarime dėl Kovo 11-osios šventės; koncerte, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafukciame centre; šventiniame Kovo 11-osios
koncerte Veliuonos kultūros centre; Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo „Aukso
paukštė“ įteikimo Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Vaivorykštė“ ceremonijoje
Jurbarko kultūros centre; kroatų menininko Davoro Rosthuro forografijų parodos „Kroatija iš
paukščio skrydžio“ atidaryme Jurbarko viešojoje bibliotekoje; Jurbarko krepšinio lygos 2017/2018
m. čempionato finalinėse varžybose Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto
komplekse; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo
Justinui Stoniui ceremonijoje Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje.
Balandžio mėnesį – geriausio 2017 metų bibliotekininko apdovanojimuose Jurbarko
viešojoje bibliotekoje; Kaunas Jazz festivalio koncerte Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų
salėje (cerkvėje).
Gegužės mėnesį – koncerte skirtame Mamos dienai Jurbarko kultūros centre; Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginiuose Jurbarke; koncerte, skirtame Tarptautinei šeimos
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dienai Jurbarko kultūros centre; Gatvės muzikos dienoje Jurbarke; Tarptautinių pratybų „Ugninis
griausmas 2018“ svečių ir žiniasklaidos dienos renginyje Klaipėdoje, Brg. Gen. Povilo
Plechavičiaus poligone; parodoje „Agrobalt 2018“ Litexpo parodų centre Vilniuje; klojimo teatro
šventė „Girdžių krivūlė 2018“ Girdžiuose; Jubiliejinėje šventėje Tauragėje.
Birželio mėnesį – Tauragės miesto šventės renginiuose; Seredžiaus 725-ųjų metinių
paminėjimo jubiliejinėje šventėje; festivalyje „Mituvos sūkuriai“ Jurbarko dvaro parke.
Liepos mėnesį – Vyčio skulptūros atidengimo šventėje Kaune.
Rugpjūčio mėnesį – Žolinės atlaiduose Pašaltuonyje; Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių
II etapo Jurbarko zonos varžybose Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos sporto aikštyne.
Rugsėjo mėnesį – tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinių dirbtuvių –festivalio
„Vaivorykštė 2018“ atidaryme Jurbarko kultūros centre; Mokslo ir žinių šventėse Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje; susitikime su Jo
Šventenybe Popiežiumi Pranciškumi Simono daukanto Aikštėje Vilniuje.
Spalio mėnesį – Pagyvenusių žmonių dienos minėjime Jurbarko kultūros centre; Izraelio
filmų vakaruose Jurbarko viešojoje bibliotekoje; Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine
Jurbarko rajono savivaldybėje; Auksinių krivūlių įteikimo ceremonijoje Vilniuje; Tauragės krašto
skautų rudens sueigoje Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje; Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos įkūrimo 30-mečio minėjime Kaune; Veliuonos seniūnijos ūkininkų šventėje;
Kauno žydų bendruomenės 30-mečio minėjime Kauno valstybinėje filharmonijoje; Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstitinkų bataliono vado pasikeitimo ceremonijoje
Tauragės rajone.
Lapkričio mėnesį – šventėje „Pamituvio armonika“ Jurbarko kultūros centre; renginyje,
skirtame Jonui Žemaičiui-Vytautui atminti Vadžgirio kultūros namuose; šventiniame koncerte,
skirtame moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ kūrybinės veiklos 35-mečiui paminėti Jurbarko
kultūros centre.
Gruodžio mėnesį – iškilmingoje nacionalinių apdovanojimų „Auksinis feniksas“ įteikimo
ceremonijoje Vilniaus rotušėje; Kalėdų eglės įžiebimo šventėje prie Jurbarko kultūros centro;
Advento ekumeninėje popietėje „Betliejaus taikos ugnies šviesoje“ Jurbarko Kristijono Donelaičio
evangelikų liuteronų bažnyčioje; Kalėdiniame pėsčiųjų žygyje „Partizanų Lietuva“ Jurbarko rajone.
4.5.9. Apdovanojimai ir padėkos
Per 2018 m. savivaldybės mero potvarkiais padėkos už visuomeninę veiklą, puikų darbą,
sportinius pasiekimus, puikius mokymosi rezultatus skirtos 174 juridiniams ir fiziniams asmenims,
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ 2018 metais buvo apdovanoti
šeši asmenys.
2018 m. kovo 9 d. meras Skirmantas
Mockevičius
ir
savivaldybės
administracijos
direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis lankėsi
Pažėrų kaime, Girdžių seniūnijoje. Jurbarko rajono
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
meras apdovanojo šio kaimo gyventoją Antaną Puišį.
Apdovanojimas jam įteiktas už patriotizmą, nuoširdų
istorinės atminties saugojimą, surandant, atstatant ir
daug metų savanoriškai prižiūrint vyriausiojo Lietuvos
pokario partizanų vado, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę. Nors apdovanojimas
A. Puišiui turėjo būti įteiktas Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, tačiau dėl
sveikatos problemų šventiniame renginyje jis dalyvauti negalėjo.
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2018 m. kovo 11 d. Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos mokiniai ir mokytojai Kovo 11-osios
proga jurbarkiečiams ir miesto svečiams padovanojo
šventinį koncertą „Sujunkim šimtmečius širdim“, kuris
vyko Jurbarko kultūros centre. Koncerto metu Jurbarko
meras Skirmantas Mockevičius įteikė dovaną – vardinį
peilį – pilietiškiausiam 2017 metų Jurbarko krašto
šauliui, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių
7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos vado
pavaduotojui Eugenijui Žukauskui – už aktyvų
dalyvavimą šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas ir ženklų indėlį įamžinant žuvusių partizanų
atminimą Jurbarko rajono savivaldybėje. Už aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių veikloje, asmenines
iniciatyvas, skatinančias jaunųjų šaulių motyvaciją, šauliškos veiklos viešinimą gimnazijoje
vardiniu daugiafunkciniu peiliuku taip pat apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio
šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko jaunųjų šaulių 708-osios kuopos 801 būrio jaunasis šaulys Lukas
Pocius. Šia mero Skirmanto Mockevičiaus ir Lietuvos šaulių sąjungos iniciatyva siekiama pagerbti
nusipelniusius Jurbarko krašto šaulius ir jaunuosius šaulius, skatinti juos aktyviai dalyvauti šaulių
veikloje.
2018 m. kovo 16 d. Jurbarko kultūros centre surengtos „Aukso paukštės“ įteikimo
iškilmės. Lietuvos nacionalinis kultūros centras „Aukso paukštės“ geriausiu vaikų, jaunimo
(moksleivių) teatru ir vadovu 2017 m. pripažino
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrą
„Vaivorykštė“ ir jo vadovę Birutę Šneiderienę.
Apdovanojimą laureatams įteikė Lietuvos nacionalinio
kultūros centro Teatro poskyrio vadovė Irena
Maciulevičienė. Jurbarko rajono savivaldybės vardu su
šiuo garbingu apdovanojimu vaikų ir jaunimo teatro
„Vaivorykštė“ narius ir jo vadovę Birutę Šneiderienę
pasveikino ir neblėstančios kūrybinės energijos
palinkėjo meras Skirmantas Mockevičius. Ta proga
laureatams jis įteikė 150 eurų vertės dovanų čekį.
2018 m. gegužės 7 d. savivaldybėje lankėsi VšĮ „Liuteronų diakonija“ Tauragės regione
vykdomo projekto „Aktion Mensch“ atstovai. Šis projektas vykdomas nuo 2015 m. Projekto
iniciatoriai – evangelikų liuteronų diakonija iš Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig Holstein) žemės
Rendsburgo (Rendsburg) miesto.
Meras Skirmantas Mockevičius susipažino su svečiais: komandos vadovu, diakonijos
fondo vadovu Bernd Hannemann, „Aktion Mensch“ projektų Pabaltijo valstybėse koordinatore
Ann-Christin Haselman, „Aktion Mensch“ projekto iniciatoriumi Roland Schlerff, Priklausomybės
ligų centro vadovu Rainer Adomat, Jaunimo profesinio mokymo mokyklos Neumünsteryje vadovu
Reinhard Arens bei Jaunimo profesinės mokyklos vadovo pavaduotoju Thomas Börner, diakonijos
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korespondentu Wolfgang Henze. Svečius lydėjo VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius kunigas
Mindaugas Kairys, VšĮ „Liuteronų diakonija“ socialinė darbuotoja Evelina Tamošaitytė, VšĮ
„Gabrielius“ direktorius kun. Valdas Miliauskas. Susitikime taip pat dalyvavo „Aktion Mensch“
projekto partneriai – Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė ir Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė.
Susitikime buvo susipažinta su projekto tikslias ir uždaviniais, aptarti šio projekto
rezultatai. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais projekto vykdymo metu įgyvendinti
reikšmingi darbai: sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas, kuris projekto įgyvendinimo
metu sprendė konkrečias vaikų ir jaunimo problemas Tauragės apskrityje; užmegzti glaudūs ryšiai
tarp Diakonijos ir mokyklų, jaunimo tarnybų / organizacijų, savivaldybės administracijos socialinių
darbuotojų, policijos, Jurbarko švietimo centro bei kitų socialinių partnerių dirbančių su vaikais ir
jaunimu sudarė sąlygas socialinių paslaugų spektro plėtrai.
Savivaldybės meras dėkojo šio projekto iniciatoriams, organizatoriams ir partneriams už
darbą, rūpestį ir bendradarbiavimą sprendžiant socialines problemas ir įteikė padėką diakonijos
fondo vadovui Bernd Hannemann už ilgalaikę socialinę partnerystę, socialinių projektų vykdymą
Jurbarko rajono savivaldybėje.
2018 m. gegužės 16 d. savivaldybės vadovai bei savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai už aukštus sportinius pasiekimus pagerbė Jurbarko rajono
kūno kultūros ir sporto centro sportininkus bei jų trenerius. Jiems įteikti Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus padėkos raštai bei savivaldybės piniginės premijos. Pirmiesiems sportininkams ir
treneriams skirta 729 eurai. Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr. T2-10 patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už
aukštą meistriškumą tvarkos aprašą, o tvirtindama savivaldybės metinį biudžetą šiam tikslui numatė
12 tūkst. eurų.
2018 m. birželio 22 d. savivaldybės vadovai dalyvavo Seredžiaus senelių globos namų
veiklos 25-mečio minėjime. Meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės administracijos
direktorė Vida Rekešienė už ilgametį darbą ir nuoširdų rūpinimąsi Seredžiaus senelių globos namų
bendruomenės reikalais savivaldybės padėkos raštą įteikė šių globos namų direktoriui Zigmui
Zakarui. Už ilgametį ir nuoširdų darbą, pareigingumą, kantrybę ir toleranciją teikiant paslaugas
globos įstaigos gyventojams padėkota ir kitiems darbuotojams – Dalei Jankauskienei, Linai
Bartuševičiūtei, Vilmai Taujinskienei, Astai Karalienei, Marijai Zakarienei. Įstaigos veiklos 25mečio proga savivaldybės vadovai Seredžiaus senelių globos namų bendruomenei įteikė ir 150 eurų
vertės dovanų čekį. Šventiniame renginyje taip pat dalyvavo savivaldybės tarybos nariai Romansas
Dragūnavičius ir Ilona Pocienė
2018 m. birželio 29 d. už aukštus sportinius pasiekimus savivaldybėje pagerbti Jurbarko
rajono kūno kultūros ir sporto centro, Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“, Klausučių
sporto klubo „Jaunuolynas“ ir Sporto klubo „Pantera“ sportininkai bei jų treneriai. Jiems įteikti
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai bei savivaldybės piniginės premijos. Šiems
sportininkams ir treneriams skirta 2 945,00 eurų.
2018 m. liepos 13 d. tęsiant gražią tradiciją savivaldybėje pagerbti geriausi 2018 metų
abiturientai, valstybinių brandos egzaminų metu sulaukę aukščiausių įvertinimų. Šiemet
maksimalius balus gavo net 23 rajono abiturientai. Meras linkėjo abiturientams neprarasti smalsumo
ir kantrybės, sėkmingai atrasti savo profesinį kelią. Už pasiektus puikius mokinių rezultatus jis
padėkojo jų mokytojams ir žinoma tėveliams, kurie visus dvylika mokymosi metų buvo šalia savo
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vaikų, juos rėmė ir drąsino. Renginyje abiturientams įteikti Savivaldybės padėkos raštai ir 50 eurų
vertės dovanų čekiai.

2018 m. liepos 13 d. savivaldybės vadovai ir
savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas, laikinai einantis skyriaus
vedėjo pareigas Martynas Kursevičius lankėsi Eržvilko
seniūnijoje, kur žemės ūkio specialistui Antanui
Giedraičiui perdavė Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro Giedriaus Surplio padėkos raštą. A. Giedraičiui
padėkos raštas skirtas už svarų indėlį konsultuojant
žemdirbius ir padedant teikti paraiškas. Žemės ūkio
specialistą taip pat pasveikino Eržvilko seniūnijos
seniūnas Gintaras Kasputis, kiti seniūnijos darbuotojai.
Dar vienas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro padėkos raštas už gerą ir profesionalų darbų
organizavimą padedant žemdirbiams teikti paraiškas ir deklaruoti pasėlius, vykdant deleguotas
funkcijas, skirtas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus kolektyvui.
2018 m. liepos 25 d. savivaldybės vadovai padėkojo mėgėjų meno kolektyvų vadovams,
organizacinės grupės nariams, visiems dalyviams ir atlikėjams – šokėjams, dainininkams,
muzikantams, teatrų aktoriams už sėkmingą Jurbarko krašto reprezentavimą Lietuvos Šimtmečio
dainų šventėje, kuri vyko birželio 30 – liepos 6 dienomis.

Meras Skirmantas Mockevičius džiaugėsi, kad Jurbarko krašto kolektyvai šventėje buvo
ryškiai matomi ir garsiai girdimi. Savivaldybės vadovai mėgėjų meno kolektyvų vadovams įteikė
Lietuvos Šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ kūrėjų medalius bei Lietuvos nacionalinio
kultūros centro ir Savivaldybės padėkas. Už rūpestį ir pagalbą Dainų šventės mėgėjų meno
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kolektyvams padėkos raštai taip pat įteikti savanoriams, o už rūpinimąsi dalyvių sveikata –
medikams.
Dalindamiesi paėjusios šventės įspūdžiais, Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė ir mėgėjų meno kolektyvų vadovai padėkojo Savivaldybės vadovams už paramą
ir rūpestį – suteiktą galimybę saugiai nuvykti į šventę ir grįžti atgal, pasipuošti naujais tautiniais ir
koncertiniais drabužiais.
2018 m. liepos 25 d. savivaldybės vadovai bei savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje
savivaldybėje pagerbė Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ kolektyvą ir
jo vadovę Birutę Šneiderienę bei Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos fortepijono klasės
mokinį Dominyką Mačiežą ir jo mokytoją Jovitą Misiūnienę. Jiems įteikti Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus padėkos raštai bei savivaldybės piniginės premijos. Šiems meno kūrėjams skirta 1
150 eurų suma. Jurbarko rajono savivaldybė 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-354
patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų
kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašą. Šiuo aprašu meno ir kultūros kūrėjams už
pastarųjų metų reikšmingą ir aktyvią kultūrinę veiklą, aukštus pasiekimus nacionaliniuose,
tarptautiniuose Europos ir pasaulinio lygmens konkursuose skiriamos piniginės premijos. Tvirtinant
savivaldybės metinį biudžetą šiam tikslui numatyta 12 tūkst. eurų.
2018 m. rugpjūčio 29 d. dalyvauta VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
konferencijų salėje vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų vadovų ir pavaduotojų
ugdymui susirinkime. Jame aptartos švietimo aktualijos bei 2018–2019 mokslo metais laukiančios
naujovės. Meras ir kiti savivaldybės vadovai pasveikino rajono švietimo įstaigų vadovus ir jų
pavaduotojus artėjančios Rugsėjo 1-osios proga. Savivaldybės padėkos raštus už nuoširdų ilgametį
darbą, profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą vykdant pareigas meras Skirmantas
Mockevičius įteikė buvusiems Raudonės ir Vadžgirio pagrindinių mokyklų vadovams – Vytautui
Staponui ir Sigitui Vaitiekūnui.
2018 m. rugpjūčio 31 d. meras Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai
išreiškė padėką Jurbarko krašto šventės „Mus jungiantys tiltai“, kuri vyko š. m. rugpjūčio 23–26
dienomis, organizacinės grupės nariams. Susirinkusieji kartu su rajono vadovais aptarė šventės eigą,
pasidžiaugė sėkmėmis, analizavo trūkumus. Kaip padėkos ženklą, meras susirinkusiems įteikė po
dovaną – Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knygą „Jurbarko miesto ir valsčiaus
kronika 1918-1940“.
2018 m. rugsėjo 26 d. Jurbarko rajono
savivaldybės socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai ir kiti
šioje srityje dirbantys specialistai Raudonės pilyje
paminėjo profesinę šventę – Lietuvos socialinių
darbuotojų dieną. Šios gražios šventės proga Jurbarko
rajono savivaldybė padovanojo jiems profesionalaus
smuikininko, dirigento, dėstytojo, Kauno kamerinio
simfoninio orkestro įkūrėjo Gedimino Dalinkevičiaus ir
gitaristo Simono Bušmos koncertą.
Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga
savivaldybės padėkos raštus meras įteikė: Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Ingai
Kornikaitei – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdžias pastangas
formuojant ir įgyvendinant socialinę politiką Jurbarko rajone; Veliuonos seniūnijos socialinei
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darbuotojai Eugenijai Ragaliauskienei – už ilgametį ir kruopštų socialinį darbą, nuoširdžią pagalbą
seniūnijos gyventojams; Skalvijos vaikų globos namų socialinei darbuotojai Astai Petrikauskaitei –
už ilgametį, nuoširdų ir pasiaukojantį socialinį darbą su vaikais.
2018 m. rugsėjo 29 d. meras Skirmantas
Mockevičius dalyvavo Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos veiklos 100 metų jubiliejaus
šventėje. Po Šv. Mišių Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje svečiai ir mokyklos bendruomenė rinkosi į
gimnazijos kiemą, kur pasodino Šimtmečio ąžuolą ir
atidengė Atminimo akmenį, skirtą šiai reikšmingai
sukakčiai. Vėliau susirinkusieji galėjo apžiūrėti
mokyklą, pasivaikščioti po klases, sutikti su savo
bendraklasiais ar buvusiais kolegomis.
Gimnazijos 100 metų jubiliejaus proga savivaldybės padėkos raštais meras apdovanojo
šiuos įstaigos darbuotojus: direktorių Alvydą Januškevičių – už ilgametį profesionalų vadybinį
darbą; direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jolantą Gudelienę – už nuoširdų darbą, renginių
organizavimą, pasiruošimą šimtmečio minėjimui, dailės mokytoją Jurgitą Davidavičienę – už
nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą, mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą;
technologijų mokytoją Ireną Petruitienę – už mokinių kūrybiškumo, tautiškumo bei meninės
saviraiškos puoselėjimą; technologijų mokytoją Adolfą Būblaitę – už kūrybingą pedagoginę veiklą,
tradicijų puoselėjimą bei mokinių meninės saviraiškos ugdymą; bibliotekos vedėją Vaidą
Sendžikienę – už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą; raštinės vedėją Aušrą Špelverienę – už
ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą; vyriausiąją buhalterę Vidą Bacevičienę – už ilgametį nuoširdų
ir sąžiningą darbą bei ūkio dalies darbuotojas Laimą Eimutienę ir Stasę Kančelskienę – už ilgametį
ir sąžiningą darbą. Jubiliejaus proga gimnazijos bendruomenei jis taip pat įteikė 200 eurų vertės
dovanų čekį.
2018 m. spalio 4 d. Jurbarke paminėta
Tarptautinė mokytojų dienos šventė. Jurbarko kultūros
centre pagerbti ir pasveikinti pedagogai, paskelbti ir
apdovanoti Jurbarko kraštui nusipelnę žmonės. Jurbarko
rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko
kraštui“ meras Skirmantas Mockevičius apdovanojo
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorę
Loretą Ševelienę – už nuoširdžią profesinę ir aktyvią
visuomeninę veiklą Jurbarko krašte, Jurbarko r. Viešvilės
pagrindinės mokyklos direktorę Ireną Oičenkienę – už
sėkmingą vadybinį darbą ir aktyvią veiklą Viešvilės
miestelio bendruomenėje bei Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorę Ireną
Bertulienę – už sėkmingą vadybinį darbą ir jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročių ugdymo
skatinimą.
Už kruopštų ir nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, projektų rengimą ir
įgyvendinimą, kūrybiškumą puoselėjant vaikų etnokultūrinį ugdymą, olimpizmo ir sporto idėjų
puoselėjimą, meras kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Dariumi
Juodaičiu bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskiene pagerbė ir kitus rajono
Švietimo bendruomenės narius įteikdami jiems savivaldybės bei Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus padėkos raštus. Jurbarko rajono savivaldybė švietimo bendruomenės nariams padovanojo
Lauros Remeikienės ir jos grupės koncerto
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2018 m. spalio 10 d. savivaldybėje lankėsi
Marijampolės
apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato
viršininkas Aivaras Dumčius ir Veiklos skyriaus
vyresnysis tyrėjas Ramūnas Budrius. Pareigūnai
pasveikino savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių ir
savivaldybės administracijos direktorę Vidą Rekešienę
su Vietos savivaldos diena ir padėkojo už glaudų
bendradarbiavimą vykdant projektą „Viskas mūsų
rankose, todėl jų nuleisti negalime – 2“ įteikdami jiems
padėkos raštus.
2018 m. spalio 26 d. Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Jurbarko filialo 30mečiui įprasminti, politiniai kaliniai ir tremtiniai kartu
su savivaldybės, visuomenės atstovais parke, netoli
paminklo, skirto Knygnešių keliui per Jurbarko rajoną,
pasodino ąžuoliuką. Filialo 30-mečio minėjimas tęsėsi ir
spalio 27 d. Po Šv. Mišių Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje visi persikėlė į Jurbarko viešąją biblioteką,
kur sugiedoję Lietuvos valstybės himną tylos minute
pagerbė Anapilin iškeliavusius tremtinius, stebėjo
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktorių pasirodymą, klausėsi jų atliekamų
partizanų dainų.
Po spektaklio vyko LPKTS valdybos pirmininkės pavaduotojo Edvardo Strončiko sukurto
filmo, skirto LPKTS Jurbarko filialo 30-mečiui, peržiūra. Politinius kalinius ir tremtinius
pasveikinęs meras Skirmantas Mockevičius savivaldybės padėkos raštus skyrė LPKTS valdybos
pirmininkės pavaduotojui Edvardui Strončikui – už atliekamą didelį organizacinį darbą Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, filmo „Kelias iš tremties“, įprasminančio skaudžią tautos
istoriją, sukūrimą; LPKTS Jurbarko filialo valdybos pirmininkei Irinai Pažereckienei – už dvasios
stiprybę, principingumą, aktyvią ilgametę veiklą, įprasminant Lietuvos laisvės kovų, trėmimų,
skaudžią tautos istoriją; Marijai Elenai Tautkuvienei – už ilgametę kultūrinę veiklą, vadovaujant
Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui „Versmė“, už pokario ir tremties dainų
atgaivinimą, gyvosios atminties apie išgyvenimus tremtyje ir lageriuose saugojimą; Danutei
Samienei – už aktyvią ilgametę kultūrinę veiklą įprasminant Lietuvos laisvės kovų, trėmimų,
skaudžią tautos istoriją.
2018 m. lapkričio 8 d. savivaldybės vadovai bei savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai už aukštus sportinius pasiekimus pagerbė Jurbarko rajono
kūno kultūros ir sporto centro, Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ ir sambo sporto šakos
sportininkus bei jų trenerius. Jiems įteikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai bei
savivaldybės piniginės premijos. Šiais metais tai buvo trečiasis sportininkų ir trenerių pagerbimas.
Jiems skirta 2 122,50 eurų.
2018 m. lapkričio 22 d. Jurbarko rajono savivaldybė, Lietuvos šaulių sąjungos Tauragės
apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 701-oji kuopa
kartu su partneriais Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla ir Jurbarko viešąją biblioteka surengė
Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio šventę Jurbarke.
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Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio
proga už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos
kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius
Jurbarko krašte savivaldybės padėkos raštus meras
Skirmantas Mockevičius skyrė šiems pirmiesiems
Jurbarko krašto savanoriams: Petrui Buitkui, Arvydui
Anglickui, kpt. Edmundui Mačaičiui, Viktorui Cvirkai,
Algimantui Batviniui, Gintarui Beržinskui, Alvydui
Stalgiui, Dariui Povilaičiui, Antanui Skrickiui. Už
daugkartinę ir neatlygintiną pagalbą Lietuvos kariuomenės kūrėjams jurbarkiečiams, iškilusių
pavojų Lietuvos valstybei ir asmeniniam saugumui metu: Alvydui Pažereckui ir Valerijui Molevui.
2018 m. lapkričio 24 d. tęsdami ilgametę tradiciją Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko
rajono ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono biuras
Raudonės pilyje surengė tradicinę žemdirbių šventę „Metų ūkis 2018“. Iškilmingame renginyje
pagerbti šauniausiai ūkininkavę ir Jurbarko kraštui nusipelnę žemdirbiai.
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
apdovanojo Paulių kaimo ūkininką Vygantą Baršauską
(už pažangų ūkininkavimą, dalyvavimą edukaciniuose
projektuose, aktyvią visuomeninę veiklą) ir Jurbarko
rajono ūkininkų sąjungos pirmininką Raimundą
Jovarauską (už aktyvią visuomeninę veiklą, sėkmingą
atstovavimą ūkininkams Lietuvos ūkininkų sąjungoje).
Dar vienas apdovanojimas skirtas ūkininkui Povilui
Parnarauskui (už ilgametį sėkmingą vadovavimą
Medininkų žemės ūkio bendrovei, ištikimybę gimtinei, nuolatinę paramą Šimkaičių krašto
žmonėms), tačiau dėl ligos jis renginyje dalyvauti negalėjo.
2018 m. gruodžio 7 d. Raudonės pilyje įvyko Jurbarko rajono bendruomenių vakaras.
Tradiciniame renginyje pagerbtos aktyviausios, organizuojančios daugiausia veiklų rajono
bendruomenės. Vakaro metu savivaldybės vadovai pasidžiaugė bendruomenėmis, jų nariais, kurie
savo darbais puošia mūsų rajoną. Savivaldybės padėkos raštai už įgyvendintus projektus ir nueitą
kelią, už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą bendruomenėms
ir Lietuvai įteikti: Eržvilkiškių, Girdžių, Klausučių, Smalininkų, Vadžgirio, Klausučių mokyklos
bendruomenių centrams, Pavidaujo, Pilies, Vertimų, Rotulių kaimo bendruomenėms ir Vadžgirio
muzikos mylėtojų klubui „Mūza“. Už ateities kūrimą, savitarpio paramą, bendrystę, žmonių
telkimą, už norą dalintis ir duoti: Jurbarkų kaimo bendruomenės centrui, Varlaukio bendruomenei,
Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui ir Lietuvai pagražinti Veliuonos skyriaus narei Rūtai
Misevičienei.
2018 m. gruodžio 28 d. ketvirtą kartą savivaldybės vadovai bei savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai už aukštus sportinius pasiekimus
pagerbė sambo sporto šakos, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro, Klausučių sporto klubo
„Jaunuolynas“, sporto klubo „Pantera“ sportininkus bei jų trenerius skirdami jiems Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštus bei savivaldybės pinigines premijas (2 320,00 eurų).
2018 metais sportininkams paskatinti skirta 8 116,50 eurų Jurbarko rajono savivaldybės
biudžeto lėšų.
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4.5.10. Nevyriausybinių organizacijų rėmimas
2018 m. iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto projektų finansavimui, kofinansavimui ir
nenumatytoms išlaidoms padengti 50 nevyriausybinių organizacijų skirta 71 634.9 Eur. Valstybės
biudžeto lėšos 218 691,44 Eur skirtos 30 nevyriausybinių organizacijų.
4.4 lentelė. Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams 2018 m.
Teikėjas

Eržvilkiškių
bendruomenės
centras
Lybiškių
kaimo
bendruomenė
Rutkiškių
kaimų
bendruomenė
Varlaukio
bendruomenė

Savivaldybės skirtos lėšos projektams
Visuome
nės
sveikatini
mo, NVO,
sporto
klubų
veiklos,
jaunimo
užimtumo
500,00

VVG
atrinktie
ms
projekta
ms

Socialinės
reabilitacij
os ir
integraci
jos,
socialinių
ir
užimtumo
paslaugų

Valstybės lėšos
Nenuma
tytoms
išlaidoms

ŽŪM,
KKSD,
SADM

VVG
Nemunas
teiktų
Paraiškų
finansavi
mo suma

Iš viso
SADM
NRD

500,00

328,00

328,00

757,00

757,00

300,00

300,00

454,75

4 542,55

4 997,30

758,00

758,00

500,00
Pavidaujo
kaimo
bendruomenė
Girdžių
bendruomenės
centras
Sporto klubas
''Girdžiai''
Juodaičių
kaimo
bendruomenė
Jurbarko
autoklubas
Jurbarko
esperantų
klubas
''Horizontas''
Jurbarko
evengelikų
liuteronų
parapijos
diakonija
''Jurbarko
sandora''
Jurbarko
fitneso klubas
''Feniksas''

500,00
1 015,00

1 015,00

500,00

500,00

310,00

310,00

420,00

420,00
675,00

675,00

330,00

330,00

500,00

500,00

200,00

9 690,00

9 890,00

2 634,00

17 911,00

50,00

20 545,00

50,00
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Jurbarko
orientavimosi
sporto klubas
''Karšuva''
Jurbarko
rajono
jaunimo
iniciatyvos
centras
Jurbarko
rajono
neįgaliųjų
draugija
Jurbarko
sporto klubas
''Viesulas''
Jurbarko Švč.
Trejybės
parapija
Jurbarko
teatro mėgėjų
klubas
Lietuvos
PKTS
Jurbarko
skyrius
Lietuvos
samariečių
Jurbarko
krašto bendrija
Lietuvos
sporto
draugijos
''Žalgiris''
Jurbarko
rajono taryba
Lietuvos
sutrikusios
psichikos
žmonių globos
bendrijos
Jurbarko
skyrius
Literatų
klubas
„Švieselė“
Miesto vietos
veiklos grupė
''Jurbarkas''
Miškininkų
gatvės
bendruomenė
Pėsčiųjų žygių
asociacija
Sporto klubas
''Imsrė''
Sporto klubas
''Jurbarko
vilkas''

2018 m.

369,00

369,00

90,00

90,00

380,00

380,00
7 560,00
5 310,00

15 213,00
100,00

5 410,00

150,00

150,00

470,00

470,00

580,00

580,00

500,00

500,00

131,00

500,00

131,00

10 340,00

88 960,00
809,40

7 374,00

400,00

99 800,00
8 183,40
400,00

6 984,00

100,00

500,00

22 773,00

6 984,00

100,00

3 150,60

3 150,60

800,00

800,00

1 299,00

1 299,00

270,00

270,00
500,00
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Sporto klubas
''Pantera''
Sutrikusio
intelekto
žmonių globos
bendrija
''Jurbarko
viltis"
Viešoji įstaiga
''Šiaulių ir
Tauragės
regionų aklųjų
centras''
Asociacija
''Gaivimina''
Jurbarkų
kaimo
bendruomenės
centras
Rotulių kaimo
bendruomenė
Vertimų
kaimo
bendruomenė

500,00
500,00

359,00

10 000,00

800,00

4 417,60

500,00

5 531,00

5 531,00

6 507,00

6 507,00

5 020,00

500,00
4 865,00

5 365,00

499,00

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Raudonės
skyrius
Raudonėnų
bendruomenės
centras
Armeniškių
kaimo
bendruomenė
Asociacija
Seredžiaus
Stasio
Šimkaus
mokyklos
bendruomenė
Klausučių
bendruomenės
centras
Klausučių
mokyklos
bendruomenės
centras
Klausučių
sporto klubas
''Jaunuolynas''
Klausučių
Stasio
Santvaro

12 476,00

500,00

602,40

Žindaičių
bendruomenė

1 617,00

300,00

500,00

500,00

2018 m.

499,00
1 810,00

1 810,00

290,00

290,00

400,00

400,00
1 045,00

1 045,00

420,00

420,00

500,00

500,00

1 500,00

500,00

300,00

1 500,00

500,00

2 500,00

2 800,00

500,00

500,00

400,00

400,00
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pagrindinės
mokyklos
vaikų dienos
centras
Lietuvos
speleologijos
asociacija
Asociacija
''Menų
imperija''
Pilies kaimo
bendruomenė

2018 m.

500,00

500,00

500,00

500,00
2 000,00

7 999,98

9 999,98

500,00

500,00
1 355,00

1 355,00

Smalininkų
bendruomenės
centras
Smalininkų
jaunimo
klubas
''Aukštyn
kojom''
Smalininkų
sporto klubas
''Nemunas''
Stalo teniso
klubas
''Pirmasis
setas''
Paskynų
bendruomenė
Paulių
bendruomenė

500,00

Vadžgirio
bendruomenės
centras
Vadžgirio
muzikos
mylėtojų
klubas ''Mūza''
Lietuvai
pagrąžinti
draugijos
Veliuonos
skyrius
Tamošių
kaimo
bendruomenė
Veliuonos
krašto
bendruomenė
Viešvilės
bendruomenės
centras
''Skalvija''

500,00

500,00

280,00

280,00

494,00

494,00

500,00
1 076,00

1 076,00

120,00

120,00

780,00

780,00

400,00

400,00

234,00

358,00

2 000,00

1 612,00

500,00

500,00
2 440,57

9 762,29

500,00

12 202,86
500,00

1 350,00

1 350,00

450,00

450,00

1 737,25

6 949,02

420,00

8 686,27

420,00

1 160,00

500,00

1 160,00

300,00

800,00
970,00

20 463,15

4 204,00

6 177,82

36 251,00

8 743,00

42 271,15

970,00

24 711,29 151 709,00
savivaldybės biudžeto
lėšos

290 326,41

valstybės biudžeto lėšos

218 691,44

71 634,97
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4.6. Garbės piliečiai
Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos
Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams, asmenims be pilietybės už ypatingus nuopelnus ir
pastangas bei išskirtinį indėlį į Jurbarko rajono mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos,
sporto, ekonomikos, socialinio vystymo ir kitas sritis.
2018 m. balandžio 6 d. savivaldybėje lankėsi
rajono Garbės pilietis, baronas prof. dr. Volfgangas
Hermanas fon Štetenas (Wolfgang Hermann Freiherr
von Stetten). Susitikime meras pasidžiaugė prasmingais
Volfgango fon Šteteno darbais Lietuvai, Jurbarko
kraštui ir padėkojo už kvietimą rugsėjo 15 d. atvykti į
Vokietiją, barono Volfgango fon Šteteno pilį kartu su
Lietuvos ir Vokietijos bendruomenių atstovais paminėti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Koncertuoti
šventiniame renginyje pakviesti Jurbarko kultūros
centro meno kolektyvai. Pokalbio metu meras supažindino svečią su savivaldybėje vykdomais
infrastruktūros projektais, o ypač atkreipė dėmesį į projektus vykdomus socialinėje srityje,
pasidalino savivaldybės planais perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas iš
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tą pačią dieną baronas prof. dr. Volfgangas fon
Štetenas kartu su savivaldybės vadovu dalyvavo Jurbarko Rotary klubo 20 metų jubiliejaus šventėje
Panemunės pilyje.
2018 m. spalio 3 d. savivaldybėje lankėsi
Jurbarko rajono Garbės pilietis Haincas Putlicas (Heinz
Puttlitz) ir jo vadovaujamos Vokietijos visuomeninės
organizacijos „Berlyno policininkai padeda“ („Berliner
Polizisten helfen“) narys Michael Bernecker lydimi
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos
pirmininkės Kristinos Vančienės.
Organizacija „Berlyno policininkai padeda“
prekes ir įvairius buities daiktus Lietuvos samariečių
Jurbarko krašto bendrijai labdaringai teikia nuo 1998
metų. Šiais metais tai jau antrasis jų apsilankymas Jurbarko mieste. Susitikime su meru svečiai
džiaugėsi, kad per ilgus draugystės metus pavyko išlaikyti gerus kontaktus su Jurbarko rajono
savivaldybės vadovais. Jų nuomone, per šį laikotarpį mieste labai daug kas pasikeitė – atnaujintos
gatvės, daugiabučiai namai, įrengti dviračių takai.
Meras padėkojo svečiams už tai, jog praėjus tiek metų jie nepamiršta Jurbarko. Padėkos
žodžius jis skyrė ir Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkei Kristinai Vančienei
bei visiems samariečiams, kurie nuoširdžiai dirba socialinės paramos punktuose, vaikų dienos
centruose, labdaros valgykloje.
4.7. Mero iniciatyvos
2018 m. sausio 9 d. surengtas politinių partijų ir judėjimų atstovų susitikimas, kuriame
aptarta situacija dėl galimo AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ naikinimo ir to
pasekmė – galimas darbo vietų sumažėjimas Jurbarko mieste. Išklausius „Jurbarko šilumos tinklų“
direktoriaus Dariaus Virvilo žodinę informaciją apie AB „Kauno energija“ galimus ketinimus, buvo
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konstatuota, kad savivaldybė neturi jokių oficialių būsimus pokyčius patvirtinančių dokumentų.
Susitikime taip pat buvo aptarti galimi tolimesnių įvykių scenarijai ir išklausytos visų politinių
partijų ir judėjimų atstovų idėjos bei pasiūlymai.
2018 m. sausio 24 d. surengtas susitikimas su
vietinės žiniasklaidos atstovais. Jame meras pristatė
Tarptautinės migracijos organizacijos atliktą tyrimą
„Grįžtamoji migracija: regionų perspektyva“, kuris š.
m. sausio 9 d. buvo pristatytas Prezidentūroje
vykusiame Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir šalies
savivaldybių merų susirinkime. Tyrime pateikiama
informacija apie tai, kaip emigracija ir grįžtamoji
migracija vertinama atskiruose Lietuvos regionuose ir kaip savivaldybės pasiruošusios susigrąžinti
išvykusius gyventojus. Apžvelgę tyrimo rezultatus susitikimo dalyviai diskutavo apie problemas ir
kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems Lietuvos, mūsų gimtojo krašto gyventojams, kaip paskatinti
jų sugrįžimą. Kalbėta apie galimybes stiprinti ryšius tarp gimtojo miesto ir išvykusių į užsienį
komunikacinėje erdvėje. Emigracija išlieka viena opiausių mūsų šalies problemų, todėl dar ne kartą
bus rengiamos diskusijos šia tema ieškant galimybių, padėsiančių palaikyti ryšį su išeiviais iš
Lietuvos.
2018 m. sausio 17 d. meras susitiko su didžiausios AB „Kauno energija“ akcininkės
(valdančios apie 96 proc. akcijų paketą) – Kauno miesto savivaldybės vadovais ir aptarė susidariusią
situaciją dėl galimo AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ naikinimo.
Susitikime Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis patikino, kad visų planuojamų
pokyčių AB „Kauno energija“ tikslas vienintelis – mažinti kainas šilumos vartotojams bent 10
procentų. Kauno miesto mero manymu, neabejotinai tuo turėtų būti suinteresuoti ir Jurbarko miesto
šilumos vartotojai. V. Matijošaitis išreiškė apgailestavimą, kad pokyčiai „Jurbarko šilumos
tinkluose“, turėję prasidėti dar prieš trejus metus, nepateisinamai buvo vilkinami, ir tai yra dar viena
iš priežasčių, kodėl, mažinant administravimo kaštus visoje AB „Kauno energija“, to neišvengs ir
Jurbarko filialas. Kauno miesto meras patikino, kad kviesis AB „Kauno energija“ vadovus ir
įpareigos įmanomai greičiau apsispręsti dėl galutinės administravimo ir abonentų aptarnavimo
struktūros ir pateikti oficialią informaciją Jurbarko rajono savivaldybei.
2018 m. balandžio 9 d. Vilniuje,
Nacionalinėje dailės galerijoje, Vokietijos, Japonijos,
Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriams ir
atsakingiems darbuotojams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Seimo atstovams, Vilniaus jurbarkiškių
draugijos nariams bei žiniasklaidos atstovams buvo
pristatytas unikalus paminklas – Sinagogų aikštės
memorialas, skirtas Jurbarko žydų bendruomenei
atminti. Memorialo projektą pristatė CAN New Artists
Collegium (Izraelis) vadovas, monumento autorius,
žinomas skulptorius Dovydas Zundelovičius (David Zundelovitch) ir Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
„Jurbarko rajono savivaldybė yra viena iš tų, kuri rodo pavyzdį ir skiria išskirtinį dėmesį
savo krašto istorijai. Džiaugiuosi, jog einama šiuo keliu, nes ateities kartos galės matyti, kokia iš
tiesų yra mūsų istorija, mūsų kultūra“, – kalbėjo renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų viceministras Darius Skusevičius.
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„Sinagogų aikštės memorialas – istorijos puslapis, žymintis šimtmečius trukusį žydų
bendruomenės gyvenimą Jurbarke. Antrasis pasaulinis karas į šipulius sudaužė žydų tautybės
žmonių likimus, sovietinė okupacija bandė ištrinti istoriją iš žmonių sąmonės ir aplinkos. Tačiau
jurbarkiečiai saugo savo istoriją ir nori kiek galima tiksliau ją atkurti, perduoti savo vaikams ir
anūkams. Labai tikiuosi, kad šis istorijos puslapis pirmiausia bus skirtas jaunimui, kuris tos istorijos
beveik nežino“, – sakė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Pasak savivaldybės vadovo, monumento autorius Dovydo Zundelovičiaus šeima pati ėmėsi
itin sunkaus darbo – lėšų rinkimo užsienyje. Izraelyje ir JAV jau yra surinkta apie 30 procentų
reikalingų projektui lėšų. Memorialas kuriamas rėmėjų lėšomis, padedant žmonėms iš viso pasaulio,
tačiau norisi, kad prie projekto įgyvendinimo prisidėtų Jurbarko krašto bendruomenė ir Lietuvos
žmonės. Jurbarke įkurta asociacija „Kuriame Jurbarkui“ padės rinkti lėšas Lietuvoje.
2018 m. spalio 2 d. savivaldybėje surengtas
darbinis pasitarimas dėl Jurbarko miestą pasiekiančių
bei gyventojams nemalonius pojūčius sukeliančių
kvapų. Savivaldybės meras priminė 2014 m. sudarytą
bendradarbiavimo sutartį „Dėl kvapų mažinimo iš UAB
„Dainiai“ fermų“, domėjosi, ar sutarties sąlygos buvo
vykdomos, ar įmonėje UAB „Dainiai“, pagal
mokslininkų rekomendacijas, buvo naudoti probiotikai.
Savivaldybės vadovas atkreipė dėmesį, kad ši tema gyventojams ypač jautri, todėl prašė oro ir
aplinkos taršą Jurbarko rajone kontroliuojančias institucijas paskelbti informaciją bendruomenei
apie tai, kaip atliekama gyvulių augintojų, žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų ir UAB „Dainiai“
veiklos kontrolė, o ūkinę komercinę veiklą Jurbarko rajone vykdančių subjektų – viešinti
informaciją apie jų ūkiuose ir bendrovėse naudojamas priemones oro ir aplinkos taršai mažinti,
informuoti bendruomenę apie planuojamus tręšimo laikotarpius, o sudarant tręšimo grafikus
atsižvelgti į mieste planuojamus masinius renginius. Pasitarimo dalyviai sutiko su tokiais mero
pastebėjimais ir tokiems siūlymams pritarė bendru sutarimu.
2018 m. spalio mėnesį meras Skirmantas
Mockevičius susitikęs su CAN New Artists Collegium
(Izraelis) vadovu, monumento autoriumi, žinomu
skulptoriumi
Dovydu
Zundelovičiumi
(David
Zundelovitch) bei visa kūrybine komanda apžiūrėjo
Sinagogų aikštės memorialo kūrimo darbus „Baltosios
Savingės“ akmens dirbtuvėse Širvintų rajone.
Jurbarko rajono savivaldybė, CAN New
Artists Collegium ir asociacija „Kuriame Jurbarkui“
sutarė dėl Sinagogų aikštės memorialo atidarymo datos
– jis bus atidengtas 2019 metų liepos mėnesio 12 dieną. „Memorialas skulptūrine prasme yra
baigtas, tačiau dar laukia raidžių kalimas, žemės darbai, gerbūvio tvarkymas, montavimas ir
apšvietimas“, – informavo skulptorius Dovydas Zundelovičius.
Memorialas statomas iš rėmėjų lėšų, aukojamų visame pasaulyje. Surinkta kiek daugiau
nei 70 proc. lėšų, reikalingų galutiniam paminklo realizavimui.
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2018 m. spalio 17 d. savivaldybėje surengtas
pasitarimas Šimkaičių girioje esančio Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko,
generolo Jono Žemaičio-Vytauto vyriausiosios
vadavietės tvarkymo koncepcijai aptarti. Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos šaulių
sąjungos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
mechanizuotojo pėstininkų bataliono, VĮ Valstybinių
miškų urėdijos, kitų įstaigų atstovai, architektai ir
ekspertai išsakė savo mintis ir idėjas vadavietės
tvarkymo ir jos panaudojimo patriotinio turizmo skatinimui klausimais.
Susirinkusieji išsakė savo pasiūlymus ir idėjas dėl pažintinio/istorinio tako įrengimo.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė
kaip pavyzdį pateikė Daugėliškių miško bunkerio pažintinį taką, kuris supažindina lankytojus su
Lietuvos partizanų gyvenimu ir svarbiausiais įvykiais Daugėliškių miške. Puikiai paruoštuose
stenduose galima sužinoti daugybę svarbių istorijų ir partizanų gyvenimo detalių. Pėsčiųjų žygių
asociacijos prezidentas Vismantas Genys išsakė mintį, kad toks pažintinis takas galėtų apjungti ir
kitus autentiškus partizanų bunkerius, esančius Šimkaičių ir Pavidaujo miškuose.
Pasak VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio vadovo Gintaro
Červoko, galimybė Šimkaičių girioje įrengti pažintinį
taką tikrai yra, tačiau šiam tikslui pasiekti pirmiausia
reikėtų koreguoti miškotvarkos projektą.
Svarbu paminėti, jog Lietuvos Respublikos
Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais sukanka
110 metų, kai gimė su sovietų okupacija kovojęs
Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs
Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
generolas Jonas Žemaitis-Vytautas ir 70 metų nuo 1949
m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo, nusprendė paskelbti
2019-uosius Jono Žemaičio-Vytauto metais.
„Artimiausiu metu kreipsimės į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir
informuosime ją apie idėją Šimkaičių girioje įrengti pažintinį/istorinį taką. Pasiteirausime ir apie
galimybes bei tolimesnius veiksmus šio tako techninio projekto parengimui“, – susitikimo pabaigoje
informavo meras Skirmantas Mockevičius pakviesdamas visus susirinkusius dar kartą susitikti
bendram pokalbiui rengiant šį projektą. Savivaldybės mero teigimu, apie šią idėją bus informuotos
ir kitos institucijos.
2018 m. gruodžio 6 d. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje įvyko Adventinis
savivaldybės vadovų susitikimas su rajono dvasininkais ir vienuoliais. Tokie susitikimai, kuriuose
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aptariami besibaigiančių metų darbai bei ateities planai tapo gražia tradicija. Mero Skirmanto
Mockevičiaus iniciatyva, jie rengiami jau ketvirtus metus.
Gruodžio 6 d. susitikime kalbėta apie šių dienų aktualijas – mažėjantį gimstamumą,
emigraciją, socialinės atskirties mažinimą, aptarti kiti parapijoms aktualūs klausimai susiję su
bendruomeniškumo skatinimu, dvasinių vertybių sklaida, bažnyčių ir joms priklausančių pastatų
remontu, religinių bendruomenių projektų finansavimu. Savivaldybės vadovai domėjosi per šiuos
metus rajono parapijose įvykusiais pokyčiais, teiravosi dvasininkų apie iškilusias problemas bei
pakvietė pasidalinti mintimis apie artėjančių metų planus, reikalingą finansinę pagalbą.
4.8. Mero fondo lėšų naudojimas
Mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. lapkričio 18 d. Tarybos
sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo
tvarkos“.
Mero fondui 2018 m. buvo skirta 7 000 eurų.
4.4 lentelė. 2018m. mero fondo lėšų naudojimas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4
5.

Lėšų panaudojimo tikslas
Sporto renginių, varžybų rėmimas, prizai
Lietuvą ir Jurbarką reprezentuojantys leidiniai, suvenyrai
Užsienio ambasadorių, delegacijų, šalies vadovų priėmimo išlaidos
Užsienio šalių delegacijų Jurbarko krašto šventės 2018 m. rugpjūčio 2327 d. priėmimo išlaidos
Kultūrinių renginių, konkursų, susitikimų išlaidos
Iš viso

Suma,
eurais
1303,69
432,00
848,10
1977,20
2438,68
6999,67

4.9. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais
Miestų bendradarbiavimas tarptautiniu mastu savivaldybėms pasirašant abipusio
bendradarbiavimo sutartis yra sparčiai populiarėjanti „miestų draugiškumo“ forma, kuri susijusi ne
tik su savivaldybe, administracija, bet ir su jai priklausančia bendruomene. Vykdant bendrą veiklą
sudaromos palankios sąlygos pasinaudoti užsienio šalių patirtimi bei patarimais, keistis naudinga
informacija aktualiais klausimais. Tai vienas pagrindinių veiksnių, sudarančių palankias sąlygas
ekonominei, socialinei ir kultūrinei miestų plėtrai, todėl vienas iš savivaldybės uždavinių – palaikyti
ir plėtoti ryšius su užsienio valstybių savivaldybėmis.
Jurbarko rajono savivaldybė bendradarbiauja, yra pasirašiusi ir tęsia bendradarbiavimo
sutartis su šiais užsienio partneriais:
 Belgijos Lakdalio miestu (1996 m.);
 Didžiosios Britanijos (Velso) Glamorgano slėniu (1998 m.);
 Danijos Bogensės miestu (1999 m.);
 Lenkijos Ryno miestu (2000 m.);
 Vokietijos Krailshaimo miestu (2000 m.);
 Berlyno-Lichtenbergo rajonu (2003 m.);
 Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Nemano rajonu (2004 m.);
 Moldovos Kriulenio miestu (2006 m.);
 Lenkijos Hainuvkos miestu (2013 m.);
 Izraeliu (2016 m.).
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Bendradarbiaujama švietimo, kultūros, turizmo, sporto, socialinėje, verslo ir kitose
srityse, plėtojami ryšiai tarp jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų. Vyksta pasikeitimas
oficialiomis delegacijomis.
2018 m. sausio 3 d. savivaldybėje lankėsi
vertėjos Vida Paškauskiene ir Vilijana Urbietienė.
Meras padėkojo vertėjoms už bendradarbiavimą
praėjusiais metais, aptarė ateities planus ir tolimesnį
darbą plėtojant ryšius su Jurbarko rajono savivaldybės
miestais partneriais – Laakdaliu (Belgija), Rynu
(Lenkija),
Krailshaimu
(Vokietija),
Berlyno–
Lichtenbergu (Vokietija), kitais miestais. Taip pat buvo
aptartos galimų vizitų į užsienio šalis datos.
2018 metais Lietuva mini 100-ąsias valstybės
atkūrimo metines. Pasitinkant šimtmečio jubiliejų šalies miestuose, seniūnijose, kaimo
bendruomenėse įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, renginiai, projektai. Jie neaplenks ir Jurbarko
rajono savivaldybės – planuojama daug šventinių renginių, tikimasi sulaukti garbingų svečių ne tik
iš Lietuvos, bet ir užsienio.
Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo Tarybos ir mero sekretoriato vedėja Genė Gudaitienė
bei Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Aldona
Pauliukaitienė kalbėta ir apie tarptautinę Jurbarko ir Laakdalio (Belgija) jaunimo vasaros stovyklą.
Šiais metais ji bus rengiama Lietuvoje rugpjūčio mėnesio pradžioje.
2018 m. kovo 23 d. savivaldybėje su oficialiu vizitu lankėsi Kroatijos Respublikos
ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Krešimir Kedmenec ir jo asistentė Jurga Jozič.
Garbingus svečius priėmė meras Skirmantas Mockevičius. Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo
savivaldybės administracijos darbuotojai, Jurbarko viešosios bibliotekos, VšĮ „Jurbarko turizmo ir
verslo informacijos centro“, Jurbarko kultūros centro, Jurbarko krašto muziejaus vadovai bei
žiniasklaidos atstovai buvo aptartas galimas bendradarbiavimas kultūros srityje (parodų, koncertų,
kroatų filmų dienų organizavimas ir pan.).
Jurbarke p. Krešimir Kedmenec vieši jau ne
pirmą kartą. Susitikime jis džiaugėsi mūsų krašto gamta,
lankytinomis vietomis bei pasidžiaugė, kad praėjusiais
metais Kroatijoje apsilankė net 46 000 turistų iš
Lietuvos.
Meras Skirmantas Mockevičius svečiams taip
pat pasiūlė idėją – suteikti galimybę Jurbarko, Pagėgių,
Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių atstovams
aplankyti Kroatiją, su ja susipažinti ir parvežti žinią apie
sritis, kuriose būtų galima bendradarbiauti.
Po vizito savivaldybėje svečiai, lydimi mero,
lankėsi Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje, kur Kroatijos Respublikos ambasados
Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Krešimir Kedmenec ir jo asistentė Jurga Jozič 7b ir 8a klasių
mokiniams pravedė pažintinę pamoką apie Kroatiją, jos istoriją, kultūrą, gamtos ypatumus, o
aktyviausius apdovanojo suvenyrais su Kroatijos simbolika.
Po pietų svečiai buvo pakviesti apsilankyti Jurbarko krašto muziejuje, kur su dideliu
susidomėjimu apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, susipažino su Jurbarko krašto istorija.
Siekiant sustiprinti Kroatijos ir Jurbarko kultūrinius ryšius bei paskatinti mūsų krašto
žmonių susidomėjimą šia šalimi, Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta kroatų menininko
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Davoro Rostuharo fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“, kurią pristatė p. Krešimir
Kedmenec ir jo asistentė Jurga Jozič.
2018 m. gegužės 4–5 d. vykusiose Jurbarko
miesto ir verslo dienose dalyvavo svečių iš
draugaujančių su Jurbarku savivaldybių – Criuleni
miesto (Moldovos Respublika) ir Laakdalio (Belgija). Iš
Moldovos kartu su oficialia delegacija, vadovaujama
mero pavaduotojo Jurijaus Prokofjevo, atvyko per 40
Criuleni miesto meno mokyklos ugdytinių – šokėjų
kolektyvai „Lozioara“, „Viktorija“, grupė muzikantų,
Rankų teatras. Iš Belgijos atvyko net 2 delegacijos –
Rogerio Verheyeno sportininkų grupelė dalyvavo
šeštadienį vykusiame bėgime, o ELE bendrijos atstovai, vadovaujami bendrijos prezidento Freddy
Van den Brande, atvyko pasitarti dėl vasarą numatomo Jurbarko dailininkų projekto Laakdalyje.
Gegužės 4 d. oficialią Criuleni miesto savivaldybės delegaciją ir meno kolektyvų vadovus
priėmė savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai. Susitikimo metu
prisiminta bendradarbiavimo pradžia, kai 1990 metais tarp Jurbarko ir Criuleni buvo pasirašyta
Broliavimosi sutartis, kalbėta apie ilgus draugystės metus, apsikeista nuomonėmis apie ryšius
ateityje. Svečiai įteikė kvietimą vienam Jurbarko rajono meno saviveiklos kolektyvui rugpjūčio 2428 dienomis dalyvauti Criuleni mieste vyksiančiame tarptautiniame folkloro festivalyje.
Moldavų meno saviveiklos kolektyvai koncertavo Motinos dienai skirtame koncerte
Kultūros centre, Miesto ir verslo dienų koncertinėje programoje, Žiobrinėje. Jurbarkiečiai labai
šiltai priėmė energingus moldavų liaudies ir šiuolaikinius šokius, dainas, muziką, visiems didelį
įspūdį padarė Rankų teatro pasirodymas. Oficiali svečių delegacija lankėsi Jurbarko miesto
seniūnijoje, Vinco Grybo memorialiniame muziejuje, Jurbarko viešojoje bibliotekoje, Turizmo ir
verslo informacijos centre. Svečiai taip pat keliavo po Jurbarko rajoną, lankėsi Klausučių žemės
ūkio bendrovėje, apžiūrėjo Raudonės ir Panemunės pilis, Panemunių regioninio parko ekspoziciją.
2018 m. gegužės 24–25 d. Ternopilio bendrija (veikianti daugiau kaip 10 metų ir vienijanti
17 fizinių asmenų) bei Jurbarko, Šilalės, Pagėgių, Tauragės savivaldybės – gavusios kvietimą iš
Ternopilio gubernatoriaus administracijos, pasiuntė savo atstovus dalyvauti tarptautiniame
Ternopilio investuotojų forume. Jurbarko rajono savivaldybė buvo atstovaujama šios delegacijos –
Sauliaus Lapėno, mero pavaduotojo, Dariaus Juodaičio, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo ir Algirdo Gudaičio – savivaldybės tarybos finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto
pirmininko.
2018 m. birželio 20 d. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis Jurbarko dvaro parke susitiko su į
Jurbarką atvykusiais 9–16 metų amžiaus vaikais iš Ukrainos. Viešnagės metu vaikai turėjo galimybę
pažinti Jurbarko kraštą ir jo istoriją, puikiai praleido laiką įvairiose edukacinėse ir sportinėse
veiklose, susirado naujų draugų bei praplėtė akiratį. „Džiaugiamės, kad galime prisidėti padedant
vaikams, nukentėjusiems nuo karinių veiksmų Ukrainoje ir tikimės, kad ši, bei kitos panašios
iniciatyvos, dar labiau sustiprins Lietuvos ir Ukrainos draugystę“, – sakė savivaldybės meras.
2018 m. liepos 4 d. savivaldybėje apsilankė naujas Nemano miesto administracijos
vadovas Andrejus Neimanas, kuris, laimėjęs konkursą ir patvirtintas Nemano miesto deputatų
tarybos, darbą pradėjo nuo 2018 m. balandžio 21 dienos. Andrejus Neimanas papasakojo apie savo
artimiausius planus vystant Nemano miesto infrastruktūrą ir išreiškė norą tolimesniam
bendradarbiavimui su Jurbarko rajono savivaldybe.
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Mero kabinete vykusio pokalbio metu daugiausiai dėmesio buvo skirta problemai dėl
beveik vieno milijono eurų sugrąžinimo Lenkijos ekonominės plėtros ir finansų ministerijai, kaip
dalies netinkamai panaudotos ES fondų skirtos paramos, Nemano miesto administracijai
įgyvendinant bendrą projektą „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų
surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei
Nemano mieste (Rusija)“. Bendro projekto vertė – 17 275 079 eurų.
Nemano miesto administracijos vadovas Andrejus Neimanas pažadėjo imtis priemonių dėl
šio įsiskolinimo sureguliavimo ir išreiškė viltį gauti finansinę paramą iš Kaliningrado srities
biudžeto.
Pokalbio metu buvo paliesti ne tik Jurbarko krašto žmonių saugumui, bet ir likusiai
Lietuvos daliai svarbūs klausimai susiję su tebevykstančia Baltijos atominės elektrinės statyba netoli
Nemano miesto Kaliningrado srityje. Stebint ir girdint viešus pranešimus apie situaciją, susijusią su
Astravo atominės elektrinės statyba, neabejotinai analogiški klausimai gali kilti ir dėl Baltijos
atominės elektrinės.
Susitikime buvo pasikeista kontaktiniais duomenimis ir sutarta siekti greitesnio kylančių
problemų sprendimo bei dažniau keistis informacija, kuri aktuali Rusijos ir Lietuvos pasienio kraštų
gyventojams.
2018 m. liepos 9 d. mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu savivaldybėje lankėsi
Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvė, Jungtinių Amerikos Valstijų Baltimorės
lietuvių tautinių šokių grupė „Malūnas“, vadovaujama iš Jurbarko krašto kilusios Eglės Baublytės.
Moteris jau ilgą laiką gyvena Baltimorėje, aktyviai dalyvauja Baltimorės lietuvių namų veikloje.
Meras svečiams pristatė Jurbarko rajoną, apžvelgė demografinę jo situaciją, papasakojo
apie gražiausius mūsų krašto perlus – Raudonės ir Panemunės pilis. Jis taip pat informavo apie
artimiausius savivaldybės planus turizmo poreikiams pritaikyti Raudonės pilį, supažindino su
Jurbarke įgyvendinamu Sinagogų aikštės memorialo projektu, skirtu Jurbarko miesto žydų
bendruomenės atminimui įamžinti, prisiminė iš mūsų krašto kilusį legendinį Amerikos populiariųjų
dainų atlikėją, Brodvėjaus miuziklo ir Holivudo kino aktorių, radijo šou laidų vedėją Alą Jolsoną,
kuris 1894 m. emigravo į JAV, Vašingtoną bei Jurbarko garbės pilietį, Jungtinių Amerikos Valstijų
senatorių Richardą Durbiną.
Susitikime dalyvavęs Baltimorės lietuvių namų prezidentas Rytis Grybauskas supažindino
su šių namų veikla. Baltimorėje ir jos apylinkėse lietuvių išeiviai pradėjo kurtis dar XIX amžiaus
antrojoje pusėje, o šio amžiaus pabaigoje pradėtos steigti pirmosios lietuviškos organizacijos. 1914
metais įkurti Baltimorės lietuvių namai visą pastarąjį šimtmetį yra svarbiausias lietuviškos veiklos,
kultūros ir paveldo puoselėjimo židinys Merilando valstijoje. Čia buvo įkurtas tautinis knygynas,
iki šiol tebedirba Lietuvos istorijos muziejus, rengiami lietuviški teatro, operos, dainų ir šokių
pasirodymai, vyksta parodos, lietuvių bendruomenės renginiai, minimos Lietuvos valstybės šventės.
Šokių kolektyvo nariai papasakojo apie savo gyvenimą ir veiklą, ryšius su Lietuva
gyvenant užsienyje, džiaugėsi galimybe Dainų šventės metu susitikti su lietuviais iš kitų pasaulio
šalių ir kartu sugiedoti „Tautišką giesmę“. Pasak jų, Lietuva yra labai graži šalis, o joje gyvenantys
žmonės kantrūs, gerai moka anglų kalbą. Svečius itin domina mūsų šalies istorija.
„Labai tikiuosi, kad kada nors Jūsų šokių grupė „Malūnas“ šoks ir Jurbarko krašto šventėje.
Dėkoju Jums už lietuvių kultūrinių vertybių puoselėjimą ir džiaugiuosi, kad siekiate lietuvybę
perduoti jaunajai kartai. Jūsų pastangų dėka auga atsakinga ir ryšio su Tėvyne nepraradusi jaunoji
karta“, – susitikime kalbėjo meras.
2018 m. rugpjūčio 3 d. prasidėjo 22-oji tarptautinė vaikų ir jaunimo mainų stovykla,
kurioje dalyvavo Jurbarko rajono ir Laakdalio (Belgija) savivaldybių jaunimas. Tradiciškai
pirmąsias dienas dalyviai praleido gyvendami šeimose, kur turėjo galimybę pakeliauti, susipažinti
su Lietuvos kultūra, tradicijomis bei Jurbarko kraštu. Vėliau pagrindinės veiklos persikėlė į
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Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos patalpas. Rugpjūčio 6 d. Smalininkuose su
stovyklautojais susitiko ir juos pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės vadovai – meras
Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Saulius Lapėnas. Šią dieną stovyklautojai dalyvavo
įvairiose susipažinimo bei komandinėse veiklose. Iš viso į veiklas bus įtraukta daugiau nei 60
dalyvių, vadovų ir jų padėjėjų.
2018 m. rugpjūčio 21 d. į Jurbarką atvyko gausi 45 ukrainiečių vaikų delegacija, kuri net
trylikai dienų apsistojo Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos patalpose. Rugpjūčio 21–23
dienomis vaikai dalyvavo įvairiose veiklose Jurbarko krašte, o kitomis dienomis juos užėmė kitos
Tauragės apskrities savivaldybės: Pagėgių, Šilalės ir Tauragės.
Rugpjūčio 21 d. lydimi suaugusiųjų vaikai lankėsi Jurbarko rajono savivaldybėje, kur
susitiko su rajono vadovais. Jurbarko kraštą ukrainiečiams pristatė savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, apie jaunimo politikos įgyvendinimą papasakojo savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
Lukas Bakšys, o su numatyta trijų dienų ekskursijos programa supažindino savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis.
2018 m. rugsėjo 15 d. Vokietijoje Kiuncelzau
(Künzelsau) mieste Šteteno (Stetten) rezidencinėje
pilyje įvyko iškilmingas Lietuvos ir Estijos valstybių
atkūrimo 100 metų sukakties paminėjimo renginys.
Jame dalyvavo apie 400 kviestinių svečių. Tarp jų –
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, savivaldybės administracijos direktorės
Vidos Rekešienės vadovaujama oficiali Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija, Kelmės rajono savivaldybės
delegacija, nemažai lietuvių (tarp jų grupė
jurbarkiečių), dabar gyvenančių Vokietijoje.
Iškilmės prasidėjo ekumeninėmis pamaldomis pilies koplyčioje, pastatytoje 1436 m.
Lietuvių ir vokiečių kalbomis kunigai ir susirinkusieji nuoširdžiai padėkojo Dievui už Baltijos šalių
laisvę, palinkėjo visiems saugoti taikų gyvenimą. Po pamaldų įvyko oficialus minėjimas, kurio
pradžioje skambėjo Estijos, Lietuvos ir Vokietijos himnai. Lietuvos Respublikos garbės konsulas
Badeno-Viurtembergo (Baden-Württemberg) Žemėje ir Jurbarko rajono Garbės pilietis Prof. Dr.
Volfgangas fon Štetenas (Wolfgang von Stetten) pasveikino visus svečius ir akcentavo, kad
bendromis pastangomis ir tarpusavio supratimu galima labai daug pasiekti. Tą įrodžiusios Baltijos
šalys.
Renginyje kalbėjusieji Vokietijos politikai Dr.
Matiejus Netas (Matthias Neth), Gvidas Volfas (Guido
Wolf) ir Helmutas Aurencas (Helmut Aurenz), Estijos
Respublikos ambasadorius Viljamas Martas Lanemaė
(William Mart Laanemäe) ir kiti svečiai iš įvairių
Europos šalių vertino Baltijos kelio prasmę, džiaugėsi
Baltijos šalių laimėjimais ir bendradarbiavimu su
Vokietija bei kitomis Europos Sąjungos šalimis, drąsia
ir aiškia pozicija tarptautinių santykių požiūriu; išsakė
kylančias globalias grėsmes, akcentavo taikų naujų
technologijų panaudojimą.
Rrenginio dalyvius pasveikino Seimo narė, Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė.
Ji padėkojo Garbės konsului Volfgangui fon Štetenui už surengtą gražią šventę, o Vokietijai – už
paramą, kai Lietuva siekė narystės ES ir NATO, už artimus bendradarbiavimo ryšius.
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Šventėje taip pat dalyvavo Viurtembergo (Württemberg) kunigaikščio Vilhelmo Karlo fon
Uracho (Wilhelm Karl von Urach), Lietuvos karaliaus Mindaugo II, anūkas – kunigaikštis Inigas
fon Urachas (Inigo von Urach). Jis svečius supažindino su savo giminės istorija ir ryšiais su Lietuva.
Savivaldybės meras S. Mockevičius, administracijos direktorė V. Rekešienė ir kiti
delegacijos nariai diskutavo su Vokietijos politikais ir verslininkais apie verslo plėtrą bei galimą
bendradarbiavimą su Jurbarko rajono įstaigomis.
Jurbarko kultūros centro šokių studijos „Nemunėlis“ šokėjai ir liaudiškos kapelos „Mituva“
muzikantai, pateikė nuotaikingą ir profesionaliai parengtą meninę programą. Jos metu buvo
padėkota visų iškilmių sumanytojui ir organizatoriui ponui Volfgangui fon Štetenui – Savivaldybės
meras S. Mockevičius padėkojo Lietuvos draugui ir įteikė vitražą, kurį specialiai šiai progai
pagamino mūsų menininkė Rasa Grybaitė. Autorė taip pat padėkojo renginio šeimininkui už gražias
ir prasmingas iniciatyvas bei padovanojo dailės darbų albumą. Priėmęs dovanas Volfgangas fon
Štetenas pasidžiaugė ilgamete Kiuncelzau ir Krailsheimo (Crailsheim) bendruomenių draugyste su
Jurbarko kraštu ir informavo, kad stengsis, jog vienas iš Rasos Grybaitės vitražų, kuris jau yra
Vokietijoje, kuo greičiau papuoštų netoliese esančią bažnyčią.
Po meninės programos ir sveikinimų prasidėjo forumas „Liudytojai praneša apie antrąjį
Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos atgimimą 1990–1991 metais ir dabartį“. Diskusiją
pradėjo ir ją profesionaliai vedė pono Volfgango fon Šteteno sūnus Kristianas fon Štetenas
(Christian von Stetten). Jis akcentavo istorinės atminties svarbą ir gebėjimą žvelgti į ateitį.
Prisiminimais apie okupaciją ir pragaištingą sovietinę ideologiją pasidalino Latvijos ir Rytų
Vokietijos mokslininkai. Visus labai sujaudino ponios Uršulos Dorn (Ursula Dorn) pasakojimas
apie savo šeimos gyvenimą, kurį ji aprašė knygoje „Ich war ein Wolfskind aus Königsberg“ („Aš
buvau Vilko vaikas iš Kionigsbergo“). Kita forumo dalyvė – Bendrijos „Edelveisas-Vilko vaikai“
(„Edelweiss-Wolfskinder“) pirmininkė Luizė Kazukauskienė (Luise Kazukauskiene) – nuoširdžiai
kalbėjo apie likusius vienišus pokario meto vokiečių vaikus, kurie savo naujus namus ir naujus tėvus
surado lietuvių šeimose. Seimo narys, parlamentinių ryšių grupės su Vokietija pirmininkas Kęstutis
Masiulis pasidalijo savo mintimis apie praeities problemas, sunkius pirmuosius Lietuvos
nepriklausomybės metus, atsargų tarptautinį pripažinimą. Diskusijų grupės nariai baigė savo
pokalbį akcentuodami, kad mes visi turime žiūrėti į ateitį ir prisiimti atsakomybę už ją, kad reikia
burtis draugėn ir parodyti savo dvasinę, kultūrinę ir supratimo bei bendrystės tarp šalių stiprybę.
Jurbarko rajono savivaldybės delegacija taip pat trumpam užsuko į Krailsheimą, kur
susitiko su šio miesto meru Dr. Kristofu Grimeriu (Christoph Grimmer) ir tarptautinių ryšių
koordinatore Konztance Lauer (Constanze Lauer) bei aptarė tolimesnio bendradarbiavimo
galimybes.
2018 m. spalio 11 d. savivaldybėje lankėsi Jurbarko dekanato jaunimo centro ir Jurbarko
rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio Jaunimo mainų projekto „Jaunimas: tiltai Europoje“
dalyviai – Jurbarko rajono mokyklų mokiniai ir katalikiškasis jaunimas iš Vokietijos Chemnitzo
miesto. Svečius savivaldybėje priėmė meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų
koordinatorius) Lukas Bakšys.
Meras pasveikino atvykusius svečius, pasidžiaugė Jurbarke aktyviai veikiančiomis katalikų
ir evangelikų liuteronų bendruomenėmis, papasakojo jaunuoliams apie rugpjūčio mėnesio paskutinį
savaitgalį Jurbarke vykstančią Jurbarko krašto šventę, kuri tradiciškai baigiasi Ekumeninėmis
pamaldomis.
Jaunimo reikalų koordinatorius Lukas Bakšys pristatė Jaunimo politikos prioritetines
kryptis, darbo su jaunimu vystymą savivaldybėje, aptarė tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo
klausimus. Su jaunimo politika jurbarkiečius supažindino ir Chemnitzo miesto katalikiškasis
jaunimas, kuris pasidalino kokybiško užimtumo idėjomis.
Svečių viešnage Jurbarke rūpinosi Kauno arkivyskupijos Jurbarko dekanatas.
82

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2018 m.

2018 m. spalio 31 d. Jurbarke lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės
ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas (Amir Maimon). Garbingas svečias buvo pakviestas
dalyvauti projekto „Izraelio kinas tavo mieste“ baigiamajame renginyje Jurbarko viešojoje
bibliotekoje. Prieš renginį jis susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės vadovais, Tarybos ir mero
sekretoriato bei savivaldybės administracijos darbuotojais.Meras padėkojo svečiui už rodomą didelį
dėmesį Jurbarko rajonui, prisiminė pirmąjį Ambasadoriaus vizitą Jurbarke, po kurio bendruomenė
gavo didelį stimulą įprasminti čia gyvenusios žydų bendruomenės atminimą. „Garbė Jūsų

savivaldybei, kad tokie svarbūs žingsniai ir darbai buvo atlikti. Tikrai planuoju dalyvauti memorialo
atidengimo ceremonijoje 2019 m. liepos 12 d. ir džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šio projekto
įgyvendinimo surandant ir apjungiant žmones. Draugystė su Jurbarku yra ne tik kalbos apie praeitį,
bet taip pat dabartį ir ateitį“, – sakė Ambasadorius Amiras Maimonas.
Prisimindamas savo ir Ambasadoriaus vizitą Raudonės pilyje meras informavo svečią apie
artimiausius savivaldybės planus šią pilį siūlyti investuotojams. „Tikimės, kad pilyje atsiras
viešbutis, restoranas, bus teikiamos kitos paslaugos, kurios padės pritraukti didesnius turistų srautus.
Tikimės, kad didelė turistų dalis čia atvyks ir iš Izraelio“, – kalbėjo meras. Ambasadoriaus teigimu,
Izraelio žmonės dar tik pradeda atrasti Lietuvą. Įdomu tai, kad Lietuvoje jie apsistoja žymiai
ilgesniam laikui nei kiti turistai.
Po susitikimo savivaldybėje Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas
kartu su meru Skirmantu Mockevičiumi lankėsi minėtame projekto „Izraelio kinas tavo mieste“
uždarymo renginyje Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Kino projekto metu jurbarkiečiai ir miesto
svečiai turėjo galimybę išvyksti keturis nemokamus filmus „Vestuvių lėlė“, „Pavėluotos mintys“,
„Betliejus“ ir „Kapo Jeruzalėje“. Kiekvienas jų buvo rodomas originalo – hebrajų – kalba su
lietuviškais subtitrais. Paskutinį filmą „Kapo Jeruzalėje“ bibliotekoje spalio 31 d. pristatė pats
Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Šį filmą jis skyrė vienuolikai žmonių,
kurie žuvo per šaudymą vienoje sinagogoje Pensilvanijos valstijos Pitsburgo mieste.
2018 metų kovo-spalio mėnesiais Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius taip pat dalyvavo: Izraelio ambasadoriaus J. E. Amir Maimon priėmime
Ambasadoriaus rezidencijoje Vilniuje, Gruzijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio minėjime
Vilniuje, Japonijos ambasadoriaus priėmime Vilniuje.
Jurbarko rajono savivaldybėje meras priėmė: Belgijos, Laakdalio savivaldybės atstovus,
svečius iš Vokietijos, Moldovos Respublikos ambasados ir Moldovos Respublikos delegacijos
atstovus, Laakdalio (Belgija) draugijos „Europa–Laakdal–Europa“ (ELE) narį Johnny Peys.
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5. EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA
Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe parengė
savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį pateikė tvirtinti savivaldybės Tarybos
nariams. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, organizavo jo vykdymą, užtikrino visų priemonių
finansavimą pagal patvirtintas programas.
Pateikiami preliminarūs 2018 metų biudžeto vykdymo ir finansinės situacijos analizės
duomenys.
5.1 Savivaldybės biudžeto įplaukos
Patikslintas 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto 27 682,4 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 28 036,9 tūkst. eurų, arba 101,3 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 641,1 tūkst.
eurų, pasiskolinta – 473,1 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 73,8 proc. Per metus rajono
savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 3 259,7 tūkst. eurų, iš jų:
1 345,2 tūkst. eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 1 654,3 tūkst. eurų valstybės biudžeto
tikslinės paskirties asignavimai (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, mokymo reikmėms
finansuoti, mokyklų sporto aikštynams modernizuoti, projektams finansuojamiems su ES parama
vykdyti, neformaliam vaikų švietimui ir pan.), 260,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos,
pajamos už teikiamas paslaugas ir panaudotas apyvartos lėšų likutis. Per metus rajono savivaldybės
Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas 221,9 tūkst. eurų, iš jų: 209,9 tūkst. eurų
valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai ir 12,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos
už teikiamas paslaugas.
6 pav. 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur /proc.)

Gyventojų pajamų
mokestis, iš viso
14058,9 (49,3 %)
Turto mokesčiai,
realizavimo ir kitos
pajamos, rinkliavos
2663,6 (9,3 %)

Dotacijos ir kitos
tikslinės paskirties
lėšos 9660,1
(33,9 %)

Skolinimosi
pajamos 473,1
(1,7 %)

ES finansinės
paramos lėšos
1654,3 (5,8 %)

Iš valstybės biudžeto 2018 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms
funkcijoms vykdyti suma bei kiti tikslinės paskirties asignavimai (Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijos sporto aikštynui atnaujinti, kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti, pedagogų
skaičiui optimizuoti ir pan.) Dėl užsitęsusio mokėjimo prašymų vertinimo nebuvo gauta visos
planuotos ES finansinės paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui bei projektams finansuoti.
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Trumpalaikių paskolų iš valstybės biudžeto negauta. Valstybės biudžetui iki 2018 m. gruodžio 31
d. grąžinta 46,1 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį biudžeto asignavimų (didžiausios
sumos – socialinėms reikmėms).
Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą 1 236,7 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2017 m.
gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti.
Per metus įsiskolinimams dengti bei nenumatytiems darbams finansuoti panaudotos visos likusios
apyvartos lėšos 165,2 tūkst. eurų.
Praėjusiais metais gauta ir sėkmingai panaudota valstybės investicijų programoje
numatytiems objektams finansuoti bei infrastruktūros projektams vykdyti 1 126,6 tūkst. eurų
valstybės investicijų ir kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Atnaujintas Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštynas, atliktas Jurbarko miesto ir rajono gatvių kapitalinis
remontas, įrengti šaligatviai.
5.2 Savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti 2018 m. buvo planuota 29 743,2 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 27 892,5 tūkst. eurų, arba 93,8 proc.
Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinė parama, lėšos įvairioms išmokoms,
kompensacijoms, socialinėms paslaugoms bei lėšos infrastruktūros objektams prižiūrėti,
modernizuoti, pertvarkyti.
7 pav. 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur /proc.)

Kultūros ir sporto
veiklų plėtros
programas 2580,2
(9,3 %)

Vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų
ugdymo programa
11793,6 (42,3 %)

Kaimo plėtros
programa 292,2
(1,0 %)

Socialinės paramos
plėtros, socialinės
atskirties mažinimo
programa 4091,0
(14,7 %)

Bendrųjų funkcijų
vykdymo programa
(be paskolų
grąžinimo)
2998,2 (10,7 %)

Infrastruktūros
objektų priežiūros,
modernizavimo ir
plėtros programa
3991,7 (14,3 %)
Smulkaus verslo ir
turizmo skatinimo
programa 279,5
(1,0 %)

Sveikatos ir
aplinkos apsaugos
Skolintų lėšų
programa 1076,9
grąžinimas 789,2
(3,9 %)
(2,8 %)
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5.3 Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas
Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė
309,7 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas padidėjo 29,5
tūkst. eurų. Pagrindinė įsiskolinimų padidėjimo priežastis – liko nesumokėta 64,1 tūkst. eurų už
suteiktas paslaugas per gruodžio ir dalį lapkričio mėn. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centrui bei padidėjęs įsiskolinimas socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms per gruodžio
mėn., tačiau nepaisant padidėjusių einamųjų trumpalaikių įsiskolinimų, metai baigti geresniu
rezultatu, nei prognozuota. Didžiąją dalį trumpalaikio įsiskolinimo kaip ir ankstesniais metais
sudaro socialinės paramos išmokos ir kompensacijos už gruodžio mėn. (teisės aktų nustatyta tvarka
išmokos mokamos tik už praėjusį mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir gyvenviečių
tvarkymą, komunalinių atliekų tvarkymą.
Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 277,6
tūkst. eurų, kuris sumažėjo lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis 316,1 tūkst. eurų.
Ilgalaikio įsiskolinimo sumažėjimą lėmė tai, kad nebuvo poreikio skolintis, nes planuoti pradėti
įgyvendinti projektai dėl dokumentų derinimo bei kitų priežasčių perkelti į kitus metus. Dar viena
ilgalaikio įsiskolinimo mažėjimo priežastis – fiskalinės drausmės įstatymo įsigaliojimas, kuris
ženkliai apribojo savivaldybių galimybę skolintis.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų
mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti.
6. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
REZULTATAI
Vykdant savivaldybės funkcijas svarbu yra gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo
gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Informacinių technologijų plėtra, augančios
technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę
valdžią (toliau – E. valdžia). E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai
susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu
būdu. E-valdžios politika siekia padidinti viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir
skaidrumą, taupyti vartotojų bei viešojo sektoriaus išteklius, didinti rajono konkurencingumą.
Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas
administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus
informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti
elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną,
viešumą ir prevenciją. Jurbarko rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-28 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ bendrųjų
funkcijų vykdymo programoje (Nr.1) išvardintos savivaldybėje vykdomos administracinės naštos
mažinimo priemonės:
1. Priemonė „Nuolat analizuojami Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus priimti teisės aktai, įvertinama informaciniai įpareigojimai asmeniui bei, esant reikalui,
siūloma juos pakeisti (vertinant teisės aktų skaičių)“ vykdoma nuolat – esami informaciniai
įpareigojimai asmeniui analizuojami nuolat ir, esant reikalui, siūlomi keisti ir keičiami. Aiškesnis
reglamentavimas sumažina administracinę naštą, kuri patiriama asmenims nuolat aiškinantis
kylančius įvairių sričių klausimus, dokumentų formų patvirtinimas taupo asmenų laiką rengiant
dokumentus ir tuo užtikrina Administracinės naštos mažinimo įstatymo 4 straipsnio 7 punkte
nustatyto administracinės naštos mažinimo principo laikymąsi – siekiama sumažinti laiko sąnaudas
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pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų
pildymo aiškumo ir konkretumo.
2. Priemonė „Seniūnijų panaudojimas perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių
neatlieka seniūnijos (vertinant raštų skaičių)“ vykdoma nuolat – visos seniūnijos naudoja
dokumentų valdymo sistemą DVS gaunamų, siunčiamųjų dokumentų kūrimui bei registravimui, tai
leidžia gaunamus dokumentus elektroniniu būdu perduoti kitiems administracijos padaliniams.
Seniūnijose iš asmenų priimami prašymai dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje,
tvarkymo, dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, dėl viešųjų darbininkų darbo
užmokesčio pažymų išdavimo, dėl vienkartinės pašalpos asmenims, dėl socialinių paslaugų, dėl
nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo, dėl adreso suteikimo ir dėl kitų klausimų. Tai yra
seniūnijos naudojamos kaip tarpininkės perduodant asmenų prašymus kitiems administracijos
struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.
3. Priemonė „Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau
kaip 18 darbo dienų) (vertinant dienų skaičių nuo prašymo pateikimo iki licencijos išdavimo)“
vykdoma – vienkartinės licencijos ir leidimai išduotos per 1–5 dienas, dėl būtinumo savivaldybės
administracijai raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę muitinę, Informatikos ir
ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą) siekiant nustatyti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota
licencija ar leidimas, nevienkartinės licencijos išduotos nedelsiant po reikalingų dokumentų gavimo.
4. Priemonė „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į
administracinės naštos mažinimą (vertinant prie DVS prisijungusių įstaigų skaičių, gautų ir siųstų
kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų skaičių)“ vykdoma:
 Dokumentų valdymo sistemą DVS Webpartner (toliau – DVS) naudoja visi savivaldybės
administracijos padaliniai (įskaitant seniūnijas) gaunamų, siunčiamų dokumentų kūrimui bei
registravimui. Nuo 2016 m. lapkričio mėnesio DVS Webpartner sistema papildyta nauju
registru VSD – „Savivaldybės administracijos padalinių vidaus susirašinėjimo dokumentų
registras“. Šiame registre savivaldybės administracijos padaliniai (skyriai ir seniūnijos)
keičiasi dokumentais tarpusavyje.
 Savivaldybės Dokumentų valdymo sistema pritaikyta registruoti bei peržiūrėti dokumentus,
pasirašytus saugiu (kvalifikuotu) elektroniniu parašu.
 DVS naudoja 4 savivaldybės įstaigos (įmonės): VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Jurbarko vandenys“, Jurbarko
kultūros centras. Su šiomis įstaigomis (įmonėmis) yra galimybė keistis dokumentais DVS
priemonėmis.
 Per 2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su valstybės įmone
Registrų centru dėl elektroninių aukcionų vykdymo.
 Su administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais, gautais raštais darbuotojai
supažindinami DVS priemonėmis. Visi savivaldybės Tarybos, Mero ir administracijos
direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.jurbarkas.lt. Visi savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai skelbiami
Teisės aktų registre.
5. Priemonė „Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (vertinant naudojimąsi
informacinėmis sistemomis ir per jas priimtų prašymų skaičių, įsigytų kompiuterių, licencijų ir
programų skaičių)“ vykdoma nuolat – Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje yra sukurti
reklaminiai skydeliai Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų
geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“, kurioms padedant galima naudotis
elektroninėmis paslaugomis. Šių (IS) sistemų elektroninės paslaugos nuolat atnaujinamos. Visų
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teritorijų planavimo dokumentų, savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų dėl teritorijų
planavimo dokumentų rengimo viešinimas vykdomas per Teritorijų planavimo duomenų registrą
(TPDR) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Statybos
leidimams išduoti naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“. Savivaldybė turi įsigijusi Geografinių duomenų
informacinės sistemos programą, kurios duomenys nuolat
papildomi iš savivaldybės
administracijos skyrių gauta informacija (duomenimis). Topografinių nuotraukų derinimui
naudojama topografinių planų derinimo (TOPD) elektroninė sistema, informacija apie
savivaldybėje esančius erdvinius objektus (inžinerinius statinius) kaupiama savivaldybės erdvinių
duomenų rinkinyje (SEDR). Minėtų informacinių sistemų duomenys pateikti viešai savivaldybės
interneto svetainėje www.jurbarkas.lt nuorodoje „Jurbarko žemėlapiai“. Naudodamiesi Socialinės
paramos (eSPIS) sistema gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti prašymus socialinėms
išmokoms gauti. Daugelis seniūnijų ir Socialinės paramos skyriaus priimamų prašymų gali būti
pildomi el. būdu per informacinę sistemą SPIS.
Prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos prisijungusiems
subjektams informacija teikiama (gaunama) per šią sistemą.
6. Priemonė „Savivaldybės interneto svetainėje skelbimas atmintinių apie teikiamas
administracines paslaugas ir jų atnaujinimas (ne rečiau kaip kartą per pusmetį)“ vykdoma – visos
savivaldybės teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos metais suvestos į Viešųjų ir
administracinių paslaugų katalogo informacinę sistemą (PASIS), paskirti už atskirose interneto
svetainės dalyse skelbiamą informaciją atsakingi asmenys.

7. Priemonė „Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą,
savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas“ vykdoma – savivaldybės darbuotojai per 2018 m. kėlė kvalifikaciją (buvo komandiruoti ir
dalyvavo kursuose, seminaruose, konferencijose, pasitarimuose).
Administracinės naštos mažinimo priemonių statistiniai rodikliai pateikti lentelėje.
6.1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas
Eil.
Nr.
1.

PriePriemonės vertinimo rodiklio pavadinimas
monės Nr.
1

2.
3.
4.

2

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

3

13.

4

Priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai
įpareigojimai asmeniui, skaičius, iš jų:
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų
Seniūnijų persiųstų Socialinės paramos skyriui
prašymų skaičius:
dėl vienkartinės socialinės pašalpos
dėl kompensacijų už atliekų tvarkymą
dėl išmokos vaikui
socialinės paramos mokiniams
dėl socialinių paslaugų
dėl piniginės socialinės paramos
Per Civilinės metrikacijos elektroninių paslaugų
sistemą (MEPIS) gautų prašymų skaičius
Dienų skaičius nuo prašymo pateikimo (ar visų
dokumentų gavimo) iki licencijos išdavimo
Prie DVS prisijungusių įstaigų skaičius

2017 m.

2018 m.

59

60

34
25

34
26

x

x

310
299
1211
634
262
4497
32

350
160
3553
74
298
4661
53

1-5

1-5

4

4
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17.

Gautų ir siųstų kvalifikuotu el. parašu pasirašytų
dokumentų skaičius
VSD registre užregistruotų dokumentų skaičius
Per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo
informacinę sistemą (E pašto dėžutę) išsiųstų
elektroninių siuntų skaičius
Įsigytų kompiuterių skaičius

18.

Įsigytos kompiuterinės technikos (įrangos) skaičius

6

13

19.

Įsigytų kompiuterių licencijų skaičius (darbo vietoms)

0

143

20.

Įsigytų kompiuterių programų skaičius

0

2

7221,59

5171,12

14.
15.
16.

21.

5

7

Kvalifikacijai kelti panaudota lėšų suma Eur

2577

4096

2084
3725

2299
2763

16

16

7. RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
7.1 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus dinamika (2014–2019 m. sausio 1 d.) *
Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.
3.

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

2014
31 980

Einamųjų metų sausio 1 d.
2015
2016
2017
2018
2019
31 585 31 049 30 379
29 483 28 665

899
15 316
16 664

900
15 178
16 407

843
14 926
16 123

578
14 635
15 744

445
129
14 202 13 764
15 281 14 901

7.2 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.

2014
1 715
3 306
20 874
6 085

Einamųjų metų sausio 1 d.
2015
2016
2017
2018
2019
1 703
1 676
1 653
1 641
1 565
3 251
3 162
3 146
2 964
2 871
20 553 20 146 19 498
18 803 18 178
6 081
6 065
6 082
6 075
6 051

7.3 lentelė. Gyventojų kaita Jurbarko rajono savivaldybėje (2014–2019 m.) *

Rajono gyventojai
Deklaravo išvykimą į užsienį
Deklaravo išvykimą šalies viduje
Mirė
Gimė
Deklaravo atvykimą iš užsienio
Gyventojų sk. sumažėjimas

2015
210
10
464
265
4
-395

Einamųjų metų sausio 1 d.
2016 2017 2018
230
396
616
143
91
124
479
473
435
297
281
250
19
9
29
-536
-670
-896

2019
382
277
437
232
46
-818

* Duomenys iš registrų centro gyventojų registro departamento gyvenamosios vietos deklaravimo
informacinės sistemos.

Vertinant pateiktą demografinę informaciją galima teigti, jog rajone demografinė situacija
nėra palanki. Pagrindinis neigiamas veiksnys yra mažėjantis gyventojų skaičius dėl neigiamos
natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos migracijos. Dėl mažo gimstamumo ir didelės migracijos
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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.
8. VERSLO APLINKA
Per 2018 m. Užimtumo tarnybos Klaipėdos Klientų aptarnavimo departamento Jurbarko
skyriuje užsiregistravo 3123 ieškantys darbo asmenys, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas,
t.y. 286, arba 10 proc. daugiau nei per 2017 metus (2017 m. – 2837; 2016 m. – 2 868).
8.1 lentelė. Registruoto nedarbo rodiklių palyginimas
2019 m. sausio 1 d.
2018 m. sausio 1 d.
Gyventojų grupės
Bedarbiai, proc. nuo darbingo
amžiaus gyventojų sk.*
Bedarbės moterys, proc. nuo
darbingo amžiaus moterų sk.
Bedarbiai vyrai, proc. nuo darbingo
amžiaus vyrų sk.
Jauni bedarbiai16-29 m., proc. nuo
to paties amžiaus jaunimo
Registruota bedarbių 2019-01-01:
Moterys
Gyvena kaimo vietovėje
Jaunimas 16–29 metų
Vyresni nei 55 metų
Ilgalaikiai bedarbiai
Neįgalieji

Skaičius
2248

Skaičius
2236

Proc.
14,5

Proc.
14,0

1055

14,2

1040

13,5

1193

14,9

1196

14,4

327

7,2

2248:
1055
1221
327
618
416
137

100
46,9
54,3
14,5
27,5
18,5
6,1

6,3
100
46,5
55,5
13,6
24,9
34,8
5,2

2236:
1040
1241
304
557
779
117

* Jurbarko sav. darbingo amžiaus gyventojų sk. 2018 m. pradžioje buvo15454, t.y 533
mažesnis, nei 2017 m. pradžioje (2017 m.–15987, 2016 m.–16528)
8 pav. 2018-12-31 d. bedarbių skaičius seniūnijose:

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Bedarbių sk.

973

217
70

100

159

163

97

148

127

104

74

16

2018 m. darbdaviai pateikė 1,9 tūkst. darbo pasiūlymų Jurbarko rajono gyventojams: 1,6
tūkst. neterminuotam ir 0,3 tūkst. terminuotam įdarbinimui.
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2018 m. didžiausias įsidarbinimo galimybes turėjo: tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojai, elektromonteriai, elektrikai, pardavėjai, plataus profilio statybininkai,
apdailininkai, grindinio klojėjai, vamzdynų montuotojai, virėjai, slaugytojo padėjėjai, stogdengiai,
siuvėjai, traktorininkai, pynėjai iš šiaudelių, apskaitininkai ir kiti darbo rinkoje paklausias profesijas
turintys specialistai.
2018 m. įdarbinti 1,75 tūkst. Jurbarko rajono gyventojų, su verslo liudijimais iki 6 mėnesių
dirbo dar 851 asmuo. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 692 bedarbiai, iš jų 314
suteikta galimybė įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją ar kompetenciją, 158 – įdarbinti skiriant
darbo užmokesčio subsidijas. Suteiktos paramos darbo vietoms steigti dėka, įsteigta 15 naujų darbo
vietų, dar 2 jaunuoliai įsisteigs sau darbo vietas sausio mėn.
Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-64
sudarytai Jurbarko skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijai 2018 m.
pateiktos 3 paraiškos, kurios atitikusios reikalavimus, pateiktos Lietuvos darbo biržai tolimesnei
atrankai. Pagal surinktus balus buvo patvirtinti ir sėkmingai įgyvendinti 2 VUI projektai, įsteigiant
7 naujas darbo vietas Jurbarko rajono bedarbiams. Šioms vietoms steigti skirta 77,1 tūkst. Eur
valstybės parama. UAB „Viešvė“ įsteigė 4 medienos apdirbimo staklių operatoriaus ir 1 medienos
apdirbimo mašinų operatoriaus darbo vietas; UAB „Savas medis“ įsteigė 2 traktorininko darbo
vietas.
8 jaunuoliai iki 29 metų amžiaus, pirmą kartą pradedantys savo verslą, įsteigė mažąsias
bendrijas ir, padedami darbo biržos (nuo spalio 1 d. – Užimtumo tarnybos) specialistų, sukūrė sau
darbo vietas, tokias kaip: kiosko pardavėjo, siuvėjo, spaudinių dizainerio, automobilių mechaniko,
fotogrago, santechniko, plataus profilio statybininko, auklės. Kiekvienai šiai darbo vietai įkurti ir
pagrindinėms priemonėms įsigyti jaunuoliams buvo skirta po 10,1 – 15,2 tūkst. Eur valstybės
parama. Dar 2 jauni bedarbiai šiais metais įsteigę įmones ir paprašę avansinio subsidijos mokėjimo,
užbaigs kurti sau plataus profilio statybininko bei baldų pramonės darbininko darbo vietas jau 2019
metais. Iš viso savarankiško užimtumo rėmimo priemonei panaudota 96 920 Eur Užimtumo fondo
ir Europos Socialinio Fondo projekto „Naujas startas“ lėšų.
8.2 lentelė. Jurbarko r. savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys pagal dirbančių darbuotojų skaičių
Vidutinis mėnesinis
darbuotojų skaičius

Juridinių asmenų skaičius

0–4 darbuotojai

2014 m.
234

2015 m.
248

2016 m.
286

2017 m.
355

2018 m.
264

5–9 darbuotojai

83

69

73

66

58

10–19 darbuotojai

48

48

42

45

28

20–49 darbuotojai

39

38

39

38

34

50–99 darbuotojai
100–149 darbuotojai

17
7

19
5

20
4

21
5

17

150–249 darbuotojai

3

3

4

2

2

250–499 darbuotojai

2

3

2

3

2

Savivaldybė siekia, kad Jurbarko rajonas būtų patraukli vieta, kad čia kurtųsi nauji ir
plėstųsi esami verslai, kad rajonas būtų pastebėtas užsienio investuotojų. Siekiant pritraukti
investicijas į rajoną, gerinti jo ekonominę aplinką, 2018 metais meras Skirmantas Mockevičius
parengė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriame numatė Jurbarko rajono savivaldybės
verslo tarybos sudarymo tvarką, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą. 2018
metais šiam sprendimo projektui pritarė Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Verslo taryba, kuriai
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vadovauja pats meras Skirmantas Mockevičius, yra patariamojo institucija svarstanti su verslo
aplinka, investicijų pritraukimu, miesto ekonomine pažanga, verslo aplinkos strateginiu planavimu
susijusius klausimus bei teikia siūlymus savivaldybės institucijoms.
Jurbarko mieste ir rajone vyrauja šios verslo sritys:
 medienos apdirbimas;
 statybinių medžiagų gamyba;
 statybos darbai;
 krovinių ir keleivių gabenimo paslaugos;
 žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas;
 mėsos produktų perdirbimas, gamyba, realizavimas;
 mažmeninė prekyba;
 automobilių remontas ir prekyba.
Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių rajono verslo situaciją ir gyventojų verslumo
lygį, yra bendras ūkio subjektų skaičius rajone.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų pradžioje įregistruotų ūkio
subjektų skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje siekė 1 140, veikiančių ūkio subjektų – 535.
2017 metų pradžioje įregistruotų ūkio subjektų skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje
siekė 1 115, veikiančių ūkio subjektų – 532.
Lietuvos statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/infografikas-ukio-subjektai
(duomenys apie įregistruotus ūkio subjektus gaunami iš Juridinių asmenų registro).
Didžiausi darbdaviai:
„Žilinskis ir Co“ UAB – projektuoja, stato elektros linijas ir pastotes, kelius ir gatves,
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus bei valyklas, miestų aikštes ir poilsio erdves, viešosios
paskirties statinius.
UAB „Jurlota“ – viena stambiausių medienos perdirbimo įmonių Tauragės apskrityje. Jau
daugiau kaip 25 metai įmonė dirba medienos apdirbimo ir tarptautinių pervežimų srityje.
Pagrindiniai įmonės produkcijos pirkėjai – Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Prancūzijos įmonės.
UAB „Manvesta“ – teikia visus logistikos sprendimus automobilių gamintojams, jų
atstovams, automobilių nuomos kompanijoms, taip pat bendrųjų krovinių pervežimo paslaugas. Tai
transporto ir logistikos srities lyderė ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Europoje.
UAB „Eglėšakis“ – Danijos investuotojų įmonė. Gamina įvairius dirbinius iš natūralių
gamtos medžiagų ir užsiima dekoratyvinių karklų formavimu. Įmonės produkcija keliauja į
Prancūziją, Angliją, Daniją, Norvegiją, Vokietiją, Rusiją.
UAB „Lukšių pieninė“ – viena seniausių Lietuvoje pieno perdirbėjų ir pieno produktų
gamintoja, veikianti nuo 1939 metų. Šiandien populiarūs įmonės produktai: grietinė, varškė, varškės
sūriai – gaminami nuo pieninės veiklos pradžios.
UAB „Dainiai“ – kiaulių auginimas, mėsa, mėsos perdirbimas, didmeninė ir mažmeninė
prekyba mėsos gaminiais.
2018 m. sausio 12 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko „Geriausių Jurbarko rajono
įmonių apdovanojimų vakaras 2017“ į kurį pabūti kartu ir pasidžiaugti vieni kitų nuveiktais darbais
bei pasiekimais tradiciškai susirinko Jurbarko krašto verslininkai.
Renginyje už iniciatyvą ir socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę
prie Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir administracijos direktorė Vida Rekešienė padėkos žodžius skyrė UAB „Čekauskas
ir ko“ bei kitoms prie šios iniciatyvos prisidėjusios įmonėms ir įstaigoms – UAB „Jurbarko
karjerai“, UAB „Taurenita“ ir Jurbarko vaikų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“. Už paramą gražinant
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Jurbarką padėkota dar dviem įmonėms – UAB „Manvesta“ – už įrengtus lauko treniruoklius
Jurbarko jaunimo parke ir Jurbarko kredito unijai – už skirtas lėšas vaikų žaidimo aikštelei įrengti.
Visoms įmonėms savivaldybės vadovai skyrė padėkos raštus.
Geriausių
Jurbarko
rajono
įmonių
apdovanojimuose organizatoriai kasmet apdovanoja vis
kitas įmones. Šiais metais buvo išrinktos dvi geriausios
prekybos ir paslaugų sektoriaus įmonės 2017 metais
šventusios savo veiklos dvidešimtmetį. Geriausia
prekybos sektoriaus įmone pripažinta UAB „Jualdė“, o
paslaugų sektoriaus įmone – UAB „Manvesta“.
Apdovanojimus šių įmonių atstovams įteikė meras
Skirmantas Mockevičius ir VšĮ Jurbarko turizmo ir
verslo
informacijos
centro
direktorė
Gaiva
Mačiulaitienė.
2018 m. sausio 24 d. mero kvietimu savivaldybėje lankėsi Jurbarko rajono įmonių ir
įstaigų atstovai. Už iniciatyvą ir socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę prie
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės
administracijos direktorė Vida Rekešienė padėkos raštus ir vardinę dovaną įteikė UAB „Čekauskas
ir ko“ vadovui Edmundui Čekauskui bei kitų prie šios iniciatyvos prisidėjusių įmonių ir įstaigų
atstovams – UAB „Jurbarko karjerai“ vadovui Albinui Kiršiui, UAB „Taurenita“ vadovui Jonui
Lendraičiui ir Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei Irenai Bertulienei.
Padėkoję už socialinę partnerystę ir indėlį
siekiant bendro rezultato mūsų miestui savivaldybės
vadovai akcentavo, jog ilgiau užtruko teisiniai procesai
parengiant vietą aikštelei, nei jos įrengimo darbai. Pasak
savivaldybės vadovų, šalia naujos automobilių
stovėjimo aikštelės planuojama įrengti ir žaliąją zoną.
Socialinės iniciatyvos nariai džiaugėsi, kad ne
vienerius metus brandintą idėją pagaliau pavyko
įgyvendinti ir pabrėžė, kad savivaldybės palaikymas,
teigiamas požiūris jiems buvo itin svarbus. Iš pokalbių
susitikime tapo aišku, kad ši iniciatyva nebus paskutinė,
nes visi šie aktyvūs jurbarkiečiai yra neabejingi miesto grožiui ir jiems rūpi jo problemos.
2018 m. kovo 21 d. meras Skirmantas
Mockevičius savivaldybėje priėmė KTU Europos
instituto vadovą, ambasadorių Vygaudą Ušacką. Jis yra
buvęs LR Užsienio reikalų ministras, ambasadorius
JAV, Meksikoje, Didžiojoje Britanijoje, ES atstovybės
Rusijoje vadovas bei ES specialusis įgaliotinis ir
Bendrijos misijos vadovas Afganistane. Susitikime,
kuriame taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas, savivaldybės administracijos direktorė Vida
Rekešienė, administracijos direktorės pavaduotojas
Darius Juodaitis, savivaldybės Tarybos narys, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų
partijos Jurbarko skyriaus pirmininkas Daivaras Rybakovas, buvo kalbėta apie Lietuvos aktualijas
ir mažų regionų problemas, aptarta Jurbarko krašto ekonominė situacija, plėtojamo verslo
perspektyvos.
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2018 m. gegužės 4-5 dienomis savivaldybės vadovai dalyvavo „Jurbarko miesto ir verslo
dienos 2018“ renginiuose. Gegužės 4 d. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro salėje
vyko Jurbarko verslo forumas, kuriame buvo galima susitikti ir padiskutuoti su atsakingais politikais
formuojančiais regionų politiką Europos Sąjungos ir Lietuvos mastu. Kaimyninių savivaldybių ir
Jurbarko krašto verslininkų atstovai pasidalino patirtimi, kaip pritraukti investicijas. Gegužės 5 d.
Jurbarko Kauno gatvėje vyko tradicinė Amatų mugė, koncertai, Jurbarko bėgimas „Už galimybę
judėti“, sportinės varžybos, Panemunių žiobrinės.
2018 m. gegužės 28 d. meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus bei
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas
Gediminas Šaltinis dalyvavo susitikime su laivelių ir
vandens transporto priemonių savininkais VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centre.
Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo VšĮ
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė
Gaiva Mačiulaitienė, Panemunių regioninio parko direktorius Mindaugas Janušonis bei
žiniasklaidos atstovai buvo aptartos Jurbarko Mažųjų laivelių prieplaukos eksploatacijos galimybės
bei ateities perspektyvos, pasikeista nuomonėmis prieplaukos gilinimo, saugumo užtikrinimo,
infrastruktūros plėtros klausimais.
„Šiandien išgirdome laivelių valdytojų poreikius dėl Jurbarko Mažųjų laivelių prieplaukos,
pasidalinome užsienio šalių patirtimi. Prieplauką turime, turistai domisi, tereikia verslininkų, kurie
ryžtųsi į upę nuleisti savo laivus. Šiuo metu prieplauka ir jos įrenginiai perduoti Jurbarko miesto
seniūnijai, tačiau artimiausiu metu planuojame skelbti šios prieplaukos eksploatavimo konkursą“, –
akcentavo meras ir išreiškė viltį, jog krovininė ir keleivinė laivyba Nemuno upe atsigaus. Tikimasi,
kad pradėjus veikti naujajai Marvelės krovinių prieplaukai atsiras paskata ir lėšos tinkamai
eksploatuoti šį vandens kelią.
8.1. Investicijų pritraukimas ir projektinė veikl
2018 m. vasario 6 d. Jurbarko miesto
seniūnijos salėje įvyko trečiasis prekybos centro Dariaus
ir Girėno gatvėje projekto viešas svarstymas. Svarstyme
dalyvavo miesto gyventojai, rajono savivaldybės
atstovai, žiniasklaida. Jurbarke planuojama statyti 2
tūkst. kvadratinių metrų, 7,5 m. aukščio vieno aukšto
pastatą, kuriame turėtų įsikurti prekybos centras
„Norfa“. Šalia prekybos centro projektuojama
automobilių stovėjimo aikštelė. Projekto pristatyme
dalyvavęs projekto vadovas Julius Volungevičius
atsakinėjo į gyventojų bei savivaldybės atstovų
klausimus, pristatinėjo sprendinius. Rajono meras Skirmantas Mockevičius išsakė pageidavimus dėl
prekybos centro apšvietimo. Mero teigimu, būtina pasirūpinti ne tik geru automobilių stovėjimo
aikštelės apšvietimu, tačiau ir pačios parduotuvės bei jos prieigų apšvietimu. Savivaldybės atstovai
ragino ieškoti sprendimų dėl senų elektros stulpų išmontavimo ir požeminio kabelio nuvedimo
statytojų lėšomis, nes šiuo kabeliu, kuris eina per būsimo prekybos centro teritoriją, apšviečiama ir
dalis Dariaus ir Girėno gatvės.
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2018 m. kovo 15–16 d. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos
direktorė Vida Rekešienė dalyvavo Palangoje vykusiame Regioninės politikos pavasario forume
„Naujoji regioninė politika Lietuvoje ir Europoje“, kurį organizavo Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerija. Forume dalyvavę Europos Komisijos ir Europos regionų komiteto atstovai,
Lietuvos ministrai, savivaldybių merai, verslininkai, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų
atstovai bei ekspertai iš kaimyninių šalių diskutavo, kokią pažangą padarė Lietuvos nacionalinė
regioninė politika, aptarė naujas strategijos kryptis, dalijosi patirtimi ir ateities perspektyvų
įžvalgomis su svečiais iš užsienio.
Antrąją forumo dieną VšĮ „Versli Lietuva“ ir
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ organizavo simuliacinį
žaidimą-konkursą. Galimybę jame sudalyvauti
išnaudojo ir kompetentingai komisijai savo kraštą
pristatė Jurbarko, Kaišiadorių, Klaipėdos, Kretingos,
Mažeikių, Panevėžio, Tauragės, Ukmergės ir
Vilkaviškio rajonų atstovai. Galimam investuotojui jie
turėjo pristatyti savo produktą, įvardinti regiono
privalumus, stiprybes prieš kitus regionus bei įtikinti
investuotoją, kokia nauda jo laukia pasirinkus vieną ar
kitą rajoną. Už geriausią savivaldybės išskirtinumo pristatymą Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius pelnė apdovanojimą – nemokamas konsultacijas. Toks apdovanojimas taip
pat atiteko Tauragės ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėms.
2018 m. gegužės 3 d. meras Skirmantas
Mockevičius ir kiti savivaldybės vadovai dalyvavo
žemės nuomos sutarties pasirašymo ceremonijoje.
Žemės nuomos sutartį su aukciono laimėtoja UAB
„Naujos mintys“, kuriai atstovavo direktorius Evaldas
Gražys pasirašė savivaldybės administracijos direktorė
Vida Rekešienė. Žemės sklypo nuomos aukciono, kurį
organizavo ir vykdė VĮ Valstybės žemės fondas,
laimėtojas supažindino savivaldybės vadovus su įmonės
artimiausiais planais apie investicijas, kurių kryptis
susijusi su medicinos priemonių gamyba.
„Papildomos žemės sklypo nuomos 99 metams sąlygos numato nemažai saugiklių – tai ne
tik labai konkrečiai įvardintos sąlygos dėl inžinerinių komunikacijų tinklų įrengimo. Nuomininkas
įsipareigojo per 18 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti
statybą leidžiantį dokumentą statyti pastatus, statinius ar įrenginius, o per 24 mėnesius pradėti
statybos darbus žemės sklype. Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo
nuomos sutarties pasirašymo pastatai ir statiniai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti
VĮ Registrų centre“, – pastebėjo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir išreiškė viltį, kad
įmonė šiuos įsipareigojimus sėkmingai įvykdys, pradiniame vystymosi etape sukurdama apie 20
darbo vietų.
2018 m. gegužės 16 d. savivaldybėje pristatytas rajono vadovų ir savivaldybės
administracijos specialistų iniciatyva užsakytas ir parengtas apšvietimo tinklų Dariaus ir Girėno
gatvės Jurbarke rekonstravimo projektas. Projektavimo darbus atliko UAB „Synergy Solutions“ iš
Vilniaus už beveik 9 tūkst. eurų sumą.
Dariaus ir Girėno gatvė – centrinė Jurbarko miesto gatvė, kurioje įsikūrusios prekybos,
paslaugų įmonės. Kokybiškas apšvietimas šioje gatvėje reikalingas ne tik įmonių darbuotojams, bet
ir gyventojams. Ne paslaptis, kad šioje teritorijoje įrengtų šviestuvų atramos yra nusidėvėjusios,
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paveiktos korozijos, o šviestuvai seni. Gatvėje pakloti požeminiai elektros kabeliai taip pat
reikalauja pakeitimo.
Dėl šių priežasčių atsiranda dažni apšvietimo sistemos gedimai, žmonėms nesaugu gyventi,
eiti pėsčiųjų perėjomis tamsiu paros metu. Šios ilgą laiką miestą kamuojančios problemos
sprendimui Jurbarko rajono savivaldybės vadovai skiria ypatingą dėmesį.
UAB „Synergy Solutions“ projektuotojas Sergėjus Lomakovas informavo, kad projekte,
kurio vertė siekia daugiau nei 200 tūkst. eurų, numatyta kapitalinė apšvietimo tinklų pertvarka su
naujomis elektros atramomis, LED šviestuvais,
kabeliais, taip pat numatyta apšviesti pėsčiųjų perėjas.
Projekto darbai numatyti dviem etapais. Pirmuoju etapu
apšvietimo tinklų pertvarka numatyta šiaurinėje gatvės
pusėje nuo Vydūno iki Lauko gatvės, o antruoju – nuo
Lauko gatvės iki degalinės išvažiuojant į Kauno pusę.
„Aštuonių metrų aukštyje numatyta įrengti 46
šviestuvus su papildomu apšvietimu perėjoms, kurių
apšvietimas numatytas kiek mažesniame 6 metrų
aukštyje. Didžioji dalis šviestuvų – 75 W, toks
galingumas buvo pasirinktas remiantis apšvietos skaičiavimų rezultatais. Numatyta šviestuvų
pritemdymo funkcija tamsiu paros metu, nemažinant šviesos srauto ties pėsčiųjų perėjomis.
Kiekvienoje atramoje numatyta atskira maitinimo linija miesto papuošimams įrengti“, – informavo
Sergėjus Lomakovas ir akcentavo, jog paties valdymo sprendiniai nebus keičiami, nes bus
jungiamasi prie esamos valdymo sistemos.
Projekto rengėjams liko galutinai šį projektą suderinti su Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
specialistais. Vėliau Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus specialistai kreipsis į UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrą“ (VIPA) dėl
šio projekto finansavimo galimybių. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai tikisi, kad pavyks rasti
teisingiausius sprendimus.
2018 m. birželio 8 d. savivaldybėje lankėsi kompanijos RDH Urban (Lenkija) atstovai
Huub Droogh ir Sylwia Mikolajczak, kurie išreiškė susidomėjimą galimybėmis pritraukti užsienio
investuotojus į Jurbarko kraštą. Toks susitikimas buvo
planuotas ir įvyko po pokalbio su Jurbarko rajono
savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi vienoje iš
tarptautinių konferencijų.
Svečiai pristatė 2019 metais planuojamą
vykdyti projektą, kurio pagrindinė ašis – Nemuno upė.
Projektą numatyta įgyvendinti bendradarbiaujant
keturioms Lietuvos Respublikos ministerijomis, trimis
šalies universitetais bei prie Nemuno esančiomis
savivaldybėmis. Kompanijos atstovai informavo, kad
šiuo metu derinamos projekto sąlygos, aiškinamasis poreikis, vizijos, vietos galimybės.
Kompanijos RDH Urban atstovus domino darbuotojų užimtumas ir nedarbo lygis Jurbarko
rajone, vyraujančio verslo sritys. Svečiai pasidalino patirtimi apie Lenkijoje vykdomus projektus,
susijusius su didžiųjų šalies upių panaudojimu poilsiui, turizmui, krovinių gabenimui
bendradarbiaujant su vietinėmis savivaldybėmis ir bendruomenėmis.
Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinamas projektas „Nemuno kelias“, kuris pateikia
informaciją apie Jurbarko rajone esančius istorinius objektus išsidėsčiusius palei Nemuno upę,
sulaukė ypatingo susidomėjimo dėl galimybių tęsti šį projektą su Kompanijos RDH Urban
planuojamu projektu.
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Baigdami susitikimą svečiai padėkojo savivaldybės vadovams už priėmimą, suteiktą
informaciją, norą bendradarbiauti ir išreiškė ketinimą liepos mėnesį atvykti ir susipažinti su rajone
esančiais konkrečiais objektais šalia Nemuno upės.
2018 m. liepos 24 d. Jurbarko rajono
savivaldybės iniciatyva Raudonės pilies menėje
surengtas dar vienas susitikimas-diskusija dėl šio
statinio ir šalia esančio parko pritaikymo turizmo
poreikiams, kad jis taptų patraukliu turizmui objektu ne
tik Lietuvos, bet ir visos Europos mastu. Pasidalinti
savo įžvalgomis ir galimais pasiūlymais buvo pakviesti
VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“
ekspertai, kurių nemokamas konsultacijas Jurbarko
rajono savivaldybė laimėjo pristačiusi turizmo paslaugų
vystymą, kaip savo prioritetinę kryptį 2018 m. kovo 15
– 16 dienomis Palangoje vykusiame Regioninės politikos pavasario forume.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. likviduoti
pilyje įsikūrusią Raudonės pagrindinę mokyklą verčia greičiau apsispręsti dėl tolimesnio Raudonės
pilies ir šalia esančio beveik 25 ha ploto parko komplekso tinkamo panaudojimo ne tik vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui, bet ir galimų investicijų pritraukimui, kad būtų garantuota
aukšta teikiamų paslaugų kokybė, tenkinanti turistų iš užsienio šalių poreikius. Mūsų savivaldybė
suinteresuota potencialių investuotojų pasiūlymais dėl galimybių pilį ir šalia jos esantį parką
panaudoti turistų ir lankytojų poreikių tenkinimui ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu“, – teigė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Susitikime Jurbarko rajono savivaldybės
ekonominę situaciją apžvelgė VšĮ „Versli Lietuva“
Tyrimų ir analizės skyriaus vedėjas Vadimas Ivanovas.
Su viešosios ir privačios partnerystės projektais
supažindino VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Investicijų
plėtros departamento Regionų plėtros projektų vadovė
Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė.
Savivaldybės ketinimui bent dalį Raudonės
pilies pritaikyti apgyvendinimui pritarė ir Valstybinio
turizmo departamento Turizmo plėtros skyriaus
vyresnioji patarėja Rasuolė Andrulienė, kuriai antrino ir VšĮ „Versli Lietuva“ Eksporto
departamento grupės vadovė Renata Nedzinskienė, pasiūliusi pilyje įrengti ekonominės klasės
viešbutį.
Įžvalgomis apie Raudonės pilies pritaikymą turizmo poreikiams taip pat pasidalino VšĮ
„Versli Lietuva“ Verslumo departamento vadovas Gytis Morkūnas, Lietuvos regioninių tyrimų
instituto vadovas Rimantas Dapkus, Pasaulio Ekonomikos Forumo jaunimo organizacijos „Global
Shapers“ nariai Aurimas Vižintas ir Matas Mačiulaitis, VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Vietos
veiklos grupės „Nemunas“ Administracijos vadovas Arūnas Stasiūnas, Raudonės seniūnijos
seniūnas Česlovas Meškauskas, Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas,
Sparnuotų husarų karinio klubo rotmistras Rolandas Prušinskas.
Renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Tarybos ir mero sekretoriato,
Infrastruktūros ir turto skyriaus darbuotojai, Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nariai,
Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus, Pagėgių, Šilalės rajono savivaldybių,
Raudonės bendruomenės centro, žiniasklaidos atstovai, kiti suinteresuotieji asmenys.
„Jurbarko rajono savivaldybės administracija artimiausiu metu spręs klausimą, kam bus
pavesta perimti priežiūrai ir eksploatavimui pilį ir šalia jos esantį parką iš Raudonės pagrindinės
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mokyklos, nustojus jai funkcionuoti, kol bus ieškomas investuotojas optimaliai tenkinsiantis ne tik
bendruomenės, ne tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos lūkesčius. Sudėlioję ekspertų išsakytas
mintis, parengsime galimų investicinių galimybių paketą, kurį siūlysime potencialiems
investuotojams pritraukti. Be abejo, čia bus svarbi ir bendruomenės nuomonė“, – akcentavo meras
Skirmantas Mockevičius.
2018 m. spalio 2 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė paslaugų teikimo
sutartį su viešąja įstaiga „Idea populi“ dėl Raudonės pilies galimybių studijos parengimo ir
konsultacijos investicijų pritraukimo klausimais. 2018 m. spalio 17 d. su pradiniu šios galimybių
studijos ir investicinio pasiūlymo investuotojui variantu buvo supažindinti Raudonės seniūnijos
bendruomenės nariai ir Jurbarko rajono savivaldybės vadovai.
Raudonės
seniūnijos
salėje
vykusiame
susitikime viešosios įstaigos „Idea populi“ direktorius
Vincentas Balčiūnas kartu su savo komandos nariais
susirinkusiems pristatė Raudonės pilies viziją, šio objekto
išskirtinumą Europos ir regiono turizmo kontekste,
supažindino su Raudonės pilies komplekso privalumais ir
galimomis vykdyti veiklomis, pateikė atnaujinamo pilies
parko
duomenis,
investicijų
poreikį,
naudą
bendruomenei, atsakė į pateiktus gyventojų ir
savivaldybės vadovų klausimus.
2018 m. spalio 25 d. pradinis galimybių studijos variantas buvo pristatytas Jurbarko rajono
savivaldybės tarybai. Įvertinus savivaldybės tarybos ir Raudonės seniūnijos bendruomenės
pasiūlymus, gautus po pristatymų, viešoji įstaiga „Idea populi“ parengė galutinį šios galimybių
studijos ir investicinio pasiūlymo investuotojui variantą.
2018 m. spalio 16 d. savivaldybėje lankėsi tarptautinės kompanijos RDH Urban
(reziduojančios Lenkijoje) atstovai Huub Droogh ir Sylwia Mikolajczak. Tai jau antrasis jų
apsilankymas mūsų savivaldybėje (pirmasis įvyko šių
metų birželio 8 d.), kurio metu jie išreiškė susidomėjimą
galimybėmis pritraukti užsienio investuotojus ne tik į
Jurbarko kraštą, bet ir kitas savivaldybes, kurias apima
Nemuno upės baseinas. Kompanijos atstovų teigimu, šiam
tikslui pasiekti būtų įgyvendinamas projektas
bendradarbiaujant keturioms Lietuvos Respublikos
ministerijoms, trims šalies universitetams bei Nemuno
upės baseino teritorijoje esančioms savivaldybėmis.
Pristatydami kompanijos RDH Urban veiklą,
svečiai teigė, jog siekiama bendradarbiauti ir ieškoti sprendimų, apimančių ekonominius,
socialinius, technologinius ir kultūrinius aspektus miestų, regionų ir kaimo vietovių harmoningai
plėtrai. Jie taip pat pasidalino patirtimi apie Lenkijoje pradėtus vykdyti projektus, susijusius su
Vyslos upės aplinkoje esančių teritorijų panaudojimu rekreacijos, turizmo, krovinių gabenimo
poreikiams tenkinti. Kalbėdami apie projektus, kompanijos RDH Urban atstovai informavo, jog
siekiant juos įgyvendinti remiamasi ne vien tik Europos Sąjungos struktūriniais paramos fondais,
bet ieškoma ir kitų partnerystės būdų, įtraukiant užsienio investuotojus ar vietos verslininkus, kurie
prisidėtų prie vietos ekonomikos gerinimo ir patys gautų tam tikrą grąžą.
„Praėję ilgas derinimo procedūras, šiuo metu investuotojams turime paruoštus puikius
žemės sklypus esančius šalia arba netoli Nemuno upės. Tikimės juos išnuomoti, tačiau nesame tikri,
ar jie bus panaudoti taip, kaip mes norime. Jurbarke turime vienintelį uostą jungiantį Kauną ir
Klaipėdą, kuriuo gali plaukti krovininiai laivai. Tarp Seredžiaus ir Viešvilės turime penkias
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mažąsias laivelių prieplaukas. Galbūt galėtume išnaudoti ir pramoginę žvejybą. Ieškome
investuotojų Raudonės piliai bei Viešvilėje esantiems pastatams, kurie taip pat yra netoli Nemuno“,
– kalbėdamas apie mūsų krašto viziją ir tikslus svečių dėmesį atkreipė Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
Svečius sudomino mero informacija apie Jurbarke gyvenusią gausią žydų bendruomenę,
apie jurbarkiečius karo metais gelbėjusius žydus, kuriems įamžinti kuriamas Sinagogų aikštės
memorialo projektas. „Tikimės, kad memorialas generuos didžiulius žydų tautybės žmonių srautus
į Jurbarką, o atvykę čia, jie susidomės ir kažkuo kitu – čia teikiamomis paslaugomis arba investicine
aplinka“, – akcentavo savivaldybės vadovas ir pakvietė svečius į šio paminklo atidengimo ir
pristatymo visuomenei ceremoniją, kuri vyks 2019 metų liepos mėnesio 12 dieną.
Baigdami susitikimą svečiai išreiškė ketinimą atvykti į Jurbarką po dviejų mėnesių, kai bus
atlikti visi šio projekto derinimai su įvairiomis institucijomis.
2018 m. gruodžio 4-5 d. UAB „Enero“ atstovai Skirsnemunės ir Raudonės seniūnijų
bendruomenėms pateikė Panemunės pilies ir Raudonės (rezidencinės) pilies parkų istorinius,
archeologinius, geologinius, hidrologinius, dendrologinius tyrimus, kurių pagrindu pradėta rengti
parkų sutvarkymo koncepcija.
2018 m. gegužės 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė paslaugų
teikimo sutartį su UAB „Infes“ ir UAB „Enero“ (bendros jungtinės veiklos pagrindu) dėl
Panemunės pilies ir Raudonės (rezidencinės) pilies parkų sutvarkymo techninių projektų bei
tvarkybos darbų projektų parengimo.
Pilies I kaimo bendruomenės ir Raudonės seniūnijos patalpose buvo išklausyti gyventojų
siūlymai ir pastabos dėl šių parkų sutvarkymo. Daugiausia pastabų išsakyta automobilių parkavimo,
apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemų, želdinių kirtimo klausimais. Atkreiptas gyventojų dėmesys,
kad projektiniai pasiūlymai bus koreguojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu.
„Tai istoriniu ir kultūriniu paveldu išsiskiriantys parkai, todėl jų sutvarkymas neabejotinai
didina ir didins mūsų krašto patrauklumą. Kai specialistai įvertins Skirsnemunės ir Raudonės
seniūnijų bendruomenių siūlymų atitikimą finansavimo sąlygoms, bus rengiami galutiniai šių parkų
sutvarkymo projektiniai pasiūlymai, kurie taip pat bus pristatyti visuomenei“, – informavo Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Panemunės pilies ir Raudonės (rezidencinės) pilies parkų sutvarkymo projektai
įgyvendinami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas,
pritaikymas lankymui“.
Panemunės pilies parko projekto Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamoji dalis
sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
7,5 proc. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir
7,5 proc. projekto partnerio – Vilniaus dailės
akademijos, lėšos.
Raudonės (rezidencinės) pilies parko projekto
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamoji
dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų, 15 proc. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto
lėšos.
Abiejų
parkų
sutvarkymas
numatytas
įgyvendinti trimis etapais. Iki 2020 metų planuojama
įgyvendinti pirmuosius jų etapus. Vėliau bus tikimasi gauti finansavimą ir likusiems jų etapams.
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2018 m. gruodžio 19 d., Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu,
savivaldybėje lankėsi Nemano rajono (Rusijos
Federacinė Respublika) administracijos vadovas
Andrejus Neimanas, Kaliningrado srities Vyriausybės
tarptautinių ir tarpregioninių ryšių agentūros
direktoriaus pavaduotoja Lijana Maksimova bei
Europos programų ir išorės ekonominių ryšių skyriaus
vedančioji konsultantė Jekaterina Vilenskaja.
Mero kabinete vykusio pokalbio metu buvo
aptarta situacija dėl vieno milijono eurų sugrąžinimo
Lenkijos investicijų ir ekonominės plėtros ministerijai, kaip dalies netinkamai panaudotos ES fondų
paramos, skirtos Nemano miesto administracijai įgyvendinti bendrą projektą „Nemuno upės
ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės
miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“. Bendro projekto vertė
siekė 17 275 079 eurų.
Šių metų spalio pabaigoje Jurbarko rajono savivaldybė iš Nemano administracijos yra
gavusi 157 533,66 eurų, o lapkričio mėnesio pabaigoje 237 887,87 eurų sumas, skirtas padengti
Lenkijos ministerijos ikiteisminiame reikalavime įvardintą 962 248,37 eurų įsiskolinimą. Suderinus
su Lenkijos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija, gautos pinigų sumos buvo pervestos į
Lenkijos banke esančias Europos komisijos programos fondą formuojančias sąskaitas: 51,98 proc.
į Europos Komisijos ir 48,02 proc. į Rusijos Federacijos sąskaitas.
„Kada bus grąžinta pagal ikiteisminį reikalavimą nesumokėta 566 826,84 eurų suma ir
padengti galimi delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal Grant Contract sutartį –
atsakymo negavome“, – sakė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida
Rekešienė ir mano, kad dėl to neabejotinai bus sunkiau formuoti Jurbarko rajono savivaldybės 2019
metų biudžetą, nes teks numatyti galimą rezervą.
„2019 m. sausio mėnesio 17 d. numatomas surengti ES bendradarbiavimo tarp sienų
priežiūros komiteto posėdis. Neradus abipusiai priimtinų sprendimų, gali tekti derybas pradėti iš
naujo“, – teigė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
8.3 lentelė. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įgyvendinti projektai 2018 m.
Eil.
Nr.
1.

Keliai, gatvės

Lėšos (Eur)

Kaimo seniūnijos, nauja statyba

160 835,12 Eur

1.1.

Veliuonos seniūnijos Klangių k. Klangių g. nauja statyba

160 835,12 Eur

2.

235 852,35 Eur

2.1.

Jurbarko miesto seniūnijos gatvių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis
remontas
Tulpių, Lelijų g. ir pravažiavimo nuo Vydūno iki Lelijų g. rekonstravimas

2.2.

Vasaros g. nauja statyba, Šviesos ir Vyčio g. rekonstravimas

65 827,36 Eur

3.

114 681,70 Eur

3.1.

Jurbarko m. šaligatvių, bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių
statyba, rekonstravimas, remontas
Vytauto Didžiojo g. šaligatvis(šaligatvis nuo Imsrės g. iki Mokyklos g.)

3.2.
4.

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

61 682,11Eur
397 548,12 Eur

170 024,99 Eur

52 999,59 Eur,
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4.1.

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra

200 000,00 Eur

4.2.

Kelių (gatvių) su žvyro danga remontas

69 953, 28 Eur

4.3.

Kelių horizontalusis ženklinimas

12 999,96 Eur

4.4.

Asfaltuotų gatvių dangų duobių užtaisymas

74 999,76 Eur

4.4.1.

Kaimiškose seniūnijose

49 999,80 Eur

4.4.2.

Jurbarko mieste

24 999,96 Eur

4.5.

Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimas

8 180 Eur

4.5.1.

Kaimiškose seniūnijose

21 847,50 Eur

4.5.2.

Jurbarko mieste

3 052,50 Eur

4.6.

Vandens pralaidų remontas kaimiškosiose seniūnijose

9 999,92 Eur

4.7.

Jurbarko m. šaligatvių pritaikymas žmonėms su negalia

4 595,20 Eur

5.

Investiciniai projektai

719 217,39 Eur

5.1.

133 568,45 Eur

5.3.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda ruožo nuo 109,0–112,2 km (Viešvilės gyv.) pėsčiųjų ir dviračių
takų tiesimo bei kelio rekonstravimo darbai
Nemuno g. atkarpos tarp prieplaukos ir Vydūno gatvių Jurbarko mieste
kapitalinio remonto darbai
A. Giedraičio-Giedriaus g. rekonstravimo darbai

6.

Inžinerinės paslaugos

48 026, 08 Eur

5.2.

206 758,66 Eur
78 890,28 Eur

2018-2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama įgyvendinti daugiau kaip 30
Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kurių bendra
vertė sudarys apie 15 mln. Eur. Didžioji projektų dalis yra numatyti Tauragės regiono 2014-2020
m. plėtros plane.
8.4 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2018–2021
(nurodytos preliminarios projektų vertės)
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto
vertė, Eur

1

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

2

Vandens gerinimo įrenginių
ir vandens gręžinių
įrengimas Griaužų kaime ir

Lėšų šaltiniai, Eur

Projekto
pradžios–
pabaigos
metai

Savivaldybės
biudžetas

Valstybės
biudžetas

ES
lėšos

202 811

40 562

0

162 249

2018–
2019

9 931

19 586

0

78 345

2018–
2019
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vandens tiekimo tinklų
įrengimas Stakių miestelyje

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

Turgaviečių ir viešųjų
tualetų įrengimas Viešvilės
miestelyje ir Juodaičių
kaime
Paviršinio vandens
surinkimo ir nuleidimo
sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės
įrengimas Skirsnemunės
kaime
Gatvių, šaligatvių ir
pėsčiųjų takų įrengimas
Jurbarkų ir Šimkaičių
seniūnijų kaimuose
Vandens gerinimo įrenginių
ir vandens gręžinių
įrengimas Paskynų,
Graužėnų ir Klangių
kaimuose
Šaligatvių ir apšvietimo
inžinerinių tinklų įrengimas
Girdžių, Lybiškių ir Rotulių
kaimuose
A. Giedraičio-Giedriaus
gatvės rekonstravimas
Jurbarko mieste
Eismo saugos priemonių
diegimas Jurbarko miesto
Lauko gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako
įrengimas Jurbarko miesto
Barkūnų gatvėje
Jurbarko kultūros centro
modernizavimas
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro
aktualizavimas
Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo
maršrutų infrastruktūros
plėtra Tauragės regione (4
savivaldybių)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
patalpų įrengimas Eržvilko
gimnazijoje
Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos

164 510

32 902

0

131 608

2019–
2020

119 556

23 911

0

95 645

2019–
2020

186 810

37 362

0

149 448

2018–
2019

209 518

41 904

0

167 615

2018–
2019

174 975

34 995

0

139 980

2019–
2020

794 019

59 552

59 551

674 916

2017–
2020

19 .118

79 418

0

114 700

2018–
2020

100 770

20 880

0

80 490

2019–
2020

515 526

97 732

226 000

191 794

2016–
2019

357 846

72 252

0

285 594

2018–
2019

465 063

69 760

0

395 303

2017–
2019

394 072

29 556

29 555

334 961

2018–
2020

181 044

27 157

0

153 887

2018–
2019
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atnaujinimas ir pritaikymas
neformaliajam ugdymui

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas
Rotulių lopšelyje-darželyje
Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos
skatinimas
Priemonių, gerinančių
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems
asmenims Jurbarko rajone,
įgyvendinimas
Socialinių paslaugų įstaigos
modernizavimas ir paslaugų
plėtra Jurbarko rajone
Socialinio būsto plėtra
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Jurbarko rajono viešųjų
pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo didinimas
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko mieste
Kraštovaizdžio formavimas
Jurbarko rajone
Tauragės regiono
komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra
(4 savivaldybių)
Paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybės
gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse. I etapas (4
savivaldybių)
Turizmo paslaugų erinkodaros projektas
„Nemuno kelias“ (4
savivaldybių)
Panemunės pilies parko
tvarkymas ir pritaikymas
lankymui

258 031

48 907

16 956

192 168

2018–
2020

137 799

10 335

10 335

117 129

2018–
2021

12 312

923

923

10 466

2018–
2021

191 806

28 771

0

16 .035

2017–
2019

297 848

44 677

0

253 171

2016–
2018

178 382

13 379

13 379

151 624

2018–
2020

2 088 055

814 581

0

1 273 474

2017–
2019

584 948

274 474

0

274 474

2018–
2020

920 732

138 109

0

782 623

2018–
2021

2 800 256

420 038

0

2 380 218

2017–
2019

931 530

139 749

0

791 781

2017–
2021

282 823

42 424

0

240 399

2016–
2018

612 090

45 907

45 907

520 276

2018–
2020
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29

30

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

2018 m.

1 072.138

160 821

0

911 317

2018–
2020

232 122

0

0

232 122

2017–
2020

14 723 442

2 870 052

438 418

11 450 663

2018 m. Jurbarko rajone baigti įgyvendinti projektai:
1. Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste.
2. Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone.
2018 m. Jurbarko rajone pradėti ir įgyvendinami projektai:
1. A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste.
2. Turizmo paslaugų e-rinkodaros projektas „Nemuno kelias“.
3. Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui.
4. Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui.
5. Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės
regione.
6. Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone.
7. Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone.
8. Jurbarko kultūros centro modernizavimas.
9. Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse.
10. Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje.
11. Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.
12. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone.
2018 metais iš Valstybės investicijų programos buvo pradėtas įgyvendinti Jurbarko
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo investicinis projektas buvo
įvertintas teigiamai ir įtrauktas į 2018 metais atnaujinamų aikštynų sąrašą. Bendra projekto vertė
322 tūkst. Eur, iš kurių LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų sporto aikštynų
atnaujinimo programos parama – 232 tūkst. Eur.
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BAIGIAMASIS ŽODIS

Dėkoju visiems už bendrą darbą, patarimus ir konstruktyvią kritiką. Dėkoju savo
komandai, Tarybos nariams už gebėjimą susitelkti priimant reikalingus ir būtinus Jurbarkui
sprendimus. Dėkoju visiems jurbarkiečiams, puoselėjantiems savo kraštą.
Šiais metais mūsų visų laukia daugybė neatidėliotinų darbų ir spręstinų problemų, ir jas,
neabejoju, sėkmingai išspręsime.
Dėkoju Jums už palaikymą ir bendruomeniškumą.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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