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ĮŽANGA
Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, teikiu ataskaitą
apie savivaldybės administracijos 2019 metų veiklą.
Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija (toliau – Savivaldybės
administracija) yra biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, struktūriniai teritoriniai
padaliniai – seniūnijos. Jie vykdo Savivaldybės tarybos formuojamą savivaldybės politiką ir atsako
už priskirtą savivaldybės veiklos sritį.
Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad Savivaldybės administracijos direktorius yra
savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas.
Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir
merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos vadovas. Savivaldybės
administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas vykdė jų pareigybių
aprašymuose nustatytas funkcijas.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir jos padaliniai savo veiklą vykdė atsižvelgdami
į Jurbarko rajono savivaldybės 2019−2021 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Savivaldybės
tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-41, bei Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą,
patvirtintą Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-42. Kaip ir anksčiau,
2019 metais buvo vykdomos 8 programos:
Bendrųjų funkcijų vykdymo programa. Strateginiai tikslai – didinti savivaldybės veiklos
efektyvumą ir užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą.
Kaimo plėtros programa. Strateginis tikslas – didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio
konkurencingumą.
Smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo skatinimo programa. Strateginiai tikslai – kurti
palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui bei efektyviai išnaudoti rajono turistinį
potencialą.
Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa. Strateginiai
tikslai – Atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą, vykdyti darnią susisiekimo
infrastruktūros plėtrą, užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką.
Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa. Strateginiai tikslai – teikti kokybiškas ir
prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, formuoti sveiką visuomenę, kurti efektyvią
subalansuotą aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą.
Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa. Strateginis tikslas – plėtoti kultūros ir sporto
paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą.
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Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa. Strateginis tikslas – kurti efektyvią
švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą.
Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa. Strateginis tikslas
– užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą.
Savivaldybės administracijos padaliniai ir specialistai savo veiklą organizavo, siekdami
įgyvendinti programose iškeltus strateginius tikslus ir uždavinius.
2019-ieji metai Jurbarko rajono savivaldybės administracijai išskirtiniai tuo, kad 4,5 mėnesio
įstaiga dirbo be nuolatinio direktoriaus, dar ilgiau

be direktoriaus pavaduotojo. Įtampos ir

problemų nestigo – įstaiga pakliuvo į Specialiųjų tyrimų tarnybos akiratį, administracijos vadovai
buvo nušalinti nuo pareigų. Darbinių klausimų ir problemų sprendimą lėtino ilgas rinkimų,
koalicijos sudarymo, savivaldybės vykdomosios valdžios formavimo laikotarpis. Tačiau
administracija dirbo ir pagrindines užduotis bei strateginiame plane iškeltus uždavinius įvykdė.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis toliau buvo įgyvendinami vandentvarkos
projektai Jurbarko mieste ir rajone. Užbaigti projektai Veliuonoje ir Smalininkuose, įgyvendintas
projektas, pagerinęs vandens kokybę Jurbarko vartotojams. Įgyvendinti vandentvarkos projektai
Klangiuose, Griaužuose, Paskynuose, Graužėnuose, Stakiuose. Projekto „Privačių namų
prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste“ metu prie miesto nuotekų
surinkimo infrastruktūros prijungta 50 privačių namų.
Buvo tvarkomos rajono kultūros ir švietimo įstaigos: užbaigtas Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos pagrindinės salės, Rotulių lopšelio-darželio patalpų remontas, įrengtos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpos Eržvilko gimnazijoje, Smalininkuose
atnaujintas Mažosios Lietuvos kultūros centras, buvo tęsiami remonto darbai Jurbarko kultūros
centre.
Didelis dėmesys buvo skiriamas socialinių paslaugų prieinamumui ir kokybei. Įgyvendinus
projektą „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra“ atnaujintas Ilgalaikės ir
trumpalaikės globos namų pastatas Eržvilke, įsigyta naujos įrangos ir baldų. Parengta paraiška ir
gautas finansavimas projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono
savivaldybėje“.
Rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendino regiono plėtros projektą „Jurbarko
rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“.
Projekto lėšomis įsigyta medicininės ir kompiuterinės įrangos, dvi tikslinės transporto priemonės
vizitams į pacientų namus. Jurbarko ligoninė įsigijo naują šiuolaikinį rentgeno diagnostikos
aparatą.
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Aplinkos apsaugos srityje įgyvendinti keli projektai, kurie svarbūs rajono žmonių
gyvenamajai aplinkai. Atliekoms rūšiuoti Jurbarke įrengti požeminiai konteineriai. Mieste ir rajone
pastatyti 43 tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. Pirmieji jų eksploatavimo mėnesiai parodė,
kad ši paslauga buvo laukta. Toliau buvo renkamas asbestas, tvarkomi bešeimininkiai, apleisti
statiniai ir teritorijos. Aplinkosaugos projektų įgyvendinimas bus tęsiamas ir 2020-aisiais metais.
Įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės regiono savivaldybėse“ pasirašyta Piliečių chartija.
Toliau buvo dirbama su turizmo srities projektais. Daug pastangų įdėta rengiant ir vykdant
projektus „Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“ ir „Raudonės
(rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui“. Įgyvendinat regioninį projektą
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės
regione“ , pažymėti turistiniai objektai ir trasos.
Rajono seniūnijos vykdė įstatymų jiems deleguotas funkcijas. Ataskaitiniais metais visose
seniūnijose buvo organizuojami seniūnaičių rinkimai, seniūnaičiai išrinkti ketverių metų
kadencijai. Seniūnaičiams savivaldoje skiriamas vis svarbesnis vaidmuo. Visose seniūnijose vyko
išplėstinės sueigos, kuriose svarstyti seniūnijoms aktualūs klausimai. Išskirtiniai metai buvo
Viešvilės seniūnijai, kuri Nacionaliniame Lietuvos seniūnijų konkurse „Valstybę kuriame mes“
tapo nugalėtoja ir buvo apdovanota piniginiu prizu. Keli respublikinio masto renginiai, skirti Jono
Žemaičio metams paminėti, vyko Šimkaičių seniūnijoje. Vadžgirio miestelis buvo paskelbtas
mažąja Lietuvos kultūros sostine. Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijos susikūrė ir pasitvirtino
seniūnijų herbų etalonus.
Toliau buvo tęsiamas seniūnijų aprūpinimas technika, kurios reikia viešosioms teritorijoms
prižiūrėti ir tvarkyti. Visos seniūnijos gyvenamajai aplinkai skyrė daug dėmesio. Kaimiškose
seniūnijose mažėja darbingo amžiaus gyventojų, netrūksta įvairių socialinių problemų, tačiau čia
vis aktyvesnės tampa vietos bendruomenės. Viešvilėje sėkmingai veikia savanorių ugniagesių
komanda.
Didelė problema – seniūnijų vietiniai keliai ir gatvės. Jie tvarkyti pagal esamas galimybes.
Ataskaitiniais metais rekonstruota Alytaus gatvė Lybiškiuose, sutvarkyta Dvaro gatvė Vadžgiryje.
Užbaigus Klaipėdos gatvės rekonstrukciją, pagražėjo Viešvilė. Raudonės seniūnijoje išasfaltuotas
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1706 Raudonėnai-Pamituvys 7,5 km ilgio ruožas.
Svarbių darbų, gerinančių miestiečių gyvenimo kokybę, atlikta Jurbarke – baigta
A.Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstrukcija, gerokai pasistūmėjo Nemuno gatvės remontas,
išasfaltuotos Šviesos, Vyčio, Aukuro, Žalgirio, Vaidilos gatvės, pradėti Smukučių, Tujų, Topolių
gatvių bei A. Giedraičio-Giedriaus keturių šalutinių gatvių rekonstrukcijos darbai, įrengtas pėsčiųjų
_____________________________________________________________________________________
5

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

takas Barkūnų gatvėje. Užbaigtas ilgai lauktas Jurbarko senųjų kapinių tvoros remontas, Dariaus
ir Girėno gatvėje atsirado modernus apšvietimas, atlikti Mažųjų laivelių prieplaukos ekvatorijos
gilinimo darbai. Kauno gatvėje įrengtas ir iškilmingai pristatytas Sinagogų aikštės memorialas.
Krašto muziejaus kieme iškilo ir turistus pasitinka modernios Jurbarko simbolių – milžinų Juro ir
Barkaus – figūros.
2019 metais pradėta rengti Tauragės apskrities pilotinio projekto „Tauragė+“ strategija –
vyko susitikimai, aptarimai, diskusijos.
Tai tik nedidelė dalis savivaldybės administracijos 2019 metais dalis nuveiktų darbų. Skyriai
ir seniūnijos darbą organizavo vadovaudamiesi veiklos nuostatais, siekdami įgyvendinti
programose iškeltus strateginius tikslus ir uždavinius, Ataskaitoje pateikiama išsami informacija
apie administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų veiklą, pasiektus rezultatus.

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriuje (toliau –
CVAS) dirbo du valstybės tarnautojai – vedėjas ir vyriausiasis vidaus auditorius.
Ataskaitiniais metais buvo atlikti 7 planiniai veiklos vidaus auditai, iš jų: 6 Savivaldybės
administracijoje (įskaitant padalinius), 1 biudžetinėje įstaigoje Skalvijos namuose (šis vidaus
auditas bus tęsiamas 2020 m.).
Atliekant konkretų vidaus auditą buvo vertinama audituojamos srities vidaus kontrolės būklė
(buvo tikrinamos ir vertinamos audituojamoje srityje sukurtos vidaus kontrolės procedūros) ir
teikiama apibendrinta išvada.
Gerai vidaus kontrolė įvertinta Savivaldybės administracijos administracinės naštos
mažinimo srityse, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos judriojo (mobilaus) ryšio, mobilaus
interneto telefone, mobilaus interneto kompiuteryje naudojimo pagal sutartį Nr.G1-283 ir viešojo
fiksuoto telefono ryšio naudojimo pagal sutartį Nr.G1-99 srityje, Veliuonos seniūnijoje. Lengvųjų
automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitos vykdymo bei Skalvijos namų darbuotojų
skaičiaus nustatymo, finansinių ataskaitų teikimo srityse vidaus kontrolė įvertinta patenkinamai.
Mokėjimų už elektros energijos naudojimą srityje vidaus kontrolė įvertinta silpnai. Dėl
nustatytų pažeidimų vidaus audito medžiaga perduota Marijampolės apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui, kuriame pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 179 straipsnio 1 dalį.
Įvertinus audituojamojo subjekto audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip sustiprinti
vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotų viešųjų juridinių asmenų tikrintose
srityse. 2019 metais buvo vykdomas 2017–2019 m. atliktų vidaus auditų pažangos stebėjimas. Jo
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metu buvo atlikta vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė. Į CVAS
vadovo ir vidaus auditoriaus pateiktas pastabas bei rekomendacijas dėl audituotų subjektų veiklos,
vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikos valdymo tobulinimo audituotų subjektų
vadovai reaguodavo geranoriškai ir stengdavosi vidaus audito metu nustatytus trūkumus šalinti,
rekomendacijas įgyvendinti.
Iš 2017 m. teiktų ir neįgyvendintų 4 rekomendacijų 2019 metais buvo įgyvendintos 3, 1
rekomendacija dėl teisės aktų pasikeitimo neteko aktualumo. Iš 2018 m. teiktų ir neįgyvendintų 10
rekomendacijų 2019 metais buvo įgyvendintos 9, 1 rekomendacijos įgyvendinimas perkeltas į 2020
m. Iš 2019 m. pateiktų 25 rekomendacijų tais pačiais metais buvo įgyvendinta 9. Kitų 16
rekomendacijų įgyvendinimas perkeltas į 2020 m. Iš viso į 2020 metus perkeltas 17 rekomendacijų
įgyvendinimas.
Daug laiko ir pastangų buvo skirta viešųjų juridinių asmenų, Savivaldybės administracijos
darbuotojų konsultavimui vidaus kontrolės stiprinimo ir rizikų valdymo klausimais.

CENTRINĖ ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJA
Centrinės administracijos buhalterijoje 2019 metais dirbo dešimt buhalterių. Darbuotojai per
2019 metus nesikeitė. Buhalterija tvarkė administracijos, seniūnijų, kontrolės ir audito tarnybos
apskaitą, smulkiojo verslo rėmimo fondo, kaimo rėmimo fondo, daugiabučių namų savininkų
bendrijų rėmimo programos, savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos,
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės paramos
gyvenamiesiems namams ir butams įsigyti finansavimo programos, Savivaldybės administracijos
vykdomų projektų ir kitų lėšų apskaitą. Vykdė mokėjimus ir teikia ataskaitas už išmokų vaikams,
tikslinių kompensacijų ir priežiūros, bendruomeninės veiklos rėmimo, neįgaliųjų socialinės
integracijos programas, būsto pritaikymo neįgaliesiems programas bei jų administravimą. Vykdė
socialinių pašalpų ir kitų socialinių išmokų mokėjimus. Teikė atskirai Savivaldybės administracijos
ir Kontrolės ir audito tarnybos deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, informaciją Sodrai,
statistikai ir kitoms institucijos pagal galiojančius įstatymus.
Tvarkant apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,
finansinės ataskaitos atskirai sudarytos ir teiktos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir
Jurbarko rajono kontrolės ir audito tarnybos. Pagal numatytą tvarką duomenys suvesti į ataskaitų ir
konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS.
Centrinė administracijos buhalterija dirba su apskaitos programa „Biudžetas“, kuria
naudojamasi nuo 2015 metų. Nuo 2016 metų valstybės tarnautojams pradėtos mokėti
_____________________________________________________________________________________
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kompensacijos, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio. Jos mokamos
kasmet dalimis ir baigiamos mokėti 2020 metais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus
įstatymus. Metinės ataskaitos suvestos į Finansų ministerijos programą VSAKIS, visi atsiskaitymai
tarp Viešojo sektoriaus subjektų derinti tarpusavyje. Vedant projektų apskaitą, reikalinga atskirti
apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, atskiriant pagal finansavimo šaltinius.
Didelių darbo sąnaudų reikalavo nuolatiniai įstatymų pasikeitimai. Dažnai keičiamos biudžeto
vykdymo, planavimo ir kitos formos. Nuolat reikėjo tikrinti ir derinti veiksmų atlikimą ir ataskaitų
sudarymą programoje. Ypatingai svarbu ir didelių darbo sąnaudų reikalauja projektų apskaitos
suvedimas, atskiriant apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, atitinkančią projektų agentūros
reikalavimus. Darbo krūviai darbuotojams labai dideli. Todėl darbuotojų ligos atveju ar atostogų
laikotarpiu, dirbantiems darbuotojams dažnai teko dirti nedarbo laiku, taip pat nukentėjo darbo
kokybė.

CIVILINĖ IR DARBO SAUGA, MOBILIZACIJA
Pagal numatytą metodiką Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje dirba vienas
specialistas, kurio pareigybė reikalinga valstybinėms funkcijoms vykdyti: koordinuoti ir kontroliuoti
visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų civilinės saugos pasirengimą,
užtikrinant gyventojų ir turto saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl ekstremalių
situacijų poveikio, vykdyti darbo saugos specialisto Savivaldybės administracijoje funkcijas, vykdyti
mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimo funkcijų administravimą.
Darbas organizuotas vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2018–2020
metų planu. Ataskaitiniais metais buvo numatytos 26 tęstinės priemonės: pasirengimo galimam
potvyniui veiksmų plano parengimas, pratybų pravedimas, gyventojų švietimas, kompleksiniai
civilinės saugos būklės patikrinimai ūkio subjektuose, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano,
rizikos analizės ir plano priedų atnaujinimas bei kita plane numatyta veikla. Visos numatytos
priemonės įvykdytos.
Surengti 4 ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) posėdžiai. Juose svarstyti įvairūs
civilinės saugos klausimai: pristatyta afrikinio kiaulių maro situacija, apibendrinta civilinės saugos
padėtis 2018 metais Jurbarko rajone, aptartos prevencinės priemonės, siekiant sumažinti
skęstančiųjų skaičių vasaros metu, klausimai, susiję su pavasariniu potvyniu, galimais miškų
gaisrais, sausos žolės deginimu, pasirengimu galimomis ekstremaliomis situacijomis žiemos metu
ir kiti.
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Gyventojų perspėjimas ir informavimas buvo vykdomas panaudojant vietinio valdymo 21
elektros sireną. Šios sirenos yra pasenusios ir susidėvėjusios, likutinės vertės neturi. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 2019 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Gyventojų
perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – pagerinti gyventojų,
reziduojančių potvynių zonose perspėjimą. Vykdant šią veiklą, ant savivaldybės administracinio
pastato stogo sumontuotas sirenų komplektas su jų valdymui skirta technine ir programine įranga.
Išbandymui sirenos buvo testuotos gruodžio 20 d. ir artimiausiu metu bus panaudos pagrindais
perduotos naudotis Savivaldybės administracijai.
Savivaldybės teritorijoje esančios elektros sirenos yra pažymėtos interaktyviame žemėlapyje,
esančiame interneto svetainėje.
Vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu,
administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. O1-257 nustatyta minimalus
kolektyvinės saugos statinių poreikis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje – 11 057 kvadratiniai
metrai, kai minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų skaičius – 7 371
gyventojai.
Parengtas kolektyvinės apsaugos statinių, kurie gali būti panaudoti gyventojams apsaugoti,
sąrašas. Administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. O1-714 buvo pakoreguotas
kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Šiuo metu jame yra 22 tokios paskirties statiniai. Visus
kolektyvinės apsaugos statinius galima rasti savivaldybės interneto svetainėje atitinkamame
žemėlapyje. Kolektyvinės apsaugos statinių ženklinimui yra pagaminti specialūs ženklai ir šiuo
metu visi tokie statiniai paženklinti.
Slėptuvių, tinkamų gyventojams pasislėpti, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nėra.
Gyventojų švietimas buvo vykdomas per savivaldybės interneto svetainę ir rajono laikraščius
„Šviesa“, „Mūsų laikas“, per kabelinę televiziją „Balticum TV“. Buvo pagaminta ir išplatinta 1 150
vnt. atmintinių gyventojams ir moksleiviams. Dalyvauta prevencinėse priemonėse, kurių metu
vykdyti moksleivių evakavimai iš mokyklos patalpų, pravesti mokymai prie vandens telkinių,
supažindinant su saugiu elgesiu vandenyje.
Kartu su Jurbarko rajono priešgaisrine ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybomis dalyvauta akcijoje „Gyvenkime saugiai“. Vykdant šios akcijos
priemones buvo įsigyta 119 vnt. dūmų detektorių, kurie sumontuoti socialiai remtinų šeimų
būstuose.
Buvo vykdomi civilinės saugos kompleksiniai planiniai patikrinimai rajono savivaldybės
ūkio subjektuose. Reikšmingų pažeidimų nenustatyta.
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Vykdant Savivaldybės administracijos darbuotojų sveikatos privalomus patikrinimus, į
pirminės sveikatos priežiūros įstaigas siųsti 52 Savivaldybės administracijos darbuotojai,
administracijos lėšomis buvo vykdomas profilaktinis darbuotojų skiepijimas nuo gripo viruso.
Vykdant Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus 2019 m. sausio
28 d. mobilizacinį nurodymą N-1 „Dėl savivaldybių pasirengimo mobilizacijai“ buvo sukviesti
Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai už savivaldybei paskirtų valstybinių
mobilizacinių užduočių atlikimą ir pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovai. Pasitarimo metu aptartos
valstybinių mobilizacinių užduočių atlikimo galimybės.
Darbo klausimai buvo sprendžiami su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės
saugos skyriumi, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos
ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.
DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius organizuoja Savivaldybės administracijos dokumentų
valdymą, tvarkymą ir apskaitą, rūpinasi gyventojų priėmimu, sprendžia savivaldybės
kompiuterizavimo klausimus, rūpinasi savivaldybės tarptautiniu bendradarbiavimu, vykdo
valstybės deleguotas funkcijas: valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, rajono
likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų archyvo tvarkymą. Skyrius koordinuoja savivaldybėje
administracinių paslaugų teikimą ir pats teikia šias paslaugas:
Archyvo pažymų (kopijų) iš Savivaldybės administracijos ir likviduotų juridinių asmenų
dokumentų išdavimas;
Pažymų apie likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui
išdavimas;
Asmenų prašymų (skundų) priėmimas ir nagrinėjimas;
Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas.
Skyrius inicijuoja ir vykdo viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus, susijusius su skyriaus
vykdomomis funkcijomis, atlieka įvairias kitas nuostatuose įrašytas veiklas.
Dokumentų valdymas, tvarkymas ir apskaita. Visi Savivaldybės administracijos
dokumentų apskaitos dokumentai rengiami, derinami ir tvirtinami Elektroninio archyvo
informacinėje sistemoje (EAIS). Ataskaitiniais metais su Klaipėdos regioninio valstybės archyvo
Tauragės filialu pasirašytas 2008–2012 metų nuolat saugomų dokumentų perdavimo aktais, iš viso
valstybės archyvui perduota saugoti 382 apskaitos vienetai nuolatinio saugojimo dokumentų.
Parengta ir suderinta su valstybės archyvu 17 dokumentų naikinimo aktų, iš viso atrinktos naikinti
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1849 Savivaldybės administracijos padalinių bylos, kurių saugojimo terminas 2019 metais buvo
pasibaigęs ir, atlikus vertės ekspertizę, saugojimo terminas nebuvo pratęstas.
Savivaldybės administracija siekė, kad kuo daugiau dokumentų būtų perkelta į elektroninę
erdvę, tą skatino daryti ir savivaldybės įstaigas. Su savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis, taip pat su
daugeliu valstybės institucijų

dokumentais keičiamasi per Nacionalinę elektroninių siuntų

pristatymo sistemą (toliau – e. pristatymo sistema). Siekiant optimizuoti darbą, įvairių komisijų
posėdžių, savivaldybėje vykstančių pasitarimų metu vykdomi garso įrašai, kurie saugomi nustatytą
laiką kaip garso dokumentai. Taip supaprastintas posėdžių aptarnavimas.
Visi savivaldybės darbuotojai atostogų, komandiruočių prašymus rengia dokumentų valdymo
sistemos „Webpartner“ (toliau – DVS) priemonėmis, šie dokumentai nespausdinami, popierinės
bylos neformuojamos. Tik elektroninėse laikmenose saugomi savivaldybės darbuotojų
komandiruočių ir atostogų įsakymai bei potvarkiai. Įstaigoms skirti šie dokumentai pasirašomi
kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo
sistemą. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomi nuolat saugomi dokumentai – mero potvarkiai,
Tarybos sprendimai ir posėdžių protokolai.
Tendencija – daugėja gaunamų elektroninių dokumentų, jie užima vis didesnę dalį bendrame
dokumentų sraute.
Daug dėmesio skiriama,

kad Savivaldybės administracijos vidaus dokumentai būtų

pasirašomi tik DVS ir nespausdinami. Šia linkme bus dirbama ir toliau.
Lentelėse 2016–2019 metų gaunamų dokumentų analizė:
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Kiti gauti raštai padaliniams, vidaus raštai (R10, R11,
R11vš, S1, ŠS9, ŠS13, C14, C1, Ar4, F26, B38)
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Likviduotų įmonių archyvo tvarkymas. Likviduotų įmonių archyvas parengė ir suderino
su Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialu 10 dokumentų naikinimo aktų.
Skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų
įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų apskaitos
dokumentų derinimą, 2019 m. suderino 84 rajono įstaigų ir įmonių dokumentų apskaitos
dokumentus.
Jurbarko rajono savivaldybės likviduotų įmonių archyvo veikla 2018–2019 metais:

2018

Kreipėsi
interesantų
644

2019

631

Metai

Išduota archyvo
pažymų
1261 pažymos+
3438 kopijos
Iš viso 4699
1008 pažymos+
4476 kopijos
Iš viso 5484

Įmonių, perdavusių
dokumentus, skaičius
17

Priimta saugoti
bylų
3671

Atrinkta naikinti
bylų
3168

17

744

1846

Iki 2020 m. sausio 1 d. Likviduotų įmonių archyve iš viso buvo saugomi 731 likviduotos
rajono įmonės dokumentai, tai sudaro apie 38 tūkst. saugojimo vienetų. Archyvo lentynų
dokumentams saugoti ilgis yra 1038 metrai, šiuo metu archyve saugomų dokumentų kiekis
tiesiniais metrais sudaro virš 900 metrų.
2019 metais savivaldybės likviduotų įmonių archyvo darbuotojai parengė 1008 archyvo
pažymas ir 4476 dokumentų kopijas (iš viso 5484 juridinius faktus patvirtinančius dokumentus).
Pastebima tendencija, kad dėl pensijų skaičiavimo tvarkos pasikeitimo mažėja interesantų,
besikreipiančių į likviduotų įmonių archyvą dėl pažymų išdavimo.
Daugėjo elektroniniu būdu parengtų archyvo pažymų: 2019 m. tokių išduota apie 39 proc.,
2017 metais buvo 15 proc.
Prašymai ir skundai. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus „vieno langelio“ darbuotojai
organizavo ir koordinavo interesantų priėmimą ir aptarnavimą savivaldybėje.
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Savivaldybės administracijai ir direktoriui gyventojai 2019 metais adresavo 472 prašymus,
skundus (2018 m. – 393). Kaip ir visais ankstesniais metais, pagrindinės gyventojų pateiktų
prašymų ir skundų rūšys buvo panašios, beveik nesikeitė ir šių prašymų rūšių proporcijos.
Prašymų ir skundų skaičių labai padidino pateikti prašymai ir skundai dėl vėjo jėgainių parko
Skirsnemunės sen. – jų gauta 41.

Gyventojų prašymuose, skunduose keliamos
problemos

Dėl socialinio būsto problemų
Dėl detaliojo plano, žemės sklypo projekto
patvirtinimo, topografinių planų
įregistravimo, sklypų paskirties ir ribų ir
pan.
Dėl įvairių mokesčių, paramos gavimo, lėšų
skyrimo, kompensavimo ir pan.
Dėl pastatų, gatvių, kelių tvarkymo, kelio
ženklų, šildymo ir pan. problemų
Dėl įvairios informacijos gavimo, pateikimo,
komisijų sudarymo problemai spręsti ir pan.
Dėl leidimo nupjauti, genėti medžius,
žvėrelių padarytų nuostolių ir pan.
Dėl pažymų apie pastatų paskirtį,
naudojimą ir pan.
Dėl medienos įsigijimo lengvatinėmis
sąlygomis
Dėl moksleivių vežiojimo išlaidų
Dėl vietinės rinkliavos organizavimo ir
mokesčių
Dėl vaikų auklėjimo ir priežiūros,
neformaliojo švietimo
Dėl santykių tarp kaimynų, konfliktų darbe,
pažeistų teisių ir pan.
Dėl leidimo vykdyti keleivių vežimo veiklą
Dėl įvairių teisinių atvejų-sutarčių
sudarymo, juridinių asmenų steigimo ir pan.
Dėl paraiškos vandens gavybos gręžiniui
Įvairūs kiti klausimai
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prašymas dėl vėjo
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Skirsnemunės sen.)
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8
2

-----18

3
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15
18

220 prašymų teko nagrinėti Infrastruktūros ir turto skyriui, tai sudaro apie 45 proc.
savivaldybėje įvairiais klausimais gautų gyventojų prašymų ir skundų. Finansų skyriui taip pat teko
aiškintis nemažai gyventojų prašymuose keliamų problemų, susijusių su įvairiais mokesčiais,
finansinės paramos gavimu, išlaidų kompensavimu ir pan., o Žemės ūkio skyriui spręsti gerokai
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daugiau su želdinių tvarkymu, medžiojamųjų žvėrių padarytų nuostolių kompensavimu susijusių
klausimų.
Pateikti 49 gyventojų skundai (2018 m. – 32). Iš šio skaičiaus 18 skundų yra dėl problemų
tvarkant ir prižiūrint gatves, kelius, remontuojant butus ir namus, vykdant pastatų renovaciją; kita
nemaža dalis yra skundai dėl nesutarimų su kaimynais, jų elgesio bei problemų dėl gyvenamosios
aplinkos. Buvo nemažai atvejų, kai skundams tirti buvo sudaromos komisijos, specialistai dažnai
vykdavo aiškintis konkrečių aplinkybių, tirti pateiktų faktų.

TARYBAI IR MERUI, ADMINISTRACIJAI IR DIREKTORIUI
ADRESUOTI GYVENTOJŲ PRAŠYMAI IR SKUNDAI
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Nors gautų gyventojų prašymų ir skundų nagrinėjimo kontrolei ir buvo skiriama nemažai
dėmesio, nesklandumų šiame darbe vis dar išlieka.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 ir siekdamas išsiaiškinti asmenų aptarnavimo ir prašymų
nagrinėjimo kokybę Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, ir 2019 m. spalio–gruodžio
mėnesiais vykdė anoniminę gyventojų apklausą. Apklausos rezultatai yra paskelbti savivaldybės
interneto svetainėje, kad su jais galėtų susipažinti ir visuomenė. Didžioji dalis anketą užpildžiusių
interesantų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybę vertina teigiamai.
Administracinės paslaugos. Siekdamas užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių
gyventojų poreikius, teisės aktų reikalavimus, teikimą ir koordinuodamas savivaldybės teikiamų
administracinių ir viešųjų paslaugų valdymą, Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kontroliavo, kad
administracijos skyriai, tarnybos, specialistai laiku atnaujintų informaciją apie teikiamas paslaugas
ir paslaugų aprašymų duomenis.
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Parengtas ir interneto svetainėje paskelbtas naujai sugrupuotų savivaldybės teikiamų
administracinių paslaugų registras, jo informacija yra pastoviai atnaujinama, kadangi keičiasi
darbuotojai ir teisės aktai.
Paslaugų paskyroje gyventojai turi galimybę susipažinti, pasitikslinti savivaldybės teikiamas
paslaugas, o elektronines ir užsisakyti neišeinant iš namų.
Savivaldybės Prašymų administracinei paslaugai gauti registre užregistruota 15 prašymų gauti
paslaugą elektroniniu būdu. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia – 11 kartų kreiptasi dėl pažymos
apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimo (2018 m. buvo 18).
Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės
regiono savivaldybėse. I etapas.“
Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su kitomis Tauragės apskrities
savivaldybėmis aktyviai dalyvavo rengiant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
vedėja Danutė Matelienė paskirta šio projekto vykdymo Jurbarko rajono savivaldybėje darbo grupės
vadove.
Įgyvendinant projektą 2019 m. parengta ir pasirašyta Piliečių chartija. Jos rengimo metu buvo
aplankytos visos rajono seniūnijos, su seniūnaičiais ir bendruomenių atstovais aptarta gyventojų
aptarnavimo kokybė ir galimybės ją gerinti. Atlikti viešieji pirkimai ir pasirašyta Paslaugų teikimo
ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos
sukūrimo ir kokybės vadybos elementų diegimo bei vieno langelio principo taikymo tobulinimo
Jurbarko rajono savivaldybėje ir seniūnijose paslaugų sutartis. Pirkimą laimėjusi viešoji įstaiga
Lietuvos regioninių tyrimų institutas šiuo metu įgyvendina sutartyje numatytas priemones.
Valstybinės kalbos priežiūra.
Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) patikrino 21 įstaigą (tikrinta vidaus ir išorės
užrašai bei reklama, siunčiamieji dokumentai (jų rekvizitai, tekstas) ir šių dokumentų tvarkymas),
parengė 14 patikrinimo aktų. Suderinti 39 reklamos projektai (dėl 4 reklamų buvo pareikštos
pastabos).
Peržiūrėjo ir derino pasirašytinai 296 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, konsultavo
projektų rengėjus.
Patikrino 8 neperiodinės spaudos leidinius.
Suteikė 410 konsultacijų dėl valstybinės kalbos vartojimo juridiniams ir fiziniams asmenims.
Parengė ir paskelbė straipsnius „Lietuvių kalbos dienos“, „Valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė“, „Jurbarko krašto vietovardžiai – mūsų savastis“; informacinius raštus apie
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nacionalinį diktantą, atmintines „Kalbos tvarkytojo rekomendacijos“ ir „Ar taisyklingai rašome
švenčių ir renginių pavadinimus?“.
Inicijavo Nacionalinio diktanto rajoninio turo vykdymą (organizuotas pasitarimas,
koordinuota veikla).
Parengė Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų Lietuvių kalbos dienų renginių planą. Dalyvavo
Lietuvių kalbos dienų renginiuose ir diskusijose (savivaldybės mokyklose ir bibliotekose).
Teikė individualią pagalbą 2 įstaigų darbuotojams (jau po atlikto patikrinimo 1–2 mėnesius
padėjo specialistams rengti naujus dokumentų projektus, papildomai diskutavo apie rašybą ir
skyrybą, parengė trumpas asmenines atmintines, nuorodų rinkinius).
Informacinių sistemų priežiūra.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje dirba 2 informatikos specialistai, užtikrinantys
Savivaldybės administracijos skyrių, Tarybos ir mero sekretoriato ir seniūnijų informacinių sistemų
funkcionavimą. Vykdomi šie darbai: prižiūrimos 185 kompiuterinės darbo vietos, 7 tarnybinės
stotys, kompiuterinis tinklas, administruojamos informacinės sistemos, užtikrinamas duomenų
bazių tvarkymas, duomenų sauga, programinės įrangos atnaujinimas, duomenų archyvavimas,
administruojamos teikiamos administracinės ir elektroninės paslaugos, administruojama
savivaldybės interneto svetainė, techniškai aptarnaujami Savivaldybės tarybos posėdžiai,
administruojama ir prižiūrima posėdžių valdymo sistema ir kt.
Ataskaitiniais metais Savivaldybės administracija įsigijo 16 kompiuterių, dokumentų naikiklį,
2 daugiafunkcius įrenginius, išnuomojo 18 kompiuterių tarybos nariams. Daug dėmesio buvo
skiriama jau įdiegtos programinės įrangos priežiūrai, jos plėtojimui bei efektyviam panaudojimui.
Prižiūrimos informacinės sistemos: dokumentų valdymo sistema „WebPartner“, finansinių valdymo
informacine sistema „BiudžetasVS“, Tarybos posėdžių valdymo sistema „Povas“, Žemės nuomos
mokesčio apskaitos programa (MASIS), sąmatų skaičiavimo programa „Sistela“, Geografinė
informacinė sistema ArGiS, Socialinės paramos informacine sistema SPIS, socialinių išmokų
informacine sistema „Parama“, civilinės būklės aktų įrašų informacine sistema LRGRIS,
gyvenamosios vietos informacine sistema GVDIS, valstybės tarnautojų registravimo informacine
sistema „Vataras“ ir kt.
Vykdant įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytas funkcijas bei
siekiant operatyviau aptarnauti gyventojus, kasmet vis didėja įvairių duomenų poreikis, todėl
bendradarbiauta dėl registrų duomenų teikimo su VĮ Registrų centras, Gyventojų registru prie LR
VRM, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, toliau dirbama su Lietuvos Respublikos
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų, ūkininkų ūkių registrais, žemės blokų
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duomenų baze, Lietuvos Respublikos statybos leidimų informacine sistema „Infostatyba“, civilinės
metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS ir kt.
Viešieji pirkimai.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje yra 2 pirkimų organizatoriai – Jolita Matulienė ir Arvydas
Kavaliauskas. Daug pastangų reikalauja kompiuterinės įrangos, informacinių sistemų priežiūros
pirkimai. 2019 m. atlikti pirkimai ir atnaujintos visos svarbiausios savivaldybės naudojamų
informacinių sistemų aptarnavimo sutartys: Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
„BiudžetasVS “ (sutarties kaina 111 078,00 Eur); Dokumentų ir paslaugų valdymo sistema
„Webpartner“ bei internetinės svetainės turinio valdymo sistema „Smartweb“ (sutarties kaina 19
800,00 Eur), Žemės nuomos mokesčio skaičiavimo informacinė sistema „MASIS“(sutarties kaina
12 066,12 Eur); Savivaldybės Tarybos sprendimų aktualizavimo sistema (sutarties kaina 11 830,32
Eur); Savivaldybės Tarybos posėdžių salės elektroninio balsavimo sistema (sutarties kaina 3484,80
Eur).
Naujai išrinktos Savivaldybės tarybos narių pageidavimu Tarybos nariams buvo išnuomota
18 nešiojamų kompiuterių (sutarties kaina 12 022,56 Eur).
Atnaujinta kompiuterinė įranga – įsigyta 12 stacionarių kompiuterių, 5 nešiojami
kompiuteriai, 2 spalviniai daugiafunkciniai spausdintuvai, P6 klasės dokumentų naikiklis.
Arvydo Kavaliausko atlikti mažos vertės pirkimai:
Pirkimo objekto rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)
2018 m.
2019 m.
2124,76
2263,81
1190,99
543,83
2965,26
3548,78

Bendras pirkimų skaičius
2018 m.
2019 m.
18
19
2
5
24
22

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus mažos vertės pirkimai, atlikti Jolitos Matulienės:
Pirkimo objekto rūšis

Prekės
Paslaugos
Darbai

Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)
2018 m.
14 802
17 102

2019 m.
21 308,00
29 761,98

Bendras pirkimų skaičius
2018 m
158
111

2019 m.
144
144

Kadangi kiti Jurbarko rajono savivaldybės skyriai neturi pirkimų organizatoriaus, todėl
Jolita Matulienė atliko Savivaldybės gydytojos pirkimus (Jurbarko rajono savivaldybės maudyklų
vandens kokybės tyrimai – 2000,00 Eur., skiepai nuo sezoninio gripo – 302,17 Eur). Taip pat atliko
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Finansų skyriaus Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo namų paslaugų pirkimą – 600,00 Eur
bei visus Tarybos ir mero sekretoriato pirkimus – iš viso 4 000,00 Eur.
Tarptautinis bendradarbiavimas. Santykius su užsienio šalių partneriais koordinavo
vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) Antanas Gvildys. Jis palaikė nuolatinius ryšius su
besigiminiuojančiomis užsienio šalių savivaldybėmis, inicijavo ir organizavo Jurbarko ir
Hainuvkos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties parengimą ir pasirašymą, sudarė Vokietijos ir
Lenkijos delegacijų priėmimo programas, vadovavo Vokietijos delegacijos kelionėms po Jurbarko
rajono savivaldybės įstaigas, surinko medžiagą bei inicijavo videofilmo sukūrimą apie
savivaldybės bendradarbiavimą su Krailsheimo savivaldybe, parengė ir paskelbė interneto
svetainėje sąvadus apie Jurbarko rajono savivaldybės tarptautinę veiklą 2018 ir 2019 metais.
Užsienio interesantams parengė informacinius pranešimus apie savivaldybės veiklą ir
renginius ir pasirūpino, kad jie būtų išversti į anglų, lenkų bei vokiečių kalbas.
Išsami informacija apie savivaldybės ryšius su užsienio partneriais pateikiama Savivaldybės
mero ataskaitoje.
Kita veikla. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus sekretorė-referentė Jolita Matulienė
tvarko asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų, dokumentų parengimą ir nukentėjusių
asmenų pažymėjimų išdavimą Jurbarko rajone. 2019 metais nukentėjusių asmenų pažymėjimai
išduoti 6 asmenims. Taip pat tvarkyti asmenų, kuriems pagal savivaldybės vykdomus projektus
reikalingos vizos į Rusiją, dokumentai ir duomenys, reikalingi Rusijos vizai įforminti. 2019 metais
įforminta 10 vizų.
Skyriaus vedėja ir specialistai aptarnavo šias nuolat veikiančias Savivaldybės tarybos ir
administracijos komisijas: Nenukirsto valstybinio miško pardavimo nukentėjusiems nuo stichinių
nelaimių, Ekstremalių situacijų, Etikos, Antikorupcijos, Apdovanojimų. Darbuotojai rengė šių
komisijų posėdžius, rašė protokolus, tvarkė bylas. Ypač daug laiko reikėjo skirti Etikos komisijos
aptarnavimui – 2019 m. įvyko 15 komisijos posėdžių, teko rinkti daug įvairių dokumentų kitoms
institucijoms.
Numatomi darbai. Ateinančiais

metais nutraukiamas operacinės sistemos Microsoft

Windows 7 atnaujinimas ir palaikymas, savivaldybė su šia operacine sistema turi 25 kompiuterines
darbo vietas, kurias bus būtina atnaujinti. Nuo 2011 metų naudojama Tarybos posėdžių valdymo
sistema reikalauja techninės ir programinės įrangos atnaujinimo, kad būtų galima užtikrinti
kokybišką Tarybos posėdžių darbą.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nemažai naujų dokumentų rengimą ir valdymą
reglamentuojančių teisės aktų. Vykdomos dokumentų pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių
dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų
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dokumentuose; pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus ir kita. Savivaldybės administracijai
reikės parengti nemažai naujų dokumentų rengimą ir valdymą reglamentuojančių teisės aktų.
Numatomas savivaldybės didžiosios posėdžių salės programinės įrangos modernizavimas,
kurio tikslas – Tarybos ir kitų šioje salėje vykstančių posėdžių vaizdo transliacija.

FINANSŲ SKYRIUS
Iš savivaldybės biudžeto nuo metų pradžios buvo finansuojama 17 rajono švietimo įstaigų,
13 kitų biudžetinių įstaigų (viena iš jų yra nauja įstaiga – Skalvijos namai), tvarkoma Jurbarko
rajono savivaldybės vardu paimtų paskolų ir kitų skolinių mokėjimų apskaita, pagal sutartyse
numatytus grafikus vykdomas paskolų ir palūkanų mokėjimas. Skyriaus specialistai rengė
dokumentus, organizavo ir vykdė tiekėjų apklausas, susijusias su ilgalaikiu skolinimusi.
Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais, parengė savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius. Taip pat teisės
aktų nustatyta tvarka priėmė iš savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, rengė savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaudamiesi Finansų ministerijos patvirtintu
konsolidavimo kalendoriumi. Taip pat pagal kompetenciją kitoms ministerijoms bei institucijoms
jų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia įvairių formų ir turinio sąmatas bei ataskaitas.
Konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikė Finansų ministerijai per informacinę sistemą
VSAKIS. Taip pat priėmė ir tikrino biudžetinių įstaigų statistines ataskaitas, jų suvestinę teikė
Statistikos departamentui jo nustatyta tvarka ir terminais.
Nuolat buvo vykdoma savivaldybės biudžeto pajamų, gaunamų iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir valstybės iždo, tikslinės paskirties asignavimų iš valstybės biudžeto, įstaigų pajamų
už prekes ir paslaugas ir materialiojo turto nuomą, vietinės rinkliavos už buitinių atliekų šalinimą
apskaita bei savivaldybės biudžete patvirtintų lėšų pervedimai asignavimų valdytojams. Taip pat
skyriaus darbuotojai rengė sprendimų projektus, susijusius su savivaldybės biudžeto lėšų
tikslinimu, mokesčių lengvatomis, mokesčių tarifų nustatymu.
Skyriaus darbuotojai kiekvienais metais organizuoja savivaldybės biudžeto formavimą,
priima ir tikrina įstaigų pateiktus pirminius lėšų poreikio skaičiavimus, siekdami užtikrinti teisingą
savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą bei atskaitomybės organizavimą Finansų skyriuje,
biudžetinėms įstaigoms ir programų vykdytojams teikė metodinę ir praktinę pagalbą išlaidų sąmatų
sudarymo ir vykdymo klausimais. Taip pat visus viešojo sektoriaus subjektus konsultavo finansinės
atskaitomybės klausimais.
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Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe parengė
savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį teikė svarstyti Savivaldybės tarybos nariams.
Patvirtinus savivaldybės biudžetą, priėmė iš biudžetinių įstaigų patvirtintas išlaidų sąmatas, sudarė
suvestines ataskaitas ir perdavė Finansų ministerijai pagal jos patvirtintas formas, organizavo jo
vykdymą, užtikrino visų priemonių finansavimą pagal patvirtintas sąmatas ir teikiamas
finansavimo paraiškas. Nuolat kaupė ir sistemino informaciją apie įstaigų skolas, darė įplaukų į
savivaldybės biudžetą pagal atskiras pajamų rūšis analizę, sekė savivaldybės skolinimosi limito
panaudojimą. Skyriaus darbuotojai atliko įvairius skaičiavimus, susijusius su mokymo lėšų
(buvusio mokinio krepšelio) planavimu, paskirstymu ir teisingu jo naudojimu. Darbuotojai
dalyvavo nuolatinėse ir kitose komisijose, sprendė visus savo kompetencijos klausimus, kėlė
kvalifikaciją.
Pagrindiniai 2019 m. savivaldybės biudžeto finansiniai duomenys (pagal preliminarius
ataskaitinius duomenis):
1. Patikslintas 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto 29 958,7 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 30 500,5 tūkst. eurų, arba 101,8 proc., iš jų:
1.1. mokesčių planas 15 303,0 tūkst. eurų įvykdytas 16 000,0 tūkst. eurų, arba planas
įvykdytas 104,5 proc.,
1.2. dotacijos iš valstybės biudžeto ir tikslinės paskirties lėšos gautos visos pagal planą,
valstybės biudžetui iki 2019 m. gruodžio 31 d. grąžinta 13,9 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę
paskirtį valstybės biudžeto asignavimų socialinės srities valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti.
1.3. kitų pajamų ir turto realizavimo pajamų planas 1 646,0 tūkst. eurų įvykdytas 1 566,9
tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 95,2 proc.,
1.4. finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas 840,0 tūkst. eurų
įvykdytas 777,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 92,6 proc.
Skolinių įsipareigojimų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas vykdomas laiku pagal sutartyse
numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi limitai nėra viršyti.
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Savivaldybės biudžeto pajamų pokytis 2016–2019 metais (tūkst. Eur)
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Pagrindinė tendencija pajamų srityje – nuosekliai didinant gyventojų pajamų atskaitymo
procentą į savivaldybės biudžetą, didėja šio mokesčio dalis bendroje pajamų struktūroje.
2. Patikslintas 2019 m. savivaldybės biudžeto 32 835,9 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas
31 443,4 tūkst. eurų, arba 95,8 proc., iš jų:
2.1. didžiausia išlaidų dalis skirta švietimui, kurio 12 793,5 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 12 427,9 tūkst. eurų, arba 97,1 proc. (39,5 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų);
2.2. socialinės apsaugos 4 507,0 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 4 383,8 tūkst. eurų, arba
97,3 proc. (13,9 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų).
2.3. Biudžeto išlaidų finansavimas buvo vykdomas pagal patvirtintas strateginio veiklos plano
programas. Didelis dėmesys skirtas trumpalaikiams ir ilgalaikiams įsiskolinimams mažinti.
2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pateikta diagramoje. Pagrindinė tendencija
išlaidų srityje – daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto skiriama darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms mokėti. Augant savivaldybės biudžetui ir lyginant kelerių metų
duomenis biudžeto išlaidų struktūra nežymiai, tačiau kinta, mažėja išlaidų dalis darbo užmokesčiui
ir socialinio draudimo įmokoms bei socialinei paramai mokėti, didėja išlaidų komunalinėms
reikmėms, prekėms ir paslaugoms įsigyti. Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų
įskaičiavimo į savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas nuosekliai didėja materialiojo,
nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidų dalis bendroje išlaidų struktūroje.
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2019 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)
Darbo užmokestis
ir socialinis
draudimas
15765,5 (50,1 %)

Socialinės parama
ir įvairios
kompensacijos
2576,1 (8,2 %)

Materialiojo ir
nematerialiojo turto
kūrimo, įsigijimo
išlaidos
4839,0 (15,4 %)

Kitos
neišvardintos
prekės ir
paslaugos
4055,5 (12,9
%)
Miestų ir
gyvenviečių
viešasis ūkis
1877,4 (6,0 %)

Komunalinės
paslaugos
958,5 (3,0 %)

Paskolų ir palūkanų
mokėjimai
839,5 (2,7 %)
Mityba ir
Subsidijos vietinio
medikamentai
susisiekimo
208,0 (0,7%)
maršrutams
323,9 (1,0 %)

3. Jurbarko rajono savivaldybės mokėtinos sumos (įsiskolinimai) 2019 m. gruodžio 31 d.
sudaro 3 494,5 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. trumpalaikis biudžeto lėšų įsiskolinimas – 241,4 tūkst. Eur;
3.2. ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos) – 3 253,1 tūkst. Eur;
3.3. lyginant metų pradžios duomenis. trumpalaikis įsiskolinimas sumažėjo 68,3 tūkst. Eur
(arba 22,1 proc.), ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 24,5 tūkst. Eur (arba 0,8 proc.);
Įsiskolinimo dinamika 2016–2019 metais (tūkst. Eur)
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Atskira veiklos sritis – Savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai pavaldžių viešųjų
juridinių asmenų kovos su korupcija programos rengimas, prevencija ir kontrolė. Teisės aktų
nustatyta tvarka atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas Savivaldybės
administracijoje ir jos valdymo sričiai pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, vykdomas
antikorupcinis švietimas.
Dar viena Finansų skyrius veiklos sritis – žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę
apskaičiavimas ir gaunamų pajamų apskaita, priminimai fiziniams ir juridiniams asmenims dėl
nesumokėto žemės nuomos mokesčio, dokumentų rengimas dėl nepriemokų išieškojimo teisminiu
keliu. Taip pat kasmet rengiami sprendimų projektai dėl tarifų nustatymo ir lengvatų teikimo už
nuomojamą valstybinę žemę ir savininkų privačią žemę bei dėl individualios veiklos fiksuotų
pajamų mokesčio dydžių nustatymo fiziniams asmenims, įsigyjant verslo liudijimus.
Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius priskaitymų, mokėjimų ir įsiskolinimų analizė 2016–2019 m. (tūkst. Eur)
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Sumokėta per metus žemės nuomos mokesčių
Įsiskolinimas žemės nuomos mokesčių

Skyriuje vykdoma smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei kaimo rėmimo fondų lėšų apskaita,
dokumentų tvarkymas ir pan.
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (tarybos pirmininkas – Kasparas
Jurevičius, nuo 2019 m. birželio 27 d. – Raimundas Jovarauskas) 2018-12-31 kaimo rėmimo fondo
lėšų likutis – 9,5 tūkst. Eur, 2019 metams iš savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Per metus
gauti penki prašymai dėl išlaidų kompensavimo, prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 4,6
tūkst. Eur, lėšų likutis 2019-12-31 yra 14,9 tūkst. Eur.
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Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (tarnybos pirmininkas –
Saulius Meškauskas, nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. – Liudmila Norkaitienė) 2018-12-31 smulkiojo
verslo rėmimo fondo lėšų likutis – 7,7 tūkst. Eur, 2019 metams iš savivaldybės biudžeto skirta 10
tūkst. Eur. Per metus gauta vienuolika prašymų dėl išlaidų kompensavimo, devyni prašymai
patenkinti, fondo išlaidos per metus 5,1 tūkst. Eur, lėšų likutis 2019-12-31 yra 12,6 tūkst. Eur.

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 2019 metais dirbo vedėjas ir 4 specialistai.
Skyriaus darbuotojai rengia paraiškas, bendrauja su agentūrų, ministerijų atstovais, rangovais ir
paslaugų teikėjais rengia, viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų, prekių) ir įvairius kitus
dokumentus, inicijuoja pirkimo sutarčių pasirašymą ir vykdo jų priežiūrą, rengia viešinimo
straipsnius, teikia ataskaitas, atlieka kitus su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusius darbus.
Parengtos ir pateiktos paraiškos. Skyrius agentūroms bei ministerijoms pateikė šias
paraiškas arba konsultavo įmones ir įstaigas paraiškų teikimo klausimais:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projekto pavadinimas
Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone
Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose
Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas
Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą
Jurbarkieti, dalyvauk fizinio aktyvumo veiklose ir gyvenk sveikai
Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje
Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje
Istoriniai parkai – nedidelių Černiachovsko ir Jurbarko miestų plėtros resursai
Trečiojo amžiaus universitetas abipus sienos
Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai
Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Butrimų k. sutvarkymas
Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone
Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje

Įgyvendinami projektai. Skyrius įgyvendino, administravo ir koordinavo daugiau kaip 30
projektų už 15 mln. Eur, kuriuos 2019–2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama
įgyvendinti Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Didžioji projektų dalis
yra įrašyta į Tauragės regiono 2014–2020 m. plėtros planą.
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Eil.
Nr.
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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Projekto pavadinimas
Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone (baigtas)
A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste
Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje
Nemuno kelias (baigtas)
Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione
Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste (baigtas)
Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone
Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone (baigtas)
Jurbarko kultūros centro modernizavimas
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I
etapas
Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje
Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (baigtas)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste
Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas
Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas
Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių
kaimuose
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens tiekimo tinklų
įrengimas Stakių miestelyje (baigtas)
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 (baigtas)
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir Klangių kaimuose
(baigtas)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje
Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose
Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone
Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas
Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą
Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje
Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Butrimų k. sutvarkymas
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Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai pateikė 26 anksčiau baigtų
įgyvendinti projektų ataskaitas. Taip pat skyriaus darbuotojai parengė ir pateikė Tauragės regiono
Integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019 m. ataskaitą.
Viešieji pirkimai. Skyriaus darbuotojai dalyvavo daugiau kaip 30 viešųjų pirkimų komisijų
veikloje rengdami pirkimo sąlygas ir vertindami tiekėjų pateiktus dokumentus dėl rangos darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo. Skyriaus pirkimų organizatoriai įvykdė 22 mažos vertės pirkimus.
Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone“ inicijuotos, organizuotos ir
vykdytos 3 pirkimų skelbiamų derybų būdu procedūros.
Nuolat pagal poreikį tikslintas 2019 metų viešųjų pirkimų planas ir sudarytas naujas viešųjų
pirkimų planas 2020 metams.
Problemos ir uždaviniai.
Pagrindinės Investicijų ir strateginio planavimo skyriui kilusios problemos buvo dėl
užtrukusio techninių projektų parengimo ir keliamų reikalavimų iš kitų institucijų (Lietuvos
automobilių kelių direkcijos, Kultūros paveldo departamento ir kt.). Dėl šios priežasties teko
atidėti projektų įgyvendinimą.
2020 m. bus siekiama laiku ir tinkamai parengti naujas paraiškas, įgyvendinti pradėtus
projektus. Taip pat planuojama inicijuoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų tarptautinių
projektų įgyvendinimą.
Numatoma, kad skyriaus darbuotojai tobulins kvalifikaciją žmogiškųjų išteklių valdymo,
strateginio planavimo, viešųjų pirkimų srityse, kels kvalifikaciją tiksliniuose seminaruose ir
mokymuose projektų įgyvendinimo klausimais.

Kiti darbai
Vykdydami savo funkcijas, skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai atliko kitus darbus:
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Eil. Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Darbai
Parengė 2019 metų Jurbarko rajono seniūnijų metinius veiklos planus
Parengė ir pateikė tvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą
Parengė ir pateikė tvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą.
Koordinavo jos įgyvendinimą ir stebėseną. Į programą įtraukta 83 asmenys, programos
įgyvendinimui skirta beveik 170 tūkst. Eur. Parengė 2020 metų užimtumo didinimo programos
projektą ir pateikė svarstyti Trišalėje komisijoje
Parengė ir pateikė tvirtinti Raudonės pilies galimybių studiją. Pradėtas rengti Raudonės pilies
valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektas
Jurbarko rajono savivaldybė su Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga
pasirašė 15 tūkst. Eur dotacijos susitarimą veiklai „WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse
rėmimas“. Darbus planuojama įvykdyti 2020 metais
Dirbo 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo
ir atrankos komisijoje
Dirbo Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje,
veiklos projektų vertinimo ir atrankos komisijoje
Dirbo Jurbarko rajono savivaldybės 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijoje
Dirbo Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupėje
Dirbo vietos veiklos grupių „Nemunas“ ir „Jurbarkas“ valdyboje. Pritarta ir įsipareigota skirti dalinį
finansavimą VVG „Nemunas“ ir VVG „Jurbarkas“ strategijose numatytų projektų įgyvendinimui
Administravo tarptautinio projekto „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų
surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika)
bei Nemano mieste (Rusija)“ užbaigimas ir paramos susigrąžinimo procedūras. Dėl aktyvių veiksmų
pavyko susigrąžinti 962 248,37 Eur iš Nemano miesto administracijos ir atsiskaityti su vykdančiąją
institucija
Tauragės regiono plėtros tarybai parengė dokumentus, kad UAB „Naista“ gamyklos statybos
projektas būtų pripažinti regioninės svarbos projektu
Koordinavo VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro įgyvendinamus projektus ir kitus
veiklos klausimus
Parengė 31 Savivaldybės tarybos sprendimų projektą

INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Infrastruktūros ir turto skyrius organizuoja ir koordinuoja savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio bei patikėjimo teise valdomo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; vykdo
savivaldybės statomų objektų užsakovo funkcijas ir jų techninę priežiūrą; dalyvauja rengiant ir
įgyvendinant projektus, susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu, vandentvarka, infrastruktūros
plėtra bei aplinkosauga; rengia rajono aplinkos apsaugos fondo pajamų ir išlaidų sąmatų projektus
ir organizuoja jų vykdymą; koordinuoja keleivinio transporto veiklą rajone; išduoda įvairius
leidimus, licencijas, sprendžia su socialinio būstu susijusius klausimus. Skyrius koordinuoja
teritorijų planavimą, projektų derinimą, išduoda statybos leidimus, rengia dokumentus dėl adresų
suteikimo, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, šiame skyriuje taip pat dirba paminklosaugos
specialistas.
Statybos ir remonto darbai.
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius įgyvendindamas užsakovo funkcijas
atliko priežiūrą, vykdant įvairius statybos ir remonto darbus.
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2019 m. atlikti darbai, jų vertės:

Objekto pavadinimas
Valstybinės teismo medicinos tarnybos Jurbarko skyriaus patalpų remontas
Girdžių medicinos punkto panduso įrengimas
Girdžių medicinos punkto remonto papildomi darbai
Sanitarinio konteinerio inžinerinių tinklų įrengimas
Specialios paskirties mobilaus konteinerio (viešojo tualeto) įrengimas
Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimo tinklų modernizavimas
Jurbarko kultūros centro rekonstrukcijos darbai (pagal susitarimą dėl 2016 m.
rugpjūčio 1 d. sutarties Nr. G1-104 nevykdytinų ir papildomai vykdytinų darbų
atlikimo)
Girdžių skyriaus sporto salės apšvietimas ir elektros sistemos remontas

Darbų kaina
(Eur su PVM)
7 780,00
11 900,64
550,00
7 139,00
11 821,70
103 466,27
38 460,68

6 044,13

Autobusų sustojimo paviljonas
Projekto ,,Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen.,
Būtrimų k. sutvarkymas“ užterštos teritorijos sutvarkymo rangos darbai
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir priklausinių remontas

1 800,00
29 592,73

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos įrengimas
Eržvilko gimnazijos pastato stogo remontas

11 250,00

Mažųjų laivelių prieplaukos ekvatorijos gilinimo darbai
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių
lopšelyje-darželyje“ rangos darbai su darbo projekto parengimo paslauga
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko
gimnazijoje“ rangos darbai
Mokslo paskirties pastato (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos) salės Vydūno
g. 23, Jurbarke, paprastojo remontas
Trumpalaikės socialinės globos įstaigos su gydymo patalpomis Piliakalnio g. 4,
Eržvilko sen., Jurbarko raj., rekonstravimas

2 014,37

36 003,60
12 000,00
249 889,95
284 807,58
118 310,17
124 936,63

Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius parengė 24 tvarkomų savivaldybės
objektų sąmatas, vykdė 4 objektų statybos darbų kontrolę, vykdant bešeimininkių statinių griovimo
darbus.
Keliai. Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius organizavo Kelių priežiūros ir
plėtros programos įgyvendinimą. Šiai programai buvo skirta 1 516 500,00 Eur.
2019 metais atlikti darbai, jų vertės:
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Kaimo seniūnijų gatvių
rekonstravimas,
kapitalinis remontas
(358 912,74 Eur)

1. Eržvilko sen. Lybiškių k. Alytaus g. rekonstravimo darbai – 142 487,14 Eur;
2. Jurbarkų sen. Vakaro ir Vėjūnės gatvių kapitalinio remonto darbai – 216
425,60 Eur.

Jurbarko miesto
seniūnijos gatvių nauja
statyba,
rekonstravimas,
kapitalinis remontas
(997 751,51 Eur)

1. Jurbarko m. sen. Smukučių gatvės rekonstravimas – 98 259,67 Eur;
2. Nemuno g. atkarpos tarp Prieplaukos ir Vydūno gatvių kapitalinio remonto
darbai – 324 694,43 Eur;
3. Vasaros g. nauja statyba, Šviesos ir Vyčio g. rekonstravimas – 193 929,49
Eur;
4. Aukuro g. rekonstravimo, Žalgirio g. ir Vaidilos g. naujos statybos darbai –
175 736,54 Eur;
5. A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimo darbai – 14 999,99 Eur;
6. Tujų, Paupio ir Topolių gatvių kapitalinio remonto darbai – 190 131,39
Eur.

Kelių (gatvių) priežiūros
ir remonto darbai
(372 646,90 Eur)

1. Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai – 249 996,93 Eur;
2.Jurbarkų sen., Kalnėnų k., A. Giedraičio-Giedriaus gatvės paprastojo
remonto darbai – 5 999,99 Eur;
3. Kelių horizontalusis ženklinimas – 9 976,74 Eur;
4. Asfaltuotų gatvių dangų duobių užtaisymas (67 000,00 Eur), iš jų:
4.1. kaimiškosiose seniūnijose – 49 917,99 Eur;
4.2. Jurbarko mieste – 17 082,01 Eur;
5. Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimas kaimiškose seniūnijose –
30 000,00 Eur.
6. Vandens pralaidų remontas kaimiškosiose seniūnijose – 7 990,01 Eur;
7. Raudonės sen., Raudonės mstl. gatvių eismo saugumo priemonės –
1 683,23 Eur.

Investiciniai projektai
(340 334,18 Eur)

A. Giedraičio-Giedriaus g. rekonstravimo darbai – 153 025,48 Eur;
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje rangos
darbai – 187 308,70 Eur.

Jurbarko rajono
savivaldybės kelių ir
gatvių inventorizavimo
paslaugos
(32 907,73 Eur)

2019 m. suinventorizuota apie 170 km Jurbarko rajono vietinės reikšmės
kelių ir gatvių.

Inžinerinės paslaugos
(48 026,08 Eur)

Darbo techninių projektų parengimo, techninių projektų ekspertizės,
techninės priežiūros paslaugos.

Atliekų tvarkymas. 2019 m. surinkta atliekų:
mišrių komunalinių – 5500,8 t;
bioskaidžių – 408,18 t;
stambiagabaričių – 211,84 t;
antrinių žaliavų – 874,28 t.
Iš individualių konteinerių surinkta 430,92 t mišrių pakuočių, 226,98 t stiklo pakuočių.
Iš bendro naudojimo konteinerių: surinkta 61,62 t popieriaus, 79,62 t plastiko, 75,14 t stiklo.

_____________________________________________________________________________________
29

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 metais pradėtos rinkti tekstilės atliekos – jų surinkta 30,476 t. Šių atliekų 1 t sutvarkymo
kaina – 94,21 Eur su PVM.
Sutinkta 23,435 t bešeimininkių, netinkamų naudoti padangų pagal paslaugų teikimo sutartį
su UAB ,,Antrinio perdirbimo grupė“, 10,26 t bešeimininkių naudotų padangų atliekų pagal
paslaugų teikimo sutartį su UAB „Ekobazė“.
Surinkta 62,8 t asbesto turinčių gaminių atliekų pagal paslaugų teikimo sutartį su UAB
,,Švykai“.
Sutvarkyta atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, pagal
paslaugų teikimo sutartį su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru:
0,59 t tekstilės atliekų;
5,29 t stambiagabaričių atliekų;
16,569 t naudotų padangų atliekų;
3,751 t plastiko atliekų (automobilių plastikas);
0,77 t statybinių atliekų, turinčių pavojingų medžiagų;
0,225 t stiklo atliekų (veidrodžiai, automobilių stiklai, langų stiklai);
2,2 t asbesto medžiagų turinčių atliekų.
Beglobiai gyvūnai. Sugauta 31 beglobis šuo, 29 katės. Beglobių gyvūnų gaudymo paslaugas
teikė VšĮ „Mintrija“. Paslaugai apmokėti išleista 6 346,45 Eur (su PVM).
Viešųjų pirkimų organizavimas. Skyriaus specialistai inicijavo, atliko, dalyvavo 83 objektų
viešuosiuose pirkimuose. Infrastruktūros ir turto skyriaus 2019 m. atlikti pirkimai:
PIRKIMŲ SKAIČIUS PAGAL PROCEDŪRŲ TIPĄ
PIRKIMO OBJEKTO
RŪŠIS

MAŽOS VERTĖS
NESKELBIAMA
APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS
SKELBIAMA
APKLAUSA

ATVIRAS
SKELBIAMAS
KONKURSAS

PIRKIMAI
ATLIKTI PER
CPO

PREKĖS

6

1

-

-

PASLAUGOS

32

1

2

35

DARBAI

11

10

11

1

Investiciniai projektai.
Skyriaus vedėja ir specialistai koordinavo šių projektų įgyvendinimą:
„Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste“
valstybės dotacijai gauti, projekto vertė – 49 877,00 Eur, dotacija – 34 913,90 Eur. Projekto metu
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prie Jurbarko miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros prijungta 50 privačių namų, kuriuose savo
gyvenamąją vietą deklaravę 90 gyventojų.
,,Konteineriai tekstilės gaminių atliekoms surinkti Jurbarko savivaldybėje“ valstybės dotacijai
gauti, projekto vertė 27 888,08 Eur, dotuojama 100 proc. Projekto metu buvo įsigyti 43 tekstilės
atliekų surinkimo konteineriai, kurie pastatyti visame Jurbarko rajone (20 konteinerių Jurbarko
mieste, 23 konteineriai kitose seniūnijose).
,,Pakuotės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimas Jurbarko savivaldybės
reikmėms“, projekto vertė 8 228,00 Eur, dotuojama 100 proc., dotacijos teikimo sutartis pasirašyta
2019 m. vasario 8 d.. Projekto įgyvendinimas bus tęsiamas 2020 metais.
Pateikta paraiška projekto „Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas Jurbarko rajone“ valstybės dotacijai gauti, projekto vertė –
3 381,95 Eur, dotuojama 100 proc. Projektui jau skirtas finansavimas, vyksta sutarties pasirašymo
procedūros. Projekto įgyvendinimas numatomas iki 2021 m. vasario mėn.
Savivaldybės turto inventorizavimas ir vertinimas.
Parengta 92 nekilnojamojo turto objektų (gatvių, kelių) kontrolinės geodezinės nuotraukos.
Parengta arba patikslinta 119 nekilnojamojo turto objektų, iš jų 104 gatvių arba kelių, 10 – pastatų
arba patalpų, 5 – vandenviečių kadastrinių matavimų bylų. Atlikta 14 nekilnojamojo turto objektų
vertinimų, parengti 8 objektų energinio naudingumo sertifikatai.
Turto nuoma. Paskelbta 14 nuomos konkursų, įvyko 13. Išnuomoti objektai Eržvilko sen.,
Girdžių sen., Seredžiaus mstl., Raudonės sen., Veliuonos mstl., Jurbarko m. Per mėnesį už šiais
metais išnuomotus objektus gaunamas nuomos mokestis – 962,06 Eur.
Savivaldybės turto pardavimas viešame aukcione.
Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešuose aukcionuose parduota
10 objektų: buvę Šimkaičių kultūros namai Šimkaičių k., buvę Seredžiaus kultūros namai
Seredžiaus mstl., buvusi mokykla Tamošių k., koplyčia Veliuonos mstl., ferma su silosine Dainių
II k., dalis namo su priklausiniais Jurbarko m., katilinė Tamošių k., butas Jurbarko m., aikštelė
Pikčiūnų k., butas Viešvilės mstl. Už visą parduotą turtą gauta 31 273,22 Eur pajamų, 400 eurų
aukcionų dalyvių registravimo mokesčių. Už žemės sklypų parengimą gauta – 2 873 Eur.
Įvyko 7 nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžiai, kuriuose parengtos 24 viešame aukcione
parduodamų objektų programos. Į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą įtraukti 5 objektai.
Keleivių vežimas. Keleivių transporto viešąsias paslaugas rajono gyventojams teikia UAB
„Jurbarko autobusų parkas“ ir UAB „Jurbarko mažieji autobusai“. 2019 m., pritaikant įstatyme
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numatytas lengvatas, pervežta 80 462 keleiviai, vežėjams už suteiktas lengvatas išmokėta 69 321
Eur kompensacijų.
Nuostolių dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais kompensavimui išmokėta 323 865 Eur (dotacijos).
Ataskaitiniais metais direktoriaus įsakymu patvirtintas 61 specialusis mokinių vežiojimo
maršrutas, kuriuo vežami rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Spalio 1 d. duomenimis, rajone
vežiojama 1040 mokinių, specialiųjų reisų maršrutams išleista 461 651 Eur.
Transporto veiklos koordinavimo komisija rinkosi į 5 posėdžius, jų metu išnagrinėti 38
klausimai.
Saugus eismas. Saugaus eismo komisija rinkosi į 6 posėdžius, jų metu išnagrinėti 47 saugaus
eismo klausimai. Surašyti protokolai, parengti persiuntimo, kreipimosi, atsakymų raštai.
Organizuotas Jurbarko m. Dariaus ir Girėno gatvės kelio ženklų derinimas, perkėlimas, įrengtas
dešimties pėsčiųjų perėjų LED apšvietimas, pėsčiųjų perėjų pertvarkymas ir transporto priemonių
greičio ribojimas Jurbarko m. Kauno gatvėje, žalių rodyklių nuo šviesoforų nuėmimas, eismo
situacijos stebėjimas, kelio ženklų Jurbarko m. Barkūnų gatvėje derinimas, įrengimas.
Būsto pritaikymas. Parengti 6 projektai su sąmatomis būsto pritaikymui žmonių su negalia
reikmėms. Projektų vertė –27 764 Eur (2018 m. – 7 projektai, kurių vertė 51 266 Eur).
Valstybės paramos pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą suteikimas, socialinio būsto fondo plėtra ir nuoma.
Išnuomota 15 socialinių būstų (764,75 kv. m naudingojo ploto) įrašytiems į sąrašus asmenims
(šeimoms) (2018 m. – 12). Išnuomotuose būstuose apsigyveno 42 gyventojai. Nutraukta 15
socialinių būstų nuomos sutarčių, iš jų 9 – nuomininkų prašymu, 2 – teismo sprendimais, 4 –
nuomininkams mirus.
Išrašytos pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti 4 asmenims arba šeimoms – gauti
dešimties ar dešimties procentų subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui
apmokėti.
Savivaldybės būsto fonde 2019 m. gruodžio 31 d. įrašyta 165 būstai (7590,91 kv. m
naudingojo ploto), iš jų socialinių būstų – 112 (5226,44 kv. m naudingojo ploto). Vykdant projektą
„Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ nupirkti 3 butai Jurbarko mieste.
Socialinio būsto laukia 70 asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą.
Gauta 40 prašymų dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
patvirtinimo. Išduota 26 pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą. Įsigyjant
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pirmąjį būstą, finansine paskata pasinaudojo 11 jaunų šeimų, iš jų 4 šeimos gavo 25 procentų, 5
šeimos gavo 20 procentų, 2 šeimos gavo 15 procentų subsidiją nuo gauto kredito sumos.
Licencijų išdavimas ir rinkliavos mokesčių surinkimas.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais: išduotos 3, patikslintos 2,
panaikintas 4 licencijų galiojimas. Galioja 94 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais.
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais: išduota 40 (iš jų 36
vienkartinės) licencijų, papildytos 2 licencijos, panaikintas 8 licencijų galiojimas. Galioja 89
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą,
papildymą ir patikslinimą surinkta 3 590 Eur. valstybės rinkliavos.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje galioja 2 licencijos vežti keleivius vietinio
susisiekimo maršrutais, 2019 m. naujų licencijų nebuvo išduota.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje galioja 27 licencijų kopijos keleivių vežimui vietinio
reguliaraus susisiekimo maršrutais, 2019 m. licencijos kopijų išduota nebuvo.
Licencijų ir licencijų kopijų duomenys suvesti į Licencijų ir licencijų kopijų išdavimo sistema
„Vektra“.
Išduotas 1 leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.
Suvesti 9 keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu deklaracijų duomenys.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. licencijas (leidimus) verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais ir leidimus mažmeninei prekybai suskystintomis naftos dujomis išduoda Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba. Licencijos energetinei veiklai: galioja 4 licencijos energetinei
veiklai, iš to skaičiaus 3 išduotos savivaldybės. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus
šunis ir prekiauti jais Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 2019 m. išduota nebuvo.
Programa daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti.
Tarybos sprendimu Programai daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti buvo skirta 15
000 Eur. Gautos 9 paraiškos, paraiškų vertinimo komiteto sprendimu parama buvo suteikta 8
bendrijoms.
Teritorijų planavimas. Šią funkciją vykdantys skyriaus tarnautojai dirba ir atlieka pavestas
funkcijas per Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR), Teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS),
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Duomenys apie
inicijuojamus ir organizuojamus projektus pateikiami REGIA žemėlapyje (www.regia.lt).
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Ataskaitiniais metais priimti prašymai ir pradėtas organizuoti 31 žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektas, o 36 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai patvirtinti ir
užbaigtos projektų rengimo procedūros žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).
Išduoti 64 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
Inicijuota 30 žemės sklypų projektų, siekiant suformuoti naujus kitos paskirties valstybinės
žemės sklypus.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota 6 valstybinės žemės sklypai ir 6 valstybinės žemės
panaudos sutartys.
Parengta 44 įsakymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo
pakeitimo.
Projektų derinimas. Statybos leidimai. Suderinta 10 Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos rengtų techninių projektų, iš kurių 7 išduotas statybą leidžiantis dokumentas:
Jurbarko m. Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimo techninis projektas.
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos atnaujinimo techninis darbo projektas ir išduotas
statybą leidžiantis dokumentas.
Jurbarko m. Miškininkų, Klevų gatvių techninis darbo projektas ir išduotas statybą leidžiantis
dokumentas.
Jurbarko m. Lauko g. pėsčiųjų ir dviračių takų techninio projekto A laida.
Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje
Mituvos upės slėnyje, Muitinės g. 36 ir Barkūnų g. 11, Jurbarko mieste, techninis ir kraštovaizdžio
tvarkybos projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Jurbarko rajono savivaldybės administracinio pastato didžiosios salės darbo projektas.
Kranto gatvės Jurbarko mieste techninis darbo projektas.
Jurbarko kultūros centro techninio projekto koregavimo techninis projektas.
Panemunės pilies parko techninis projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Raudonės pilies parko techninis projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Per informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) ar tiesiogiai gauti 242
prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą, suderinti 100 statinių projektai, išduoti 100 statybą
leidžiančių dokumentų, gauti 9 prašymai išduoti specialiuosius reikalavimus ir išduoti 7 specialieji
reikalavimai, pritarta 15 prašymų visuomenei svarbių statinių projektavimui, prašymų informacija
paskelbta savivaldybės interneto svetainėje ir dalyvauta juos svarstant.
Koordinuotas 14 techninių projektų rengimas, parengtos techninės specifikacijos,
koordinuotas 13 techninių projektų ekspertizių rengimas. Parengta Kraštovaizdžio tvarkymo
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Jurbarko mieste, Panemunės ir Raudonės parkų, Jurbarko gimnazijos pastato atnaujinimo ir kitų
projektų dokumentacija, derinti ekspertizės aktai ir apmokėjimo dokumentai.
Priimtos ir suderintos 10 projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.
Parengta: 14 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl statinių projektų
patvirtinimo, 17 raštų statybos klausimais, 3 ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Atlikta Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje
Mituvos upės slėnyje, Jurbarko mieste, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime
programa ir viešinimas, Panemunės pilies parko tvarkymo techninio projekto ir Raudonės pilies
parko techninių projektų parengimo paslaugos.
Adresų suteikimas, topografinių nuotraukų derinimas. Parengti 100 administracijos
direktoriaus įsakymų projektų dėl adresų suteikimo Jurbarko m., Jurbarkų, Eržvilko, Girdžių,
Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Šimkaičių, Veliuonos, Skirsnemunės, Smalininkų, Viešvilės
seniūnijose (miesteliams, kaimams, vienkiemiams).
Parengta 16 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų dėl gatvių pavadinimų
suteikimo.
Suderinta 545 vnt. topografinių nuotraukų ir inžinerinių tinklų planų, išduota 545 vnt.
kartografinės medžiagos geodezininkams per TOPD sistemą.
Pagal patvirtintą Žemės ūkio ministerijos aprašą dalis Jurbarko rajono savivaldybėje suderintų
2019 metais topografinių ir inžinerinių tinklų planų buvo pertvarkyti į SEDR (savivaldybės erdvinių
duomenų rinkinys) ir kas ketvirtį teikiamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
suderintų topografinių ir inžinerinių planų.
Sukurtas žemėlapis „Akcija Darom 2019 Jurbarko rajone“ ir paskelbtas www.jurbarkas.lt
Vykdyta statinių naudojimo priežiūra (statiniai apžiūrėti vietoje, įvertinta esama jų būklė
ir vykdoma techninė priežiūra, surašyti patikrinimo aktai, kuriuose padarytos išvados apie vykdomą
techninę priežiūrą ir nustatyti reikalavimai trūkumams pašalinti). Patikrinti 107 statiniai, iš to
skaičiaus 37 gyvenamosios paskirties pastatai, 70 negyvenamosios paskirties pastatų. Vykdyta
statinių techninės priežiūros patikrinimo akte nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė. Vykdytos ir
užbaigtos reikiamos procedūros dėl statinių, kurie neturi savininkų arba statinių, kurių savininkai
nežinomi, pripažinimo bešeimininkiu turtu (4 pastatai).
Paminklosauga.
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai gavus finansavimą iš Lietuvos
Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimo programos, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios (u. k. 1361) pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir priebažnyčio su antro aukšto
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patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto įgyvendinimo buvo prisidėta 28 200
Eur. Šiai parapijai buvo padėta parengti ir pateikti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos paraišką.
Ataskaitiniais metais Religinėms bendruomenėms remti lėšų skirstymo komisija tam skirtas
biudžeto lėšas paskirstė šioms rajono religinėms bendruomenėms:
Jurbarko Evangelikų liuteronų parapijai vargonų įsigijimui 20 000 Eur,
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos Veliuonos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. KVR 1361) pagrindinės salės dalies: presbiterijos su zakristijos
antro aukšto patalpomis tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimui
10 700 Eur,
Paulių Kapucinų vienuolyno pastato krosnies įsigijimui 4 000 Eur,
Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios apšvietimo įrangos įsigijimui
800 Eur.
Kultūros paveldo objektų stebėsenos metu buvo surašyti 25 nekilnojamojo kultūros paveldo
stebėsenos aktai, kurie skelbiami interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, bei 3 kultūros paveldo
tikrinimo aktai keičiantis valdytojams.
Buvo suorganizuotas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projekto dalinio finansavimo projekto renginys, skirtas Europos paveldo dienoms Jurbarko
rajone paminėti. Renginys buvo skirtas 2019 metais sutvarkytam Kartupėnų piliakalniui su
gyvenviete.
Kiti darbai. Skyriaus vedėja ir specialistai parengė 151 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimų projektą, iš kurių 142 sprendimai buvo priimti. Nuolat teikė konsultacijas statybų,
teritorijų planavimo, ekologijos-energetikos, socialinio būsto įsigijimo ir pritaikymo, daugiabučių
namų administravimo, pastatų privatizavimo, pastatų naudojimo priežiūros ir kitais klausimais.
Dalyvavo 23 Želdinių komisijos posėdžiuose.
Skyriaus specialistai buvo projektų vadovai ir prisidėjo įgyvendinant projektus:
Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui;
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas;
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje;
Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimo tinklų modernizavimas;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyjedarželyje;
Mokslo paskirties pastato (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos) salės Vydūno g. 23,
Jurbarke, paprastasis remontas;
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje;
Viešojo tualeto (sanitarinio konteinerio) ir inžinerinių tinklų įrengimas;
Valstybinės teismo medicinos tarnybos Jurbarko skyriaus patalpų remontas.
Dalyvauta pilotinio projekto „Tauragė+“ svarstymuose, veiklų planavimo veikloje.
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų jam
pavestas socialinės srities valdymo, koordinavimo funkcijas bei įgyvendina socialinę politiką
savivaldybėje. Pagrindinės funkcijos – piniginės socialinės paramos teikimo ir socialinių paslaugų
savivaldybės gyventojams administravimas.
2019 metų Jurbarko savivaldybės administracijos Socialinės paramos plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir savivaldybės
socialinės politikos priemones, teikti gyventojams:
o

bendrąsias socialines paslaugas;

o

socialinės priežiūros paslaugas;

o

socialinės globos paslaugas;

o

gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą;

o

teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą;

o

užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimą.

Skyriuje dirba vedėjas, 2 vyriausieji specialistai (valstybės tarnautojai), 1 vyriausiasis
socialinis darbuotojas, 4 išmokų specialistai ir 2 atvejo vadybininkai.
2019 m. įvykdytos Socialinės paramos plėtros, skurdo ir socialinės paramos programoje
numatytos priemonės, dėl jų įvykdymo pastabų negauta. Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gegužės mėn. atliko 02.08
programos „Socialinė parama“ priemonės „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo
dalyviams mokėti“ auditą ir pažeidimų nerado. Vertinimo ataskaitą pateikė Jurbarko rajono
savivaldybės administracijai 2019-05-23 raštu Nr. (20.1) SI-564.
Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2019-07-09 raštu Nr. K11-17 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2018 m. finansinio ir
teisėtumo audito ataskaitos teikimo“ pateikė ataskaitą apie atliktą auditą, konstatuojantį, kad
Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Socialinės paramos skyrius vadovaujasi teisės aktų
reikalavimais, nutarimais, tvarkomis ir yra pateikiami visi reikiami dokumentai socialinėms
pašalpoms, vienkartinėms išmokoms ir kitų kompensacijų išmokoms iš savivaldybės biudžeto gauti.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijai rekomendavo užtikrinti, kad Socialinės paramos
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teikimo komisijos pirmininku turi būti seniūnijos seniūnas ir reglamentuoti pakeitimus dėl socialinių
darbuotojų įtraukimo į šias komisijas. Šios rekomendacijos nedelsiant buvo įvykdytos.
Socialinės paslaugos. Socialines paslaugas savivaldybėje teikia viešosios ir biudžetinės
įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos.
Daugiausia socialinių paslaugų teikia viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“. Nuo
2019 m. spalio mėnesio ši įstaiga pradėjo teikti naują asmeninio asistento paslaugą.
Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose gavo 37 žmonės. Per 2019 metus naujų
šios paslaugos gavėjų buvo 11 asmenų. Paslaugos poreikis nėra visiškai patenkintas, eilėje laukia 2
asmenys.
Pagalbos į namus paslaugas vidutiniškai gavo 112 asmenų. Šios paslaugos poreikis nėra
patenkinamas, eilėje laukia 8 asmenys.
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, išnaudojant visas socialinio darbo galimybes,
kad vaikas galėtų augti šeimoje, gavo 33 asmenys: 9 motinos ir 24 vaikai. Minėtų paslaugų
poreikis patenkinamas.
Per metus nakvynės namuose paslaugos buvo suteiktos 7 asmenims (4 vyrams, 3 moterims).
Laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 34 asmenims (27 vyrams, 7 moterims), iš kurių 10
asmenų buvo kitų savivaldybių gyventojai.
Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ taip pat vykdė Globos centro funkcijas.
Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams per 2019 m. paslaugos suteiktos: 43 globėjams, 1
įtėvių šeimai, 25 globojamiems vaikams, 7 globojamų vaikų artimiesiems.
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia bei
senyvo amžiaus asmenims teikiamos ne tik savivaldybės, bet ir kitose socialinės globos įstaigose.
Pagrindinių socialinių

paslaugų išlaidos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų bei

gavėjai:

Socialinių paslaugų įstaiga
Pagalba į namus, VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“
Dienos socialinė globa asmens namuose, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“

Finansuojama iš
savivaldybės biudžeto
lėšų
Suma (Eur) Gavėjų
skaičius
143 600,00
112

Finansuojama iš
valstybės
biudžeto lėšų
Suma
Gavėjų
(Eur)
skaičius
-

-

-

116 685,
20

37

Dienos socialinė globa institucijoje, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“

79 700,00

10

29 238,9
3

5

Apgyvendinimas nakvynės namuose, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“

44 400,00

7

-

-
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Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(ilgalaikė, Vydūno g. 56C)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(ilgalaikė, Eržvilkas)
Seredžiaus senelių globos namai

79 900,00

10

1 990,35

1

176 072,00

13

6 961,75

8

173 999,01

33

8

Smalininkų senjorų namai

26 767,29

6

Suvalkijos socialinės globos namai
Jurdaičių socialinės globos namai
Adakavo socialinės globos namai

3 764,90
1 242,36
56 578,17

1
1
14

12658,1
2
45 491,1
1
9 488,28

Didvyžių socialinės globos namai
VšĮ Vilties žiedas
VšĮ Jurbarko ligoninė
Kudirkos Naumiesčio parapijos globos
namai
Kalvarijos socialinės globos namai
Aukštelkės socialinės globos namai

2 970,04
4 365,24
741,80
45 201,94

2
1
1
10

5 479,92
4 674,96

VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras
Ilguvos socialinės globos namai

11
3
1
2
4

2
1

4 900,80
4 820,82
13 367,0
1
5 366,82
-

17 812,68
397,23

3
1

453,69
692,68

1
1

Tautos blaivybės fondas

6196,89

3

-

-

Gausantiškių socialinės globos namai

579,09

1

-

-

Prienų globos namai

2078,41

1

-

-

VšĮ „Senjorų vila“

1651,95

1

-

-

Šv. Klaros globos namai
Skalvijos namai

159 535,95

24

VšĮ Šakių vaikų globos namai
Vilijampolės socialinės globos namai

15 454,19
7462,71

2
1

4 464,16
29 404,4
2
2 843,87
1490,58

2
-

2
24
2
1

Nors gyventojų skaičius mažėja, bet dėl senstančios visuomenės ir darbingo amžiaus gyventojų
emigracijos, didėja ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis senyvo amžiaus žmonėms, kuris
šiuo metu nėra tenkinamas. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų Seredžiaus senelių globos
namuose laukia 17 asmenų, o viešojoje įstaigoje „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Eržvilko mstl.)
– 4 asmenys.
Pagrindinis socialinių paslaugų finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos bei
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms, asmenų mokėjimai už
socialines paslaugas. Didėjo brangiausios paslaugos – socialinės globos paslaugos suaugusiems
asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims – gavėjų skaičius: 2019 m. šią paslaugą gavo
148 asmenys (2018 m. – 138). Didėja ir socialinės globos kainos, todėl auga socialinių paslaugų
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išlaidos. Dalis socialinių paslaugų dėl įgyvendinamų projektų šiuo metu yra apmokamos ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Socialinės paramos skyrius, vykdydamas socialinių paslaugų administravimą, priėmė 290
sprendimų dėl socialinės priežiūros skyrimo ir nutraukimo, 175 sprendimus dėl socialinės globos
skyrimo ir nutraukimo, išrašė 43 siuntimus į stacionarias socialinės globos įstaigas socialinės
globos paslaugoms gauti, organizavo 26 Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdžius.
Socialinės paramos skyriuje 2019 m. dirbo dvi atvejo vadybininkės, o seniūnijose – 10,25
pareigybių socialinių darbuotojų darbui su šeimomis. Per šį laikotarpį pradėtas 121 atvejo vadybos
procesas šeimoms, kurioms yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir ar atkūrimo
paslaugos. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 101 aktyvių atvejo vadybos procesų ir 111 užbaigtų. Per
nurodytą laikotarpį savivaldybės teritorijoje buvo vertinama, ar 287 vaikai patiria vaiko teisių
pažeidimus, iš jų: 238 nustatytas pirmas grėsmės lygis, 8 – antras grėsmės lygis, 41 grėsmės lygis
nenustatytas.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teritorinis skyrius inicijavo 84 atvejo vadybos procesus, o seniūnijos – 4. Per
ataskaitinį laikotarpį įvyko 267 atvejo vadybos posėdžiai.
2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti įgaliojimus dirbti
socialinį darbą su šeimomis ir vykdyti atvejo vadybos funkcijas bei koordinuoti atvejo vadybos
procesus viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“. Atsižvelgiant į šį sprendimą buvo
pakeista organizacijos valdymo struktūra, pareigybių sąrašas, įstatai. Viešoji įstaiga „Jurbarko
socialinės paslaugos“ vietoj intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų didins socialinės
globos vietų skaičių. Ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims vietų skaičius
padidintas nuo 21 iki 25, o trumpalaikės – nuo 2 iki 3 vietų. Visi šie pokyčiai įsigaliojo nuo 2020
m. sausio 1 d.
Viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ nebeteikiant intensyvios krizių įveikimo
pagalbos paslaugos, buvo paskelbtas viešojo pirkimo konkursas šiai paslaugai pirkti.
Per ataskaitinį laikotarpį 7 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), iš jų 1 Skalvijos
namuose, 2 budinčio globotojo šeimoje (viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“), 4
šeimoje. Jurbarko rajone 2 gyvenusiems vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje
teismo sprendimu. Tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos vaiko globa
(rūpyba) buvo nustatyta 9 vaikams. Savivaldybėje liko tik vienas budintis globotojas. Per 2019
metus negauta prašymų iš asmenų, pageidaujančių tapti budinčiais globotojais, tačiau gauta
teigiama išvada dėl pasirengimo globoti (rūpinti) vaikus vieno asmens, kuris buvo pateikęs
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prašymą tapti budinčiu globotoju 2018 m. ir atidėjęs vertinimo laiką. Su šiuo asmeniu Globos
centras pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
Skyrius organizavo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko
rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkursą, kuriam finansuoti buvo skirta 18 tūkst.
Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo dvi nevyriausybinės organizacijos, teikiančios
socialines paslaugas. Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai transporto paslaugoms organizuoti buvo
skirta 7 tūkst. Eur, o Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijai „Jurbarko sandora‘ 11
tūkst. Eur mobilioms socialinėms paslaugoms finansuoti.
Parengta paraiška projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono
savivaldybėje“ finansuoti. Europos regioninės plėtros fondas šiam projektui finansuoti skyrė
210 016 Eur. Įgyvendinus projektą, bus pastatyti bendruomeniniai vaikų globos namai,
suremontuotas 1 vaikų dienos centras bei 3 vaikų dienos centrai aprūpinti įranga ir baldais.
Piniginė parama. Tikslinės kompensacijos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybinių šalpos
išmokų mokėjimas perduotas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Tikslinėms kompensacijoms mokėti nuo metų pradžios buvo suplanuotas 2 318,7 tūkst. Eur
valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš jų panaudota – 2 306,8 tūkst. Eur. Tikslinių kompensacijų 2019
m. išmokėta 133,1 tūkst. mažiau nei 2018 m., nes sumažėjo vidutinis gavėjų skaičius. 65 proc. šių
išmokų gavėjų sudarė moterys, o 9 proc. – vaikai.

Laikotarpis
Lėšos, tūkst. Eur

I ketvirtis
569

II ketvirtis
589

III ketvirtis
580

IV ketvirtis
569

Išmokos vaikams. Išmokėta 3 415 358 Eur išmokų vaikams (2018 m. – 2 234 070 Eur ).
Išmokos pavadinimas

Vienkartinė išmoka vaikui
Išmoka vaikams
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Išmoka besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip
vienam vaikui
Globos (rūpybos) išmoka
Globos (rūpybos) tikslinis priedas
Vienkartinė išmoka įsikurti
Išmoka įvaikinus vaiką

2018 m.
Gavėjų
Lėšos, Eur
skaičius
226
94 468
4719
1 867 641
72
5 472
9
12 827

2019 m.
Gavėjų
Lėšos, Eur
skaičius
210
87 780
4703
3 078 339
62
4 712
12
18 768

16

10 651

20

11 198

102
51
24
0

117 672
80 879
44 459
0

88
49
17
2

104 414
73 007
28 346
8 804

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu visoms vaikus
globojančioms šeimoms iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriami pagalbos pinigai. Per 2019 metus
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buvo išmokėta 64 700,13 Eur pagalbos pinigų (2018 m. – 52 266,29 Eur). Socialinės paramos
skyrius skyrė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą išmoką – atlygį
budinčiam globotojui, prižiūrinčiam tėvų globos netekusį vaiką. Per 2019 metus 3 budintiems
globotojams buvo išmokėta 6 430,44 Eur (2018 m. – 2 703,22). Taip pat buvo mokamos
vienkartinės išmokos budinčio globotojo šeimoje. 2019 m. išmokėta 800 Eur už 4 budinčių
globotojų šeimoje apgyvendintus vaikus.
Vykdytas susirašinėjimas su Europos Sąjungos valstybėmis dėl išmokų vaikams skyrimo,
pildytos specialios formos. Per 2019 m. užpildytos ir į kitas šalis išsiųstos 77 formos.
Piniginė socialinė parama. Savarankiškajai savivaldybės funkcijai – piniginei socialinei
paramai (socialinėms pašalpoms, būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui
kompensacijoms, vienkartinėms pašalpoms, kredito ir palūkanų kompensacijoms ) – išmokėta
1 320 279 Eur (2018 m. – 1 433 632 Eur).
Laidojimo pašalpų (valstybės deleguota funkcija) per 2019 m. išmokėta 141 288 Eur (2018
m. – 130 720 Eur).
Socialinė parama mokiniams. Savivaldybėje mažėja mokinių, gaunančių nemokamą
maitinimą:
Metai

2018 m.
2019 m.

Nemokamą
maitinimą
gavusių
mokinių
skaičius
1218
1167

Nemokamą maitinimą
gavusių mokinių, kuriuos
augina socialinę pašalpą
gaunantys bendrai
gyvenantys asmenys
522
472

Valstybės
biudžeto lėšos,
Eur

Savivaldybės
biudžeto lėšos
patiekalų gamybai,
Eur

198 422,55
190 953,64

118 933,89
104 784,05

2019 m. buvo panaudota daugiau valstybės biudžeto lėšų paramai mokinio reikmenims
įsigyti, nes didėjo išmokos dydis.

Parama mokinio reikmėms
2018 m.
2019 m.

Paramą mokinio reikmenims įsigyti
gaunančių mokinių skaičius
950
943

Panaudotos valstybės biudžeto
lėšos, Eur
54 150,00
71 668,00

Išmokos vaikui permokos. Informaciją apie šeimas, kurios Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos iš kitų institucijų gautais duomenimis, galimai neteisėtai gavo
išmokas vaikui (valstybinė funkcija):
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Nustatyta permokų 2019 m. (įtrauktos ir permokos,
apie kurias informacija buvo gauta ankstesniais
metais, tačiau nustatytos 2019 m.)
Šeimų
skaičius
10

Vaikų
skaičius
šeimose
14

Suma, Eur

Iš jų grąžinta,
Eur

2 879,50

2 115,35

Nustatyta permokų pagal kitų institucijų sąrašus
nuo 2009-03-01

Suma iš
viso, Eur

Grąžinta permokų
iš viso, Eur

34 130,67

30 641,13

Bendra grąžintų
permokų suma
2019 m., Eur
3 067,56

Kita socialinė parama. Antrojo laipsnio valstybinės pensijos. Įvyko 4 antrojo laipsnio
valstybinių pensijų teikimo komisijos posėdžiai. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių
valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pateiktos 4 motinų kandidatūros dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.
Visoms pateiktoms motinoms buvo paskirtos valstybinės pensijos.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas. Nuo 2019 m. liepos 1 d. Socialinė paramos skyrius
administruoja senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje
vertinimą. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos prašymu, Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai
pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, nustatant specialiuosius nuolatinės
slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius asmenims, sukakusiems senatvės pensijos
amžių. Nuo 2019-07-01 iki 2019-12-31 Savivaldybės administracijos socialiniai darbuotojai
užpildė 126 Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynus.
Būsto pritaikymas neįgaliesiems. Pritaikyti 5 būstai neįgaliesiems, iš jų 5 asmenims,
turintiems labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Iš valstybės biudžeto šiems
darbams atlikti panaudota 11 844,31 Eur, o iš savivaldybės biudžeto – 11 282,95 Eur lėšų.
Pritaikytas 1 būstas vaikui su sunkia negalia. Iš valstybės biudžeto šiam darbui atlikti
panaudota 3 557,37 Eur, o iš savivaldybės biudžeto – 1 079,40 Eur lėšų.
Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai. Skyrius administravo
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kuriuos 2019 m. vykdė
4 organizacijos (2018 m. – 5).
Eil.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Paslaugas
gavusių
asmenų
skaičius

Panaudota lėšų,
Eur

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko viltis“
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija
Viešoji įstaiga „Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras“

76
25
21
16
138

22 900
7 000
11 700
7 000
49 100

Nr.
1.
2.
3.
4.
Iš viso
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Iš valstybės biudžeto projektams finansuoti buvo skirta 40 900 Eur (2018 m. – 41 609 Eur),
o iš savivaldybės biudžeto – 8 200 Eur ( 2018 m. – 7 560 Eur).
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas. Skyrius organizavo 3 Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžius, kuriuose svarstytos 8 asmenų situacijos ir nuspręsta
nesikreipti į teismą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo 72 straipsnio
nuostatomis, Socialinės paramos skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl 15 teismo
sprendimų, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais, peržiūrėjimo.
Pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Skyrius koordinavo Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamo projekto „Parama maisto produktais ir
higienos prekėmis“ įgyvendinimą savivaldybėje. Paramą maisto produktais ir higienos prekėmis
2019 m. gavo 3 575 asmenys (2018 m. – 3 685).
Kita veikla. Skyrius pateikė 4 pareiškimus teismui dėl rūpybos neįgaliajam asmeniui
nustatymo, 2 pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose asmeninių
turtinių ir neturtinių santykių srityse.
Per 2019 m. Socialinės paramos skyrius tiesiogiai gavo 2113 raštų, išsiuntė 2194. Skyriaus
vedėjas per metus išleido 346 įsakymus dėl įvairių išmokų išmokėjimo.
SVEIKATOS APSAUGA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje sveikatos apsauga rūpinasi vyriausiasis
specialistas (savivaldybės gydytojas). Ši pareigybė skirta įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir
Savivaldybės sveikatos politiką, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą
įgyvendinant sveikatos programas. Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) koordinuoja
Savivaldybės tarybos sudarytų Bendruomenės sveikatos tarybos, Narkotikų kontrolės komisijos
veiklą. Jurbarko rajono vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) 2019 m. tapo Lietuvos
savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto nariu.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Savivaldybėje veikia 10 asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (toliau – ASPĮ), teikiančių pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ir 11 privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologines paslaugas gyventojams.
Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos viešojoje įstaigoje Jurbarko
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Jurbarko rajono PSPC) Psichikos sveikatos
skyriuje.
Konsultacines ambulatorines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko
rajono gyventojams teikia – VšĮ Jurbarko ligoninė, UAB „Saulės klinika“ ir Jono Petkinio klinika,
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UAB. Antrinio lygio neurologo paslauga (su elektroencefalografiniu tyrimu – EEG) teikiama

A.

Kurienės individualios įmonės neurologijos kabinete.
Antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Jurbarko
ligoninė.
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Jurbarko rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Jurbarko rajono VSB).
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba, sudaryta
penkerių metų kadencijai.
Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikia viešosios įstaigos – Jurbarko rajono PSPC,
Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijos.
Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ir privačios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos: V. R. Petkinienės įmonė „Philema“, N. Dungveckienės šeimos klinika, UAB
Jurbarko šeimos klinika, T. Švedko šeimos gydytojos kabinetas.
Savivaldybėje yra 11 medicinos punktų, kurie yra pavaldūs viešosioms įstaigoms,
teikiančioms pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Jurbarko rajono PSPC
Psichikos sveikatos skyriuje.
Visose pirminio lygio ASPĮ teikiamos ir odontologinės paslaugos prisirašiusiems asmenims.
2019 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC ir VšĮ Seredžiaus ambulatorija buvo pasirašiusios sutartis su
Klaipėdos teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir dėl šių paslaugų išlaidų
kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF).
VšĮ Jurbarko rajono PSPC prisirašiusių asmenų skaičius 2019 m. – 12 936. Centrui Įstaigai
priklausantis Greitosios medicinos pagalbos (toliau vadinama – GMP) skyrius teikia pagalbą
visiems Jurbarko rajono gyventojams. Iš PSDF lėšų finansuojamos dvi išvažiuojamosios brigados.
GMP iškvietimų skaičius 2019 m. buvo 5 014 (2018 m. – 4 686), iš jų ligonių pervežimų į kitas
gydymo įstaigas – 850 (2018 m. – 718), gimdyvių – 44 (2018 m. – 43).
Psichikos sveikatos skyriuje dirbo 2 gydytojai psichiatrai, 2 medicinos psichologai, 2
psichikos sveikatos slaugytojai, 1 socialinis darbuotojas.
2019 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC gydytojų kolektyvą papildė gydytojas psichiatras ir du
slaugytojai.
2019 m. lapkričio 26 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų
centro sprendimu VšĮ Jurbarko rajono PSPC patvirtintas LSMU rezidentūros baze Šeimos
medicinos rezidentūros šeimos medicinos ciklo dalies baze. VšĮ Jurbarko rajono PSPC atitinka
teisės aktų nustatytus rezidentūros programos ar ciklo vykdymo reikalavimus bei sugeba sudaryti
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sąlygas rezidentui įgyti reikiamų praktikinių įgūdžių ir patirties. Tokiu būdu įstaiga dar labiau
pritrauks dirbti daugiau gydytojų rezidentų, ypač šeimos gydytojų.
Projektai. VšĮ Jurbarko rajono PSPC tęsė (pradžia 2018 m. rugsėjo mėn.) regiono plėtros
projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą pagal 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615. Įgyvendinant Projektą tikslinės
grupės asmenims buvo teikiama nemokama socialinė parama – kassavaitinis kuponas maisto
prekėms įsigyti (9 Eur) ir pagal poreikį kompensuojamos kelionės iš / į asmens sveikatos priežiūros
įstaigą, teikiančią ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2019 m. Jurbarko rajono
savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetas (DOTS kabinetas)
sėkmingai vykdė veiklą. Socialinė parama teikta 8 pacientams, iš jų 6 pacientai gydymą baigė –
pasveiko, kitiems pacientams, vadovaujantis gydytojų rekomendacijomis, gydymas tęsiamas toliau.
Šis Projektas bus vykdomas ir 2020 m.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su partneriais – Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
viešosiomis įstaigomis: Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijomis
įgyvendino regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr.
08.1.3-CPVA-R-609. Projekto lėšomis VšĮ ASPĮ įsigijo: 2 tikslinės transporto priemonės vizitams
į pacientų namus (VšĮ Jurbarko rajono PSPC), kompiuterinė įranga, medicininė įranga (EKG,
elektrokardiografai, defibriliatoriai, odontologinės darbo vietos komplektas, dentalinis rentgenas,
autoklavai, regėjimo lentelės, kušetės, kraujospūdžio matuokliai ir kt.). Įrengtas Savivaldybės
DOTS ir Pakaitinio gydymo opioidais kabinetas (atlikti patalpų paprastojo remonto darbai bei
įsigyta įranga, būtina kabineto darbui). Taip pat Projekto lėšomis atliekami VšĮ ASPĮ dalies patalpų
paprastojo remonto darbai, kurie bus baigti 2020 m. pirmame ketvirtyje.
Kaip ir kasmet daug dėmesio skirta VšĮ Jurbarko rajono PSPC kaimo medicinos punktams.
Įstaigos lėšomis atnaujintos Skirsnemunės medicinos punkto patalpos. 2019 m. buvo baigti VšĮ
Jurbarko rajono PSPC Girdžių medicinos punkto patalpų kapitalinio remonto darbai. Nuo 2020 m.
Girdžių medicinos punktas asmens sveikatos priežiūros veiklą vykdys naujose patalpose.
Antrinis lygis. Konsultacines ambulatorines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas Jurbarko rajono gyventojams teikia – VšĮ Jurbarko ligoninė, UAB „Saulės klinika“ ir
Jono Petkinio klinika, UAB.
VšĮ Jurbarko ligoninė aptarnauja apie 28 tūkst. rajono gyventojų. Per 2019 m. Jurbarko
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ligoninės stacionare gydėsi iš viso 3 673 (2018 m. – 3 793) ligonių, atliktos 857 didžiosios operacijos
(2018 m. – 731), taikant kokybiškesnius gydymo metodus chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos
srityse.
VšĮ Jurbarko ligoninėje, tęsiant įstaigos veiklos optimizavimo plano vykdymą, buvo nuolatos
peržiūrimi ir pagal poreikį sumažinti darbuotojų etatai. Mažinant įstaigos sąnaudų valdymo išlaidas
vyriausiojo gydytojo pavaduotojo slaugai pareigybė pakeista į vyriausiojo slaugos administratoriaus
pareigybę, redaguoti kai kurių pareigybių pavadinimai. Jurbarko ligoninėje įsteigtas Chirurgijos ir
ortopedijos traumatologijos skyriaus Dienos chirurgijos poskyris, kuriame gydytojai specialistai
(urologas, akušeris ginekologas, otorinolaringologas ir kiti), dirbantys Konsultacinėje poliklinikoje,
atlieka dienos chirurgijos operacijas.
Siekiant praplėsti ambulatorinių paslaugų teikimo sąrašą Jurbarko ligoninėje, įsteigtos
papildomos pareigybės: gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas,
Klinikinės diagnostikos laboratorijoje – medicinos biologas. Pradėtos teikti prostatos biopsijos
paslaugos pagal Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos prevencijos programą. Gerinant
pacientams sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą priimti dirbti nauji gydytojai –
dermatovenerologas, psichiatrai, urologas, akušeris-ginekologas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-372 pakeista
VšĮ Jurbarko ligoninės valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas.
Iš Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų (199 900,00 Eur) Jurbarko ligoninė įsigijo naują rentgeno diagnostikos
aparatą.
Siekiant 2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos
2019 m. buvo parengtas ir pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai investicijų projektas „Pacientų
aptarnavimo aplinkos ir inžinerinės infrastruktūros gerinimas, pritaikant universalaus dizaino
principus, viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“. Finansavimas projektui neskirtas.
VšĮ Jurbarko ligoninė atnaujino ir pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai preliminarų
projektinį pasiūlymą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Jurbarko rajone“ geriatrijos
paslaugoms teikti. Iki šiol įstaiga tokių paslaugų neteikė. Projekto tikslas: pagerinti Jurbarko rajono
gyventojų sveiko senėjimo teikiamų paslaugų kokybę, įruošiant geriatrijos dienos stacionaro
palatas, įrengiant geriatrijos konsultacinį kabinetą, įsigyjant reikiamos naujos medicininės ir kitos
įrangos, pritaikyti atvykstantiems pacientams priėmimo, registratūros patalpas.
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą vykdė Jurbarko rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Jurbarko rajono VSB), kurio tikslas – rūpintis
Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos
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Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos
priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant
kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Projektas bus vykdomas ir 2020 m.
2019 m. Jurbarko rajono VSB vykdė Europos Sąjungos fondų finansuotą projektą „Jurbarko
rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ (skirta suma – 137 798,82 Eur). Projekto metu
buvo vykdomos įvairios sveikatinimo veiklos gyventojams, įsigytas automobilis, atlikti VSB
administracinių patalpų paprastojo remonto darbai.
Taip pat Jurbarko rajono VSB vykdė veiklas psichikos sveikatos srityje: psichikos sveikatos
kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams; mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos
sveikatos srityje stiprinimas; savižudybių prevencijos renginiai.
E. sveikata. Duomenys, susiję su paciento sveikata ir jos priežiūra, visose ASPĮ tvarkomi
elektroniniu būdu. VšĮ Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC buvo vykdoma elektroninė
pacientų registracija pas gydytojus.
Ataskaitiniais metais elektroninė pacientų registracija pas gydytojus pradėta vykdyti Eržvilko
PSPC, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijose. VšĮ Seredžiaus ambulatorija elektroninę pacientų
registraciją pas gydytojus pradės vykdyti 2020 m.
Visos rajono ASPĮ pasirengė teikti naują elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą į
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau –
ESPBI IS). Visos VšĮ ASPĮ pasirašė sutartis su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju – VĮ Registrų
centru, todėl įstaigos gali naudotis ESPBI IS duomenų mainų posisteme arba portalu
www.esveikata.lt nemokamai Taip pat įstaigos įgijo galimybę išduoti Elektroninius nedarbingumo
pažymėjimus.
2019 m. VšĮ Jurbarko ligoninė ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC prisijungė prie Nacionalinės
vaistų vertifikavimo organizacijos (toliau – NVVO) ir pradėjo tikrinti vaistinių preparatų pakuočių
unikalumą. Įstaigos vaistų pakuočių vertifikavimui pasirengė visiškai, verifikavimas vyko
sklandžiai: sutvarkyta programinė įranga, nupirkti skeneriai, informacija perduota į NVVO.
VšĮ Eržvilko PSPC, Seredžiaus ambulatorija, Šimkaičių ambulatorija, Viešvilės ambulatorija
nėra prisijungusios prie NVVO kaupyklos, nes šioms ASPĮ taikoma išimtis. Mažosioms ASPĮ
teikiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalumą tikrina ir deaktyvina farmacinės įmonės, turinčios
didmeninio platinimo licencijas.
Korupcijos prevencija. Balandžio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. O1-342 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės skaidrių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų ir kandidato Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašų
patvirtinimo“, patvirtintas skaidrių VšĮ ASPĮ sąrašas: Jurbarko ligoninė, Jurbarko rajono PSPC,
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Eržvilko PSPC, Seredžiaus ambulatorija, Šimkaičių ambulatorija bei patvirtintas Kandidato
skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašas: Viešvilės ambulatorija.
Iki rugsėjo 30 d. VšĮ ASPĮ atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę
pasirinktinai savo veiklos srityse ir pateikė informaciją raštu Sveikatos apsaugos ministerijai dėl
korupcijos tikimybės nustatymo 2019 metais.
2019 m. gruodžio mėn. VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Jurbarko rajono PSPC, VšĮ Eržvilko PSPC,
VšĮ Seredžiaus ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija ir Jurbarko rajono VSB naujai pasirengė
2020–2025 metų Šakinės korupcijos prevencijos programas ir Šakinės korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo 2020–2025 metų priemonių planus. VšĮ Šimkaičių ambulatorija naujai
pasirengė 2020–2025 metų Šakinės korupcijos prevencijos programą ir Šakinės korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo 2020–2025 metų priemonių planą 2020 metų sausio mėnesį.
Programos ir planai viešinami įstaigų interneto svetainėse.
Darbo užmokestis. Parengti VšĮ ASPĮ darbuotojų (išskyrus vadovo ir jo pavaduotojų) darbo
užmokesčio nustatymo tvarkos aprašai. Stebėtojų taryba pritarė Aprašų pakeitimams (VšĮ Jurbarko
rajono PSPC, VšĮ Eržvilko PSPC, VšĮ Seredžiaus ambulatorija, VšĮ Šimkaičių ambulatorija, VšĮ
Viešvilės ambulatorija). VšĮ ASPĮ vadovams mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai 2019 m.
nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-157 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos
kintamosios dalies dydžių nustatymo“. Šis sprendimas galiojo iki 2020 m. balandžio 30 d. Tačiau
pasikeitus teisės aktams bei atsižvelgus į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
151 straipsnio nuostatas, 2019 m. rugsėjo 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T2-279 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-157
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės
algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo“, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeisti VšĮ
ASPĮ vadovų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžiai.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo atliktas VšĮ ASPĮ vadovų mėnesinio darbo užmokesčio
pastoviosios dalies perskaičiavimas. VšĮ ASPĮ: Jurbarko rajono PSPC, Eržvilko PSPC, Seredžiaus,
Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijų darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo nuo 2 proc.
iki 33 proc., VšĮ Jurbarko ligoninės gydytojams darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo apie

23,5

proc. (452,00 Eur), bendrosios praktikos slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams
19,45 proc. (122,00 Eur).
Parengti dokumentai. Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) pagal savo
kompetenciją teikė savivaldybės Tarybai sprendimų projektus, rengė įsakymų, raštų, sutarčių
projektus. Ataskaitiniais metais parengti ir priimti 23 Savivaldybės tarybos sprendimai, parengti 4
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Savivaldybės mero, 37 administracijos direktoriaus raštų projektai, 9 administracijos direktoriaus
įsakymai, 12 Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansuojamų projektų sutarčių, 16 posėdžių protokolų.
Bendruomenės sveikatos taryba kaip ir kasmet skelbė sveikatinimo programų, kurios yra
finansuojamos iš Savivaldybės biudžete patvirtintos Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonės „Visuomenės sveikatinimo programos“ asignavimų, konkursą. Iš Savivaldybės biudžeto
visuomenės sveikatinimo programų įgyvendinimui skirta 15 000 Eur. Įgyvendinta 12 visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų. Skirtas finansavimas panaudotas
iš dalies. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektui „Švarus vanduo – sveikas žmogus“
skirta – 2 000,00 Eur, panaudota – 1 152,92 Eur. Nepanaudoto visuomenės sveikatinimo
programoms vykdyti lėšų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 847,08 Eur, kuris bus perkeltas į 2020
m. Visi sveikatinimo projektai 2019 m. įgyvendinti sėkmingai.
Sergamumas užkrečiamomis ligomis. 2019 m. Jurbarko rajone užregistruota 6 971
susirgimas užkrečiamomis infekcinėmis ligomis (2018 m. – 8 582). Infekcinio sergamumo
struktūroje sergamumas oro lašeliniu keliu plintančiomis infekcijomis sudarė: sergamumas
ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis – užregistruota 6 606 susirgimai (2018 m. –

7

474), gripu – 350 susirgimų (2018 m. – 724).
2019 m. užregistruoti 2 susirgimai tymais, 1 susirgimas kiaulyte (epideminiu parotitu). 2018
m. šių susirgimų nebuvo užregistruota.
Užregistruoti 7 susirgimai atvira plaučių tuberkulioze (2018 m. – 11); 181 susirgimas
vėjaraupiais (2018 m. – 171); 18 susirgimų virusinėmis žarnyno infekcijomis nepatikslintomis
(2018 m. – 34); 30 susirgimų nepatikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis (2018 m. – 25);
5 susirgimai virusinėmis žarnyno infekcijomis patikslintomis (2018 m. – 20), iš jų: 4 susirgimai
Rotavirusiniu enteritu (2018 m. – 19), 19 susirgimų skarlatina (2018 m. – 11); 4 susirgimai niežais
(2018 m. – 7); 26 Laimo ligos atvejai (2018 m. – 5), 3 susirgimai erkiniu encefalitu (2018 m. – 1);
1 susirgimas bakteriniu meningitu (2018 m. – 2); 1 susirgimas virusiniu meningitu (2018 m. – 2);
2019 m. užregistruota 6 susirgimai salmonelioze (2018 m. – nebuvo). 2019 m. kaip ir 2018 m.
susirgimų kokliušu ir trichinelioze nebuvo užregistruota.
Medicinos pagalbos 2019 m. kreipėsi 40 asmenų nukentėjusių nuo pasiutusių ar tariamai
pasiutusių gyvūnų (2018 m. – 66 asmenys).
Priemonės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti.
Jurbarko rajono VSB vykdė tęstinį regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos skatinimas“. Projekto vertė – 137 798,82 Eur, iš jų: 117 129,00 Eur – ES fondų
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lėšos, 10 334,91 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 10 334,91 Eur – Savivaldybės
biudžeto lėšos. Projekto trukmė – 36 mėnesiai, iki 2021 m. rugpjūčio 7 d.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC vykdė tęstinį regiono plėtros projektą (pradžia – 2018 m. rugsėjo
mėn.) „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone“.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su partneriais – Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
VšĮ: Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijomis vykdė tęstinį projektą
„Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo
didinimas“. Projekto vertė – 178 382, 00 Eur, iš jų: 151 624,42 Eur – ES fondų lėšos, 13 378,62 Eur
– Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 13 378,62 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė – 24 mėnesiai, iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“ skirtas
finansavimas 92 000,00 Eur, iš jų: 30 000 Eur Vaikų ligų skyriaus nuostoliams iš dalies finansuoti,
15 000 Eur šalto (geriamo) vandens pagrindinio įvado ir dalies vidaus vamzdynų rekonstrukcijai,
naujam vandens apskaitos mazgui įrengti, 16 000 Eur lietaus ir nuotekų tinklams tvarkyti, 16 000
Eur įsiskolinimui už kraujo komponentus dengti, 15 000 Eur dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui
įsigyti Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriui.
Sveikatos apsaugos ministerijos tikslinė dotacija 199 000,00 Eur skirta VšĮ Jurbarko ligoninei
rentgeno diagnostikos medicinos aparatūrai įsigyti.
Savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centre“, iš Savivaldybės administracijos gaunamų pajamų už patalpų nuomą
VšĮ Jurbarko rajono PSPC skirta 60 000,00 Eur, iš jų: 30 000,00 Eur Psichikos sveikatos skyriaus
patalpų paprastojo remonto darbams atlikti, 30 000,00 Eur komunalinėms paslaugoms dengti.
Savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonės „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose“ skirtas finansavimas 23 000,00 Eur, iš jų: 20 000,00 Eur panaudota Jurbarko rajono PSPC
Girdžių medicinos punkto remontui bei nuožulnaus įvažiavimo įrengimui finansuoti, 3 000,00 Eur
VšĮ Eržvilko PSPC šiluminei trasai tvarkyti.
2019 m. Savivaldybė skyrė bendrąjį finansavimą šiems projektams:
Jurbarko rajono VSB projektui „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“
– 6 934,00 Eur.
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Jurbarko rajono PSPC projektams „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ ir „Jurbarko rajono
viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ – 4 309,00 Eur.
2020 m. planuojama. Siekiant užtikrinti rajono gyventojams kokybiškas ir prieinamas
paslaugas, 2020 m.:
Jurbarko rajono VSB įgyvendins tęstinį regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos skatinimas“;
VšĮ Jurbarko rajono PSPC įgyvendins tęstinį regiono plėtros projektą „Priemonių, gerinančių
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems
asmenims Jurbarko rajone“;
VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su Savivaldybės administracija, VšĮ Eržvilko PSPC, VšĮ
Seredžiaus ambulatorija, VšĮ Šimkaičių ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija įgyvendins tęstinį
regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas“;
Savivaldybė dalyvaus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro įgyvendinamame projekte
„Sveikatos išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo
metu planuojama pravesti gaivinimo ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo stabdymo
papildomus mokymus (apmokyti 96 asmenis), Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje įrengti
išorinių automatinių defibriliatorių ir turniketų – 3 vnt.;
Įgyvendindama Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą bei siekdama pagerinti asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Jurbarko rajono gyventojams, numatoma
įkurti geriatrijos dienos stacionarą ir geriatrijos konsultacinį kabinetą ambulatorinėms geriatrijos
paslaugoms teikti VšĮ Jurbarko ligoninėje;
VšĮ Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC planuojama įdiegti ir naudotis
elektronine darbo grafikų ir žiniaraščių programa, dokumentų valdymo sistema;
Siekiama, kad VšĮ Jurbarko ligoninė būtų patvirtinta LSMU rezidentūros baze Vidaus ligų ir
Šeimos medicinos rezidentūros šeimos medicinos ciklo dalies baze;
VšĮ Seredžiaus ambulatorija, vykdydama e. sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros
programą, įdiegs elektroninę pacientų registraciją pas gydytojus.
Gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę Jurbarko rajono gyventojams,

2020

m. numatoma remontuoti ir modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinti techninę
ir technologinę bazę, skatinti informacinių technologijų plėtrą, modernizuoti ir optimizuoti
sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, plėtoti Jurbarko rajono VSB
veiklą.
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Svarbiausi veiksniai, atskaitiniais biudžetiniais metais turėję įtakos Savivaldybės
vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai:
Finansavimo problemos. Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymui yra skiriama per mažai
lėšų.
Netinkamas visuomenės požiūris į visuomenės sveikatos priežiūrą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka.
Teisės aktų pasikeitimai.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskirtis
– vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto bei
jaunimo veikla, reikalavimus, atlikti Skyriui pavestas švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto bei
jaunimo reikalų srities valdymo, koordinavimo bei viešojo administravimo funkcijas, dalyvauti
formuojant Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, jaunimo
politiką, prižiūrėti savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
formalusis, neformalusis švietimas bei vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumas, veiklą. 2019 m.
metų pabaigoje Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriuje dirbo 6 darbuotojai (valstybės karjeros
tarnautojai), buvo patvirtinti 7 etatai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. skyriuje buvo
neužimta vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė. Šias pareigas
laikinai ėjo vyriausiasis specialistas, kuris koordinavo kultūros srities veiklas. Nuo 2019 m. birželio
mėnesio iš darbo išėjus kultūros sritį koordinavusiam vyriausiajam specialistui skyriuje nebuvo
tarnautojų, kurie vykdytų kultūros srities ir jaunimo reikalų koordinavimo funkcijas. Nuo 2019 m.
rugpjūčio 1 d. darbą skyriuje pradėjo vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius).
Nuo 2019 m. birželio 23 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. dalį funkcijų, susijusių su kultūros srities
koordinavimu atliko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius administruoja ir vykdo 25 savivaldybės biudžetinių įstaigų
veiklos priežiūrą:
17 švietimo įstaigų (16 ugdymo įstaigų ir 1 švietimo pagalbos įstaiga);
1 sporto įstaigos (Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras);
7 kultūros įstaigų (5 kultūros centrai, 1 viešoji biblioteka, 1 muziejus).
Švietimo būklės stebėsena ir švietimo veiklos priežiūros vykdymas.
Skyriaus vedėja ir specialistai analizavo rajono švietimo būklę ir parengė 2019 m. švietimo
stebėsenos rodiklių sąvadą; nuolatos teikė informaciją ir pranešimus apie švietimo būklę
savivaldybėje.
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Atliekant švietimo veiklos analizę ir vykdant švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, nagrinėti šie
svarbiausi švietimo klausimai:
•

švietimo įstaigų strateginiai planai ir metiniai veiklos planai,

•

įvertinti ir patvirtinti visų savivaldybės mokyklų 2019–2020 mokslo metų ugdymo

planai,
•

mokyklų ugdymo planai ir ugdymo programos,

•

mokyklų tinklo esama situacija ir perspektyvos 2019–2020 m.,

•

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo grupių (tame tarpe ir

suaugusiųjų) komplektavimas 2019–2020 m. m.
Atliktos šios planinės patikros:
•

Dėl 2019 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo

ir rezultatų Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (2019-07-07 Nr. ŠS 1 – 2);
•

Dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir priežiūros Jurbarko

rajono savivaldybės mokyklose (2019-07-23 Nr. ŠS 1- 3);
•

Dėl sportinio ugdymo darbo organizavimo komisijos darbo įvertinimo (2019-09-27

Nr. ŠS1-4);
•

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos vykdymo (2019-12-12 Nr. ŠS1-

•

Dėl iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

5);
gautų priemonių panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (2019-12-12 Nr. ŠS1-6);
•

Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro interneto svetainės atitikimo

bendriesiems reikalavimams (2019-12-31 Nr. ŠS1-7).
Atlikta neplaninė patikra dėl pirmų klasių komplektavimo Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijoje (2019-06-14 Nr. ŠS 1-1).
Įstaigų vadovų konsultavimas.
Inicijuotas ir organizuotas įstaigų vadovų veiklos užduočių parengimas. Veiklos užduotys
parengtos ir aptartos su meru bei įstaigų vadovais. Išanalizuotos 25 įstaigų vadovų veiklos
ataskaitos, ir parengto veiklos užduotys.
Pakoreguota įstaigos veiklos ataskaitos forma, vykdytos įstaigų vadovų konsultacijos įstaigos
vadovo bei įstaigos veiklos ataskaitų rengimo klausimais.
Suorganizuota daugiau kaip 10 pasitarimų, susitikimų-diskusijų švietimo, kultūros įstaigų
vadovams, kuriuose aptarti įstaigų veiklos organizavimo, vadybinės ir pedagoginės veiklos
klausimais.
Švietimo informacinių sistemų naudojimas Skyriaus veiklai organizuoti.
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Skyriaus specialistai tvarkė ir pildė duomenis 8 švietimo ir informacinėse sistemose:
1.

Mokinių registras (MR): duomenų analizė, planavimas, klasių komplektavimas,

mokinio krepšelio formavimas, ataskaitų teikimas ŠMM;
2.

Pedagogų registras (PR): mokyklų suvestų duomenų patikrinimas, pedagogų

statistikos ataskaitų formavimas;
3.

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR): visų švietimo įstaigų duomenų

suvedimas naujai parengtoje programoje, jų koregavimas, registravimas, tikslinimas ir kt.;
4.

ŠVPIS duomenų bazė: mokyklų statistinių ataskaitų 1-mokykla, 2-mokykla, 3-

mokykla, 4-mokykla, 3D, 3ES, 3I, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodiklių;
5.

Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistema KELTAS: vykdomas

brandos atestatų ir jų priedų perdavimo ir priėmimo aktų suvedimas, egzaminų centrų steigimas,
mokinių egzaminų pasirinkimas, egzaminų rezultatai ir kt.;
6.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS):

nesimokančių ir nelankančių mokyklos vaikų registravimas, duomenų analizė, ataskaitos
formavimas;
7.

ŠVIS duomenų bazė: Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodikliai už 2019

metus;
8.

LIBIS bibliotekų statistikos modulis: mokyklų bibliotekų statistinių ataskaitų

sudarymas, duomenų analizė, bendros rajono švietimo įstaigų statistinės ataskaitos formavimas.
Informacinių technologijų naudojimas mokyklų veiklai organizuoti ir tobulinti.
Visos bendrojo ugdymo mokyklos ir neformaliojo švietimo mokyklos 2019 metais naudojo
elektroninius dienynus.
Visos bendrojo ugdymo mokyklos turi interneto svetaines, atitinkančias nustatytus
reikalavimus. Skyrius sistemingai vykdė švietimo ir kultūros įstaigų interneto svetainių informacijos
pateikimo priežiūrą, teikė siūlymus ir pastabas dėl jų tvarkymo.
Mokytojai ir pagalbos specialistai. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis, rajono švietimo
įstaigose dirba 406 pedagogai, iš jų 87,45 proc. turi aukštąjį, 11,82 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą,
0,73 proc. – vidurinį išsilavinimą. Lyginant su 2018 metais, sumažėjo 14 pedagogų.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymas. Parengtos ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos mokyklų mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2019–2021 m atestacijos programos (12 programų).
Vadovaujantis šiomis programomis 2019 m. atestuoti 12 mokytojų ir pagalbos mokiniui
(išskyrus psichologus) specialistų: vyresniojo mokytojo – 3, mokytojo metodininko – 6, mokytojo
eksperto – 3.
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Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų pasiskirstymas pagal turimas
kvalifikacines kategorijas (2019 m. spalio 1 d. duomenimis):

Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines
kategorijas
7
86
108
mokytojų
vyresniųjų mokytojų
mokytojų metodininkų
mokytojų ekspertų

205

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonių skyrimo ir vykdymo koordinavimas.
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje (toliau – VGK)

per ataskaitinį

laikotarpį:
Gauta 15 prašymų dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir 4 prašymai (iš vieno
asmens) dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, tačiau VGK priėmus sprendimą kreiptis į
teismą dėl priemonės skyrimo, sprendimas buvo netenkintinas.
Aptarti 42 administraciniai nusižengimai (nepilnamečių iki 16 metų), kurie įvykdė
administracinius arba baudžiamuosius nusižengimus
Suorganizuota 16 posėdžių (4 eiliniai posėdžiai, 12 neeilinių posėdžių).
Kartu su minimalios priežiūros priemonės vykdytojais, tėvais ir vaikais rengti minimalios
priežiūros priemonės vykdymo planai, jie kiekvieną mėnesį aptarti su šeima ir priemonių
vykdytojais, parengtas vienas resocializacijos planas vaikui grįžus iš socializacijos centro.
Koordinuotai teiktos paslaugos, skirtos 8 šeimoms. Pagal Baudžiamąjį kodeksą pritaikyta
auklėjamojo poveikio priemonė – išvežimas į socializacijos centrą – pritaikyta 1 vaikui.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius: nuolat teikė konsultacijas mokyklų vaiko
gerovės komisijoms Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo klausimais;
dalyvavo 9 mokyklų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, surinko, apibendrino ir pateikė „Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros rodiklius už 2018 m.“ ŠVIS sistemoje, parengė 44 teisės aktus,
susijusius su Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo vykdymu.
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Minimalios priežiūros priemonė skirta 14 nepilnamečių. Vienas prašymas dėl minimalios
priežiūros priemonės skyrimo buvo netenkintinas ir vaikui minimalios priežiūros priemonė
nepaskirta.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai dėl paskirtų vaiko
minimalios ir(ar) vidutinės priežiūros priemonių skyrimo Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teismo įstatymo nustatyta tvarka apskųsti nebuvo.
Skyriaus specialistai dirbo šiose komisijose, darbo grupėse, tarybose:
Mokyklų mokytojų atestacijos;
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo;
Keleivinio transporto veiklos Jurbarko rajono savivaldybėje koordinavimo;
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos;
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir
atrankos;
Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo;
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo;
Jurbarko rajono savivaldybės lėšų, skirtų mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir
kitoms programoms finansuoti, paskirstymo;
Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo;
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo;
Jurbarko rajono savivaldybės lėšų, skirtų mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir
kitoms programoms finansuoti, paskirstymo;
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso projektų atrankos;
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro sportinio ugdymo darbo organizavimo;
Sugadintų brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų
nurašymo;
Socialinių būstų pirkimo ekonominiam ir socialiniam pagrindimui parengti bei vertinimo
kriterijams nustatyti;
Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės;
Švietimo įstaigų modernizavimo;
Vaiko gerovės;
Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos ir renginių projektų atrankos;
Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje;
Jaunimo reikalų taryboje;
Sporto taryboje;
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Bendruomenės sveikatos taryboje;
Vietos veiklos grupės „Nemunas“ valdyboje.
Parengti dokumentai. Parengti 286 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai,
susiję su ugdymo įstaigų veikla, ugdymo planų vykdymu, kultūrine, sportine, jaunimo ir kita veikla
bei vykdyta šių įsakymų vykdymo priežiūra.
Koordinuotas švietimo, kultūros ir sporto įstaigų metinių veiklos ataskaitų parengimas,
parengti tarybos sprendimų projektai bei pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai.
Parengtos 2019 m. savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto finansavimo
dalys („Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir sporto veiklų plėtros programa“ ir „Jurbarko rajono
savivaldybės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa“).
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus gaunamų dokumentų registre ŠS9 užregistruoti 297
raštai, parengta ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus siunčiamų dokumentų registre ŠS8
užregistruota 117 raštų.
Parengtas 61 rajono Tarybos sprendimų projektas švietimo, kultūros ir sporto klausimais.
Parengta 110 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų.
Vaiko gerovės komisijos gaunamų dokumentų registruose ŠS12 gauta –104, ŠS12E –83.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išvados ŠS14 – 10.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus siunčiamų raštų registre ŠS16 – 26 raštai,
gaunamų dokumentų registre ŠS15 – 10 raštų.
Vaiko gerovės komisijos gaunamų dokumentų registre ŠS13 užregistruoti 128 dokumentai.
Organizuotas įstaigų aprūpinimas leidiniais ir atestacijos, mokinio, išsilavinimo
pažymėjimų blankais. Organizuotas atestacijos pažymėjimų, išsilavinimo pažymėjimų, mokinio
pažymėjimų užsakymas, apskaita, nurašymas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo
centrui pateiktos atestacijos pažymėjimų ir išsilavinimo pažymėjimų blankų panaudojimo
ataskaitos. Organizuotas įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija.
Mokyklų ir pagalbos įstaigų tinklo pokyčiai. Mokyklų tinklo pertvarka vykdoma,
vadovaujantis Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų planu (toliau
– Siūlymų planas), patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr. T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais
bendrojo plano patvirtinimo“. Patvirtinto Siūlymų plano terminus ir veiklas sparčiai keitė didelis
mokinių skaičiaus mažėjimas ir tėvų noras savo vaikams suteikti geresnes mokymo sąlygas
atskirose (nejungtinėse) klasėse bei šio noro sąlygotas geresnes ugdymo sąlygas bei kvalifikuotus
mokytojus turinčių švietimo įstaigų pasirinkimas.
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Vadovaujantis Siūlymų planu ir jame numatytomis pertvarkos priemonėmis nuo 2019 m.
rugsėjo 1 d. reorganizuota Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla prijungiant ją prie Jurbarko r.
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir suformuojant gimnazijos skyrių – Jurbarko r.
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Juodaičių skyrių (nuo 2019 m. rugpjūčio 31d ). Jurbarko
r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Juodaičių skyriuje, atsižvelgiant į bendruomenės
poreikius ir pageidavimą, liko visi 6 klasių komplektai. Visi klasių komplektai yra pilni ir ugdymo
procesui organizuoti ir vykdyti gauna visišką valstybės finansavimą. Juodaičių skyriuje
nesuformuota IX klasė. Parengti ir patvirtinti mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo
modeliai 2019–2020 mokslo metams.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d įgyvendintos pertvarkos priemonės, kurios nebuvo numatytos
siūlymų plane: Eržvilko gimnazijos Vadžgirio skyriuje liko vienas pradinių klasių komplektas ir
jungtinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriuje nebeliko jungtinio pradinės klasės komplekto. Šiame
skyriuje įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos jungtinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje. Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinėje mokykloje nesuformuota IX klasė.
Siūlymų plane numatytos artimiausios tinklo pertvarkos priemonės: Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokykloje vykdoma vidaus struktūros pertvarka – formuojamas teatro skyrius (nuo
2020 m. rugpjūčio 31 d.). Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, atlikus analizę ir įvertinus galimybes
numatoma steigti papildomas ikimokyklinio ugdymo grupes.
Vaikų, mokinių skaičiaus kaita švietimo įstaigose. Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo savivaldybės mokyklų veiklos stebėseną
bei mokinių skaičiaus pokyčius ir, esant būtinybei, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl
Siūlymų plano koregavimo.
2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasėse mokosi
2711 mokinių, iš jų 6 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos suaugusiųjų klasėse pagal
suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. 210 vaikų lanko
priešmokyklinio ugdymo grupes bei 622 vaikai ikimokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklose.
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Mokinių skaičiaus kaita rajono švietimo įstaigose
Mokslo metai

Iš viso

Mokinių

Priešmokyklinis
ugdymas

Ikimokyklinis
ugdymas

2016–2017

3920

3099

218

2017–2018

3780

2980

218

612

2018–2019

3648

2816

220

612

2019–2020

3543

2711

210

622

603

2019–2020 m. m. pradžios statistika:
•

Į mokyklas atėjo 210 (220) priešmokyklinukų, 622 (612)* ikimokyklinukai,

•

Į mokyklas atėjo 231 (216) pirmokas,

•

1–12 kl. (I–IV gimnazijos kl.) mokinių skaičius – 2711 (2816),

•

ugdomų vaikų iš viso – 3543 (3648),

•

klasių komplektų skaičius – 158 (165),

•

grupių skaičius – 49 (50),

•

švietimo įstaigų – 17 (1 ikimokyklinio ugdymo mokykla, 13 bendrojo ugdymo mokyklų, 1

meno mokykla, 1 švietimo pagalbos įstaiga).
* skliausteliuose nurodyti 2018–2019 m. m. duomenys
Neformalusis vaikų švietimas. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo mokyklose:
Metai

2017
2018
2019

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Mokinių skaičius
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje
268
307
296

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto
centre
342
398
405

Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas 2018–2019 m.m.
Klasės
Iš viso
Sportinei Meninei Techninei
Kitoms
val.
veiklai
raiškai
kūrybai
saviraiškos
pagal
programoms
bendrojo
ugymo
planą
1–4
102
22
47
9
19
5–8
104
25
43
14
25
9–10
38
10
12
2
11
9–12 (I–
56
20
18
0
8
IV)
Iš viso:
300
77
120
25
63

Būrelius
lankančių
mokinių
skaičius

647
726
145
287
1805
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2019 m. daugiausia neformaliojo švietimo valandų (42,1 proc.) buvo skirta meninės raiškos
būreliams. Sportinei veiklai skirta 27 proc. valandų, kitoms saviraiškos programoms skirta 22,1
proc. Nepanaudotos 15 neformaliojo švietimo valandos (praėjusiais metais buvo nepanaudotos 37,5
val.).
Bendrojo ugdymo mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo būreliuose.
Metai
2017
2018
2019

Neformaliojo švietimo būrelius lankančių mokinių dalis,
proc.
77,3
76,9
77,3

2019 metus lyginant su 2018 metais, būrelius lankančių mokinių skaičius padaugėjo 0,4 procento
(nuo 76,9 proc. iki 77,3 proc.).
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos koordinavimas. Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė koordinavo Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą, inicijavo 22 programų
vykdymui skirtų lėšų (100 264 eurų) paskirstymą (įvyko neformaliojo vaikų švietimo programų
atitikties reikalavimams vertinimo komisijos 2 posėdžiai, neformaliojo vaikų švietimo programų
lėšų paskirstymo komisijos 8 posėdžiai), atliko Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų registraciją
Švietimo ir mokslo institucijų registre. Vykdytos programos registruotos Kvalifikacijos tobulinimo
programų ir renginių registre, pastoviai kontroliuotas programų vykdymas (užpildytos 22
neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo formos, parengta pažyma „Dėl neformaliojo vaikų
švietimo programų stebėsenos vykdymo“), pastoviai teiktos ataskaitos Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centrui, informuoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir tvarkyta
informacinė duomenų bazė apie neformaliojo švietimo pasiūlą Jurbarko rajono savivaldybėje
(veikla buvo viešinama 3 Jurbarko rajono savivaldybės internetiniuose straipsniuose).
Specialistė teikė Jurbarko rajono savivaldybės institucijoms siūlymus dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo tobulinimo, rengė Tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektus.
Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą veiklos koordinavimas. Inicijuota neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos veikla (įvyko 2 posėdžiai), koordinuota neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų veikla (2 pareiškėjai). Teikti siūlymai
savivaldybės institucijoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
organizavimo Nuolat teiktos ataskaitos Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, informuota apie programos neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą
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ir sportą vykdytojus bei projekto eigą, tvarkyta informacinė duomenų bazė apie neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą pasiūlą Jurbarko rajono savivaldybėje (savivaldybės skiltyje
ir keturis kartus paviešinta informacija apie neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą savivaldybės puslapyje).
Dalyvavimas

Jurbarko rajono

savivaldybės

socialinės

reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos darbe. Dalyvauta Jurbarko rajono
savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir
atrankos komisijos veikloje (įvyko 3 posėdžiai), įvertinti Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektai (4 pareiškėjai) ir parengti siūlymai Savivaldybės
administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
2018–2019 m. m. pradžioje baigiamojoje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi
249 mokiniai, iš jų vienas suaugusiųjų klasėje. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 236
mokiniai (94,48 proc.).
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 234
mokiniai, gautų įvertinimų vidurkis – 6,96; vidurkis Lietuvoje – 6,28. Palyginimui praeitais mokslo
metais rajone – 6,22, Lietuvoje – 6,26.
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 235 mokiniai, gautų
įvertinimų vidurkis – 4,70; vidurkis Lietuvoje – 5,29. Palyginimui praeitais mokslo metais rajone –
4,07, Lietuvoje – 4,74.
226 mokinių (95,76 proc.) toliau mokosi vidurinį išsilavinimą teikiančiose bendrojo ugdymo
ir profesinėse mokyklose, iš jų – 21,61 proc. – profesinėse mokyklose.
Brandos egzaminai. 2018–2019 m. m. pradžioje baigiamojoje klasėje pagal vidurinio
ugdymo programą mokėsi 204 mokiniai (Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje –158,
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje – 27, Eržvilko gimnazijoje – 19). 192 (94,12 proc.)
įgijo vidutinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus.
Valstybiniai brandos egzaminai. Jurbarko rajone buvo vykdomi šie valstybiniai brandos
egzaminai:
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brandos egzaminas

Kandidatų
skaičius
195
88
172
31
202
104
33
81
6

Užsienio (anglų) kalba
Geografija
Lietuvių kalba ir literatūra
Fizika
Matematika
Istorija
Informacinės technologijos
Biologija
Chemija
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2019 m. išlaikytų VBE rezultatai pagal dalykus
( balų vidurkis)
70
60
50
40
30
20
10
0

59,74

54,55

49,79
39,89

38,56

37,43

57,37
44,5
31,06

Mokykliniai brandos egzaminai. Jurbarko rajone buvo vykdomi šie mokykliniai brandos
egzaminai:
Eilės
Nr.
1.
2.
3.

Brandos egzaminas

Kandidatų skaičius

Lietuvių kalba ir literatūra
Menai
Technologijos

74
14
40

Tolesnis abiturientų mokymasis. 2019 metais 61,98 proc. abiturientų įstojo į aukštąsias
mokyklas (2018 metais – 55,82 proc.), iš jų 38,54 proc. – į universitetus, 23,44 proc. – į
neuniversitetines aukštąsias (kolegijas), 8,85 proc. mokosi profesinėse mokyklose, 29,17 proc. –
nesimoko (dirba, išvyko į užsienį ir kt.).

2019 m. abiturientų įstojimas į universitetus, kolegijas ir
profesines mokyklasDiagramos pavadinimas
80
60

63

40

38

20
0

4
0
Eržvilko gimnazija
Universitetai

9

8
7
3

Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazija
Kolegijos

Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazija

Profesinės mokyklos

Jaunimo politikos įgyvendinimas ir jaunimo veiklos koordinavimas. Toliau sėkmingai
veikė prie Jurbarko švietimo centro įsteigtas Atviras jaunimo centras, kuriame sudarytos sąlygos
jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų užimtumui ir socialinių įgūdžių ugdymui.
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Jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT). Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
rugsėjo 26 d Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtinti SJRT nuostatai. Suorganizuotas visuotinis Jurbarko rajono jaunimo
organizacijų susirinkimas, kurio metu organizacijos delegavo narius į SJRT. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2–319 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ patvirtinta naujos sudėties Jurbarko
rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, surengtas 1 šios Tarybos posėdis. SJRT veikla nuolat
viešinta žiniasklaidoje, jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktuali informacija.
skelbta savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Jaunimas“, socialiniuose tinkluose.
Įgyvendinant 2019 m. numatytas jaunimo politikos priemones buvo skatinama ir
plėtojama savanorystės veikla:
• vykdyta savanorių paieška pagalbai įvairių renginių metu (Jurbarko verslo dienos, Jurbarko
krašto šventė, „Sveikas, rugsėjį...“ ir kt.);
• birželio mėnesį Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje savanoriškais pagrindais
suorganizuota stovykla, dalyvavo 150 vaikų;
• savanoriaujama Jurbarko samariečių draugijos organizuojamoje stovykloje "Gyvenk
prasmingai – maitinkis teisingai", "Lietuvos žygeivių festivalyje", muzikinės grupės "JADA"
organizuojamoje stovykloje, bei baigiamajame koncerte, sinagogų memorialų atidarymų
iškilmėse, naujo sporto sezono atidaryme, teatro meno šventėje "Senjorai ir jaunystė", kasmetinėje
"Maisto banko" akcijoje ir kt.
• aktyviai dalyvauta visuose Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje organizuojamuose
protmūšių vakaruose.
Suorganizuoti renginiai jaunimui:
• Jurbarke veikiančio „Jaunimo info taško“ savanorių vasario 6 ir 20 d. suorganizuoti dviejų
renginių ciklo pokalbių vakarai su Jurbarko rajono asmenybėmis „Kodėl Jurbarkas? Gyvenimo
istorija“.
• vasario 21 d. ir kovo 15 d. organizacijos „Žinau, ką renku“ Jurbarko rajono savanorių bei
Jurbarko alumnų „City Alumni Jurbarkas“ suorganizuoti du kandidatų į Jurbarko rajono merus
debatai;
• Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (jaunimo atstovų) inicijuota ir
organizuota tradicinė pilietiška kovo 11-osios eisena Jurbarko gatvėmis;
• kovo 14 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje įvyko tradicinė – rajoninė
mokinių tarybų konferencija „Būk aktyvus“, skirta mokinių savivaldai stiprinti, kurioje dalyvavo 7
rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovai;
_____________________________________________________________________________________
64

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

• suorganizuota mokslo metų pradžios šventė Jurbarko jaunimo parke „Sveikas, rugsėji...“;
• 2019 m. lapkričio 23–24 d. organizuoti mokymai savanorių komandinio darbo,
bendravimo, lyderystės įgūdžių lavinimo bei motyvacijos kėlimui skatinti temomis;
• įvyko sporto šventė „Naktinis tinklinis“.
Jaunimo projektų finansavimas. Jaunimo veiklos skatinimo programai pateikta 13
projektinių paraiškų (bendra suma 6 280,50 Eur). Iš jų finansuoti 6 jaunimo veiklos skatinimo
projektai (skirtas 1 700 Eur finansavimas); finansuoti 3 jaunimo iniciatyvų projektai (skirta 270
Eur).
Kultūrinės veiklos koordinavimas. Parengtas, patvirtintas ir įgyvendintas Jurbarko rajono
savivaldybės 2019 m. kultūros renginių planas Įvyko 95 proc. planuotų renginių, buvo organizuoti
valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimai, šventės, parodos ir kt. renginiai. Skyrius vykdė
kultūrinės veiklos administravimo funkcijos, dalyvavo formuojant ir įgyvendinant savivaldybės
kultūros politiką bibliotekos, muziejaus, kultūros centrų, etnokultūros bei gyventojų bendrosios
kultūros ugdymo srityse.
Koordinuota ir kontroliuota 7 savivaldybės kultūros įstaigų, jų skyrių ir padalinių bei
mokyklos-daugiafunkcio centro veikla, organizuoti susirinkimai su kultūros įstaigų vadovais, kurių
metu diskutuota dėl įstaigų veiklos, renginių organizavimo, kultūrinės veiklos organizavimo ir
sklaidos. Suorganizuotas kultūros įstaigų vadovų susirinkimas, kurio metu aptarta kultūros įstaigų
veikla 2019 metais, diskutuota dėl renginių organizavimo, infrastruktūros ir pastatų būklės.
Organizuota ir vykdyta kultūros centrų darbuotojų, rajono bibliotekininkų atestacija.
•

I-ajame atestacijos etape tiesioginio vadovo įvertinti gerai 4, labai gerai 7 kultūros

centrų darbuotojai ir 1 kultūros centro vadovas.
•

II-ajame atestacijos etape dalyvavo 12 kultūros centrų darbuotojų. Atestavimo komisija

priėmė sprendimus bei siūlė:
•

suteikti III kvalifikacinę klasę 3 ir palikti 2 kultūros darbuotojams;

•

suteikti II kvalifikacinę klasę 3 ir palikti 2 kultūros darbuotojams;

•

palikti I kvalifikacinę klasę 2 kultūros darbuotojams.

Įvyko 2 rajono bibliotekininkų atestavimo komisijos posėdžiai. 2019 m. spalio 23 d. įvykusio
posėdžio metu atestuota 18 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkų,
kuriems už labai gerą darbą pasiūlyta 5 proc. aukštesnis tarnybinio atlyginimo koeficientas. 2019
m. gruodžio 4 d. atestuoti dar 5 bibliotekininkai, pasiūlyta nustatyti 5 proc. aukštesnį tarnybinio
atlyginimo koeficientą.
Kitos kultūrinės veiklos koordinavimas. Organizuoti Lietuvos moksleivių liaudies dailės
konkurso „Sidabro vainikėlis“, „Aukso vainikas“ vietiniai turai, laureatams sudarytos sąlygos
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išvykti į šalies turus, atlikti įvairūs organizaciniai darbai, susiję su Jurbarko krašto švente.
Išanalizuotas Kultūros ministerijos siūlymas dėl papildomo susitarimo prie 2018 m. spalio 14 d.
Memorandumo pasirašymo. Rinkti duomenys dėl Jurbarko rajono kultūros įstaigų kultūros
darbuotojų etatų dydžio ir skaičiaus. Duomenys teikti kultūros ministerijai. Koordinuotas
investicinio projekto „Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko kultūros centro, Dariaus ir Girėno g.
94, kapitalinis remontas“ įgyvendinimas.
Sporto politikos įgyvendinimas. Sporto tarybos veikla. Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto
tarybos sudarymo“ sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba, kurios narių kadencija
sutampa su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu. 2019 m. įvyko 5 Sporto
tarybos posėdžiai, vienas išvažiuojamasis posėdis.
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto 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 8 000 Eur. Lėšų poreikis sporto klubų
veikloms vykdyti – 14 767 Eur. Vienuolikai Sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti
skirta 7 820 Eur. Sporto tarybos veikla buvo viešinama Jurbarko rajono savivaldybės interneto
svetainėje (4 straipsniai).
Biudžeto Kultūros ir sporto veiklų plėtros programoje „Aukštų rezultatų pasiekusiems
sportininkams, treneriams skatinti“ buvo numatyta 10 000 Eur. Surengti 3 sportininkų, trenerių ir
komandų pagerbimai, įvertinti 28 sportininkai ir 14 trenerių. Sportininkams ir treneriams įteikta 4
997,50 Eur piniginių premijų.
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro veiklos koordinavimas
2019 m. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrą lankė 342 mokiniai. Iš viso buvo
sudarytos 26 mokymo grupės. Sporto centre kultivuojama 10 sporto šakų.
2019 metais rugsėjo 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės sprendimu Nr. T2-271 buvo patvirtinti
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai.
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą veiklos koordinavimas.
Inicijuota neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos
komisijos veikla (įvyko 2 posėdžiai), koordinuota neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą
ir sportą projektų veikla (2 pareiškėjai). Skyrius teikė siūlymus savivaldybės institucijoms dėl
neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą organizavimo tobulinimo, nuolat teikė
ataskaitas Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
informuota apie programos neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą vykdytojus
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bei projekto eigą, tvarkė informacinę duomenų bazę apie neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą pasiūlą Jurbarko rajono savivaldybėje.
Kūno kultūros ir sportinės veiklos aktyvinimas.
Parengta ir suderinta Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių programa 2018–
2019 m. m.
Inicijuotos ir organizuotos 2018–2019 m. m. Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų
žaidynių varžybos.
Inicijuoti 2 posėdžiai su Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centru, Jurbarko rajono
mokyklų kūno kultūros mokytojais ir Jurbarko švietimo centru dėl mokslo metų sportinės veiklos
organizavimo ir įgyvendinimo.
Koordinuotos savivaldybės seniūnijų žaidynės, savivaldybių darbuotojų žaidynės, organizuoti
Europos judumo savaitės renginys „Riedėk Jurbarke“ ir sportinis renginys „Šeima ir draugas“.
Inicijuotas dalyvavimas respublikiniuose projektuose: „Olimpinė savaitė“ (dalyvavo 4
organizacijos, iš jų viena tapo nugalėtoja), „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2019“.
Pateikta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paraiška Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo lėšoms gauti.
Sporto, neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą ir neformaliojo vaikų švietimo
veiklos aprašytos trylikoje savivaldybės žiniasklaidos straipsnių, paviešintos dviejuose vaizdo
reportažuose, inicijuoti trys susitikimai su sporto bendruomene.
Pateiktos dvi informacijos sportinės veiklos klausimais: dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo
progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų; Jurbarko rajono mokyklų
teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų.
Skatinta savanoriška veikla – vykdyta Mokslo metų pradžios šventėje Jurbarko jaunimo parke
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų mugė (dalyvavo 11 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų).
Dalyvauta Olimpinio švietimo forume, 2018–2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių
savivaldybių apdovanojime ir aptarime, seminare „Teigiamo mikroklimato įtaka sėkmingam
komandiniam darbui“, Atviroje pamokoje ir Lteam apdovanojimų 2019 šventėje.
Išvados ir problemos.
1.

Sumažėjo valstybės skiriamas finansavimas švietimo pagalbai organizuoti.

Nepakanka švietimo pagalbos specialistų etatų mokyklose dėl to suteikiama tik dalinė arba
pavėluota paslauga vaikui ir šeimai. Ypač trūksta psichologų ir logopedų.
2.

Nevykdoma ankstyvoji prevencija (darželiuose nėra socialinių pedagogų, specialiųjų

pedagogų, nepakanka logopedų, psichologų) arba vykdoma tik iš dalies.
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3.

Vaikų su elgesio emocijų sutrikimais, priklausomybėmis kitų psichotropinių

medžiagų vartojimo skaičiai didėja, jiems reikalinga nuolatinė vaikų ir paauglių psichiatro ir
psichoterapeuto pagalba, rajone šių specialistų nėra.
4.

Skiriant koordinuotai teikiamas paslaugas, nėra lėšų paslaugoms apmokėti, todėl šias

paslaugas šeimos gauna tik iš dalies.
5.

Trūksta įstaigų (organizacijų), o jose kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų vykdyti

paskirtas minimalios priežiūros priemones.
6.

Mokyklose ima trūkti mokytojų dalykininkų, ypač fizikų, chemikų, matematikų,

dailės, lietuvių k. ir kitų specialistų.
7.

Sudėtinga reguliuoti grupių ir klasių komplektavimą, nes sparčiai mažėja mokinių

skaičius, o dalis įstaigų siekia suformuoti atskiras klasės su labai mažu mokinių skaičiumi (6–8
mokiniais klasėje). Taip pat kai kurios įstaigos komplektuodamos naujas klases nesilaiko teisės aktų
reikalavimų ir mokykloms nustatytų teritorijų.
8.

Neįvykdyta kultūros įstaigų tinklo pertvarka ir nepakankamai pagerintas kultūros

įstaigų veiklos efektyvumas.
9.

Per ataskaitinius metus Skyrius dirbo nepilnu pajėgumu. Daugiau nei pusę metų

skyriuje nebuvo jaunimo reikalų koordinatoriaus. Taip pat daugiau nei pusę metų buvo laisva ir
vyriausiojo specialisto, koordinuojančio kultūros sritį, pareigybė. Todėl jaunimo reikalų
koordinavimo ir kultūros politikos koordinavimo funkcijos buvo užtikrinamos iš dalies.
10.

Pasibaigus švietimo įstaigų kadencijoms susiduriama su problema dėl švietimo įstaigų

vadovų stygiaus. Šiuo metu net penkios švietimo įstaigos neturi nuolatinių vadovų. Jiems vadovauja
arba kadenciją baigę tų pačių mokyklų direktoriai, arba paskirti kiti asmenys (pavaduotojai
ugdymui).
11.

Kadangi Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras yra ne švietimo įstaiga, todėl

šis centras iš Švietimo ir mokslo ministerijos negauna lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančių
neformaliojo šveitimo programų įgyvendinimui. Pertvarkius centrą į švietimo įstaigą, kurios
pagrindinė veiklos rūšis būtų švietimas, ši įstaiga gautų šias papildomas lėšas neformaliam vaikų
švietimui.

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje dirba
8 karjeros valstybės tarnautojai: skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas ir 6 vyriausieji
specialistai. Taip pat skyriuje yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas,– vyresnysis
inspektorius.
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Skyriaus nuostatai patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. O1-254 „Dėl Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatų
patvirtinimo“. Skyriaus uždaviniai yra šie: užtikrinti, kad priimami Savivaldybės tarybos
sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
atitiktų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus; atstovauti savivaldybei ir savivaldybės
institucijoms teisme; padėti Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo
politiką; padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą, įgyvendinti Lietuvos
Respublikos įstatymų nuostatas personalo klausimais; organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir
dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą; dalyvauti rengiant vidaus tvarką
reglamentuojančius dokumentus ir kitus Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus
leidžiamus norminius dokumentus; organizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
teikimą; koordinuoti viešųjų pirkimų veiklą Savivaldybės administracijoje, vykdyti viešuosius
pirkimus, skatinti konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems
pirkimams skirtos lėšos; registruoti civilinės būklės aktus ir įtraukti į apskaitą, registruoti mirtį ir
atlikti kitas civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas; užtikrinti tinkamą valstybinės
(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo – vykdymą.
Teisės aktų teisėtumo užtikrinimas. Siekdami atlikti nuostatuose nustatytus uždavinius ir
vykdydami nurodytą funkciją užtikrinti, kad priimami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų įstatymų
ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, skyriaus teisininkai 2019 m. iš viso suderino 2 168 teisės
aktų projektus, iš jų 402 (2018 m. – 272, 2017 m. – 289) Savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, 18 (2018 m. –19, 2017 m. – 25) mero potvarkių veiklos klausimais projektų, 1468 (2018
m. – 1 037, 2017 m. –1 037) administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus,
280 (2018 m. – 261, 2017 m. – 324) – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų
projektų.
Teisės aktų projektų rengimas. Vienas iš skyriaus uždavinių yra dalyvauti rengiant vidaus
tvarką reglamentuojančius dokumentus ir kitus Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos
direktoriaus leidžiamus norminius ir individualius teisės aktus.
2019 m. skyriaus darbuotojai iš viso parengė 2201 teisės aktų projektą, iš jų 41 (2018 m. –
28, 2017 m. – 25) Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektą, 87 (2018 m. – 95,
2017 m. – 40) administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, 12 (2018 m. –
13, 2017 m. – 10) mero potvarkių veiklos klausimais projektų. Daugiausia (587) parengta
administracijos direktoriaus įsakymų projektų personalo (2018 m. – 532, 2017 m. – 477) ir
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atostogų (813) klausimais (2018 m. – 852, 2017 m. – 767). Be kitų Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus specialistų parengtų sprendimų, skyriaus specialistų parengti Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos nuostatai, parengtas sprendimo projektas, kuriame pavesta Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti derybas dėl taikos sutarties sąlygų
suderinimo Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje su viešąja įstaiga „Bruneros“,
du sprendimo projektai dėl savivaldybės atstovų delegavimo į miesto vietos veiklos grupės
„Jurbarkas“ valdybą, du sprendimo projektai dėl vietos gyventojų apklausos būdo nustatymo (dėl
Taiko gatvės, esančios Klausučių kaime, Seredžiaus seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje,
pavadinimo pakeitimo ir dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių
gavybos), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės
aprašymas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas,
Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymas.
2019 m. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus parengta Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių:
Teisės aktai

Direktoriaus
įsakymai
Mero
potvarkiai

Veiklos

Personalo

Atostogų

Iš viso

813

Komandiruočių ir
papildomų
poilsio dienų
190

87

587

12

210

162

99

483

1 677

Sutartys. Skyrius įregistravo 912 sutartis, iš jų:
1. darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių (G1) – 294;
2. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir ilgalaikės nuomos bei panaudos sutarčių (G3)
– 79;
3. finansinių sutarčių (G4) – 451;
4. tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių (G5) – 2;
5. kitų sutarčių (G6) – 86.
Atstovavimas teismuose. Skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas (pirminei teisinei
pagalbai), vyriausiasis specialistas (vykdantis teisės ir personalo valdymo funkcijas) atstovavo
savivaldybei ar Savivaldybės administracijai, kaip ieškovui, atsakovui ar trečiajam
(suinteresuotam) asmeniui 38 bylose:
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Bylos tipas

Civilinė
Administracinė
Administracinių
teisės
pažeidimų / administracinių
nusižengimų

Savivaldybės teisinė padėtis byloje
atsakovas
Ieškovas /
tretysis
pareiškėjas
suinteresuotas
asmuo
4
10
4
10
0
10
0
0
0

Iš viso

18
20
0

Atstovavimo rezultatai:
Savivaldybės /
Savivaldybės
administracijos
procesinė
padėtis

Ieškinys /
skundas
patenkintas

Ieškinys /
skundas
patenkintas
iš dalies

Ieškinys /
skundas
atmestas

Byla
baigta
taikos
sutartimi

Civilinėse bylose
Ieškovas
6
1
Atsakovas
1
1
Tretysis asmuo
2
1
1
Administracinėse bylose
Pareiškėjas
Atsakovas
1
2
1
Tretysis
10
suinteresuotas
asmuo
Administracinių teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų bylose
Pareiškėjas
Atsakovas
Tretysis
suinteresuotas
asmuo

Ieškovas
atsisakė
ieškinio /
Byla
nutraukta /
palikta
nenagrinėta

Bylos
nagrinėjimas
tęsiamas
2020 metais

3
1

1

1

5

Personalas. 2019 m. personalo klausimais parengti 587 administracijos direktoriaus
įsakymai ir 210 mero potvarkių. Personalo klausimais rengti 29 Savivaldybės tarybos sprendimų
projektai.
2019 m. savivaldybėje (administracijoje, Kontrolieriaus tarnyboje, Tarybos ir mero
sekretoriate) dirbo 204 asmenys (66 vyrai ir 138 moterys), iš jų 2 – įstaigų vadovai, 1 – įstaigos
vadovo pavaduotojas, 76 valstybės tarnautojai (28 vyrai, 48 moterys) ir 128 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).
Vidutinis darbuotojų amžius 49 metai.
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Kvalifikaciją 2019 m. kėlė visi Savivaldybės administracijos darbuotojai, dalyvaudami
mokymuose, organizuojamuose administracijoje ir vykdami į tarnybines komandiruotes kituose
miestuose.
Personalo kaita. 2019 m. skelbti 26 konkursai laisvoms pareigoms užimti, iš jų 9 valstybės
tarnautojų pareigoms užimti, 8 – savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų pareigoms užimti ir 9
atrankos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigoms užimti. Įforminta darbo santykių
nutraukimo – 22, 28 – priėmimai, paskyrimai į pareigas.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus valstybės tarnybos įstatymui (nebeliko pareigybių lygių
ir kategorijų), pakeistas valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, perregistruotos 72 valstybės
tarnautojų pareigybės, pakeisti jų pareiginių algų koeficientai, tarnybos Lietuvos valstybei stažas
skaičiuojamas kasmet pridedant po 1 proc. prie pareiginės algos, dėl ko būtina ne kas trejus metus,
o kasmet rengti įsakymus dėl kiekvieno valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo
perskaičiavimo.
Pasikeitus Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymui, asmenims, siekiantiems gauti leidimą
dirbti ar susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo” (švietimo įstaigų
vadovams, dirbantiems egzaminuose) leidimus išduoda paslapčių subjektas – darbdavys, pats
vykdydamas asmenų tikrinimą. 2019 m. dėl 4 asmenų raštu kreiptasi į Informatikos ir ryšių
departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centrą, privačias gydymo įstaigas, asmenys pildė pretendentų anketas,
sutikimus būti tikrinamiems, dėl jų atitikties rengtos išvados, informacija su leidimų numeriais
pateikta Valstybės saugumo departamentui.
Šeši valstybės tarnautojai pildė klausimynus dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. Dėl trijų iš jų leidimų išdavimo rengti tarybos
sprendimų projektai, dėl kitų trijų – administracijos direktoriaus įsakymai. Apie leidimų išdavimą
ir dviejų leidimų panaikinimą informuotas Valstybės saugumo departamentas.
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2019 m. dvylika socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir du atvejo vadybininkai įspėti
apie darbdavio pasikeitimą ir gruodžio 31 d. buvo perkelti į VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.
Metų pradžioje savivaldybės pavaldumui perduota biudžetinė įstaiga „Skalvijos namai“,
įforminti vadovo darbo teisiniai santykiai (parengta darbo sutartis, pareigybės aprašymas,
vykdytas veiklos vertinimas). Dėl įstaigos veiksmų keliskart atsakinėta į tarybos narių ir
žiniasklaidos paklausimus, įstaigos vadovui pradėtas darbo pareigų pažeidimo tyrimas.
Atsižvelgiant į Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas ir tai, kad kai kurios
seniūnijos pasitvirtinto seniūnijų heraldiką, direktoriaus įsakymais pakeisti Jurbarko miesto,
Viešvilės, Jurbarkų, Smalininkų, Eržvilko, Skirsnemunės, Girdžių, Raudonės, Veliuonos seniūnijų
veiklos nuostatai.
Vasario mėn. vertinta 72 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla ir 89 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, veikla. Labai gerai įvertinta 11 valstybės tarnautojų veikla, pareiginės algos
pasikeitimai įforminti direktoriaus įsakymais.
Rugsėjo mėnesį įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
pakeitimams, naujai nustatyti 6 sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientai, dėl apskaičiavimo metodikos sudaryta komisija. Darbo užmokestis šios srities
darbuotojams pagal įstatyme nustatytas metodikas nuo 2019 m. perskaičiuojamas 2 kartus per
metus.
Spalio 10 d. Savivaldybės administracijos darbuotojams organizuotas Vietos savivaldos
dienos paminėjimas, kurio metu paskaitą vedė lektorius Paulius Kovas, gruodžio mėnesį švenčių
proga organizuota popietė darbuotojų vaikams.
Pirminė teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba savivaldybėje buvo suteikta 292
pareiškėjams (2018 m. – 300). 74 pareiškėjams (2018 m. – 108) buvo reikalinga antrinė teisinė
pagalba, todėl šiems asmenims buvo padėta užpildyti Prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą ir
Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti. Teikiant pirminę teisinę
pagalbą taip pat parengti 3 dokumentai, skirti įvairioms įstaigoms ir institucijoms. Konsultacijos
gyventojams taip pat buvo teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu. Klausimų pobūdis, kuriais
teikiama pirminė teisinė pagalba, nesikeičia, daugiausia kreipiamasi šeimos teisės, darbo teisės,
žemės teisės, civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parengtoje metinėje ataskaitoje dėl
veiklos trūkumų organizuojant ir teikiant pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos veikloje trūkumų nenustatyta.
Viešieji pirkimai.

2019 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje buvo

įvykdyta:
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17 supaprastintų (išskyrus mažos vertė pirkimus) konkursų, kurių bendra vertė 3 742 705,21
Eur (iš jų 1 atliko įgaliotoji organizacija už 199 900,00 Eur);
30 mažos vertės skelbiamų konkursų, kurių bendra vertė 870 840,45 Eur (iš jų 4 atliko
įgaliotoji organizacija už 11253,50 Eur).
Pakartotinai buvo vykdoma 20 viešųjų pirkimų dėl šių priežasčių: nebuvo gauta pasiūlymų,
nutrauktos pirkimo procedūros, visi tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti dėl per didelių pasiūlytų
kainų, dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Mažos vertės (skelbiami ir neskelbiami) pirkimai parodyti lentelėje, išskirstant pagal
pirkimo objekto rūšį:

Eil.
Pirkimo objekto rūšis
Nr.
1.
Prekės
1.1. iš jų seniūnijose
2.
2.1.
3.
3.1.

Bendra suma, eurais

Paslaugos
iš jų seniūnijose
Darbai
iš jų seniūnijose
Iš viso:
Iš jų seniūnijose
•

451 761,38
165 601,95

Bendras pirkimų
kiekis, vnt.
1503
1182

418 227,84
94 607,19
776 771,84
12 397,97
1 646 761,06
272 607,11

365
121
61
9
1929
1312

Surašyta ir užregistruota viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolų – 373 (2018

m. – 323);
•

Užregistruota

viešųjų

pirkimų

komisijų

narių

ir

pirkimo

organizatorių

konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų – 792 (2018 m. – 690);
•

Užregistruota viešųjų pirkimų skelbimų – 76 (2018 m. – 68);

•

Užregistruota ir pateikta viešųjų pirkimų ataskaitų – 53 (2018 m. – 40);

•

Užregistruota pirkimų iniciatorių pateiktų paraiškų-užduočių – 148 (2018 m. – 149);

•

Užregistruota mažos vertės pirkimų pažymų – 260 (2018 m. – 267);

•

Gauta ir užregistruota tiekėjų pasiūlymų, pretenzijų ir kitų gautų dokumentų – 440

(2018 m. – 361);

Eur

•

Parengta ir užregistruota patikros lapų – 32 (2018 m. – 34);

•

Atlikti pirkimai per CPO ir pasirašytos sutartys su laimėtojais – 39 už 166 872,89

(2018 m. – 44 už 193 964,71 Eur).
Civilinė metrikacija. 2019 metais Jurbarko rajone įregistruotas 221 gimimas (iš jų

apskaitytas gimimas 51 vaiko, gimusio užsienio šalyse), 2018 metais gimė 232, 2017 m. – 250
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vaikų). Rajone mirė 446 asmenys (2018 metais – 437 asmenys, 2017 metais – 473 asmenys),
susituokė 141 pora (2018 metais – 166 poros, 2017 m. –172 poros), išsituokė 69 poros (2018 m. –
98 poros, 2017 m. – 75 poros). Įregistruoti 63 tėvystės pripažinimai bei nustatymai vaikams,
gimusiems ne santuokoje (2018 m. – 62, 2017 m. – 82 tėvystės pripažinimai), 12 asmenų keitė vardą
ar pavardę.
Per metus išduoti 490 gimimo, santuokos, mirties ar ištuokos įrašų išrašų, taip pat 550 įrašų
perduota Registrų centrui, kad įvestų į duomenų bazę, sudaryta 12 aktų įrašų pakeitimo, papildymo
bylų, 34 asmenims, norintiems susituokti užsienyje, išduotos pažymos apie šeiminę padėtį.
Už išduodamus dokumentus, santuokų, ištuokų įregistravimą, įrašų atkūrimą bei ištaisymą,
pavardės keitimą numatyta valstybės rinkliava. 2019 m. į biudžetą surinkta 5 162 eurai (2018 m.
5 345 eurai).
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje įregistruota gimimų ir mirčių:
600
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486

400
289

297

265

264

300
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Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje įregistruota santuokų ir ištuokų:
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Gyvenamosios vietos deklaravimas. 2019 m. gruodžio 31 d. Jurbarko rajone pagal
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 27
894 (2018 m. – 28 536) asmenys ir 129 (2018 m. – 129) asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą. Per 2019 m. sumažėjo 642 (2018 m. – 502) asmenimis
deklaravusiais gyvenamąją vietą Jurbarko rajone. Asmenų, įtrauktų į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą, skaičius nepakito.
Per 2019 m. gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius: rajone 1 632 (2018 m. – 1
805), iš jų 842 (2018 m. – 775) mieste. Tame tarpe atvykimo į Lietuvos Respubliką pateiktos 58
(2018 m. – 46) deklaracijos, gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje – 1 204 (2018
m. – 1 187), nežinoma ankstesnė gyvenamoji vieta – 370 (2018 m. – 491) deklaracijų. Išaugo
elektroniniu būdu pateiktų deklaracijų skaičius: mieste 2018 m. tokių deklaracijų buvo pateikta
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81, 2019 m. – 129. Didėja skaičius užsienio piliečių, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Jurbarko
rajone. Gyventi į Jurbarko rajoną atvyko piliečių iš 12 užsienio šalių: Ukrainos (12), Baltarusijos
(10), Rusijos (4), Vokietijos (3), po vieną iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės,
Kazachstano, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos, Turkijos, Uzbekistano.
Toliau mažėja išvykimo iš Lietuvos Respublikos pateiktų deklaracijų skaičius. Jų pateikta
301 (2019 m. – 382), iš jų 98 (2018 m – 122) deklaracijos pateiktos elektroniniu būdu. Tame tarpe
232 (2018 m. – 222) deklaracijos mieste. Iš Jurbarko rajono asmenys išvyko į 27 (2018 m. – 31)
pasaulio šalis. Didžiausias išvykusių skaičius nesikeičia: į Jungtinę Karalystę – 93 (2018 m. – 153),
į Vokietiją – 75 (2018 m. – 88), į Norvegiją – 36 (2018 m. – 42). Naujesnės kryptys į Tunisą – 9,
Islandiją – 4, JAV – 4, Libaną – 3. Po vieną asmenį išvyko į Filipinus, Jungtinius Arabų Emyratus,
Kanadą, Katarą, Kiniją, Maltą, Meksiką, Portugaliją, Tailandą.
Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą skaičius: per 2018
m. įtraukti 149 asmenys, o per 2019 m. buvo pateikti 143 prašymai (mieste – 76) prašymai.
Dėl deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo buvo pateikta 130 (2018 m. – 266) prašymų
ir priimta 130 sprendimų: dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo 57, dėl
naikinimo – 73 prašymai. Mieste pateikti 43 prašymai, priimti 44 sprendimai.
Išaugo išduotų pažymų skaičius:
•

per 2019 m. išduota 1 231 (mieste – 602) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Per
elektroninę paslaugų sistemą išduota 11 (2018 m. – 18) pažymų.

•

išduotos pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją
vietą deklaravusius asmenis – 349 (2018 m. – 295), mieste – 192 (2018 m. - 150).

•

per 2019 m. išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 93
(2018 m. – 80) (mieste – 76, 2018 m. – 68).
VĮ Registrų centrui išsiųsta 14 gyventojų prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų koregavimo ar patvirtinimo, išnagrinėta 16 prašymų, gautų iš įvairių įstaigų ar piliečių,
susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimu.
Atnaujinti elektroninių paslaugų aprašymai. Pravesti mokymai rajono seniūnijų
pavaduotojams (vyriausiesiems specialistams): 2019 m. sausio 14 d., dėl užsienio piliečių
gyvenamosios vietos deklaravimo, 2019 m. kovo 13 d. ir 2019 m. kovo 29 d., dėl tarptautinių
pažymų išdavimo tvarkos, 2019 m. spalio 16 d. dėl pakeitimų Gyvenamosios vietos deklaravimo
norminiuose dokumentuose. Apie teisės aktų, reglamentuojančių gyvenamosios vietos
deklaravimo veiklą, pakeitimus ir jų įgyvendinimą, apie demografinę padėtį rajone gyventojai
informuoti: paskelbta informacija savivaldybės interneto svetainėje (2019 m. sausio 30 d.),
pateikta informacija laikraščiui „Mūsų laikas“ (2019 m. sausio 30 d.).
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Siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką asmenų aptarnavimą, nuolat konsultuojami
seniūnijų darbuotojai, vykdantys gyvenamosios vietos deklaravimo ir nedeklaravusių
gyvenamosios vietos asmenų apskaitą. Glaudžiai bendradarbiauta su VĮ Registrų centro Asmenų
registrų tvarkymo tarnybos Gyventojų, neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro skyriaus
Asmenų duomenų tvarkymo grupe, Savivaldybės administracijos padaliniais, Marijampolės
Apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos grupe, VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos,
Skalvijos namais.
Dalyvauta

seminaruose:

„Pagalbos

teikimas

staigios

mirties

ištiktam

žmogui“,

„Gyvenamosios vietos deklaravimas ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita: teisinio
reglamentavimo ypatumai, aktuali teismų praktika, praktinės rekomendacijos“, „Viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo geroji praktika: pirkimų vykdymo efektyvumo strategija 2019 m.“.
Savarankiškai studijuoti norminiai aktai, reglamentuojantys civilinės būklės aktų registravimą ir
viešųjų pirkimų vykdymą.
Dalyvauta Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų nenumatytoms išlaidoms
finansuoti įvairių institucijų programoms, projektams, renginiams remti paskirstymo komisijos
darbe.
Per 2019 m. atlikti 42 viešieji pirkimai iš viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo ir
sėkmingai įvykdyti 3 supaprastinti pirkimai CVP IS priemonėmis. Paviešinti 35 pirkimai ir 9 CPO
pagrindinių sutarčių pakeitimai ar papildymai.
Pagal Jurbarko rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, vykdant
bendrųjų funkcijų vykdymo programą, įgyvendinamos valstybės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos: gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitos duomenų tvarkymas. Vykdant šias funkcijas, užtikrintas ir sėkmingai
įgyvendintas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, Gyvenamosios vietos deklaravimo
taisyklės ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos
aprašas. Pagerintas elektroninių administracinių paslaugų suteikimas gyventojams, daugiau
asmenų pasinaudojo elektroninėmis administracinėmis paslaugomis, sumažėjo laiko ir finansinės
išlaidos.
Problemos ir perspektyvos. Per 2019 metus Lietuvos Respublikos institucijos, įstaigos
pakeitė ir priėmė daug naujų teisės aktų, kurių pagrindu savivaldybės institucijos privalėjo priimti
juos įgyvendinančius teisės aktus ar jų pakeitimus. Ypatingai dažnai buvo keičiami teisės aktai,
susiję su darbo apmokėjimo tvarka, vis daugiau įtraukiama subjektų, kuriems privaloma nustatyti
veiklos vertinimo kriterijus, užduotis, darbo užmokesčio kintamąsias dalis, peržiūrėti koeficientus,
pareigybių aprašymus.
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Vykdant personalo funkcijas taip pat susiduriama su tokiomis problemomis:
•

Vangiai dalyvaujama konkursuose švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti, konkursų
paskelbimo procedūros ilgai derinamos su Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionaline mokyklų
vertinimo agentura, konkursų komisijų sudėtis išplėsta iki 7 narių, todėl ilgai trunka
susirašinėjimas su atitinkamos švietimo įstaigos asociacija, mokyklos bendruomenėmis,
ministerija dėl konkurso komisijos narių delegavimo.

•

Ilgiau užtrunka konkursų valstybės tarnautojų pareigoms užimti organizavimas, nes kai kurias
procedūras (pretendentų atitikties vertinimas, pokalbis) perėmė Valstybės tarnybos departamentas.
Dėl šios priežasties būtina kiek įmanoma anksčiau numatyti konkursų ir pakaitinių valstybės
tarnautojų atrankų skelbimo poreikį.
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus teisės aktams, reglamentuojantiems dokumentų valdymą ir
rengimą, 2020 metais numatomi nauji iššūkiai, susiję su operatyvesniu, informacinėmis
technologijomis pagrįstu dokumentų ir užduočių valdymu, dėl ko reikės spręsti klausimą dėl teisinio
reglamentavimo, leidžiančio įgyvendinti šias naujas galimybes.

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Žemės ūkio skyrius kartu su seniūnijose dirbančiais žemės ūkio specialistais vykdo ir
koordinuoja kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui įgyvendinimą rajone. Skyrius atlieka šias
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: žemės ūkio produkcijos kvotų
administravimą, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
deklaravimo darbų administravimą, stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų
likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių
laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą, valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise,
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą, kaimo
plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą.
Ūkiai. Jurbarko rajone 2020 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 2349 ūkininkų ūkiai. Per 2019
metus naujai įregistruoti 33 ūkininkų ūkiai, išregistruota 112 ūkių, o 1637 ūkių duomenys atnaujinti.
Moterų ir vyrų lygių galimybėms užtikrinti bei šiai analizei rajone atlikti buvo pasitelkta statistika.
Buvo fiksuojamas ūkių skaičius kiekvienam metų ketvirčiui. 2019 m. sausio 1 d. buvo 2429 ūkiai,
iš kurių 993 ūkiai priklausė moterims, likę – ūkininkams vyrams. 2019 m. balandžio 1 d. buvo 2401
ūkis, iš jų moterų – 978. 2019 m. liepos 1 d. buvo 2388 ūkiai, iš jų moterų – 973. 2019 m. spalio 1
d. – 2354 ūkiai, iš jų moterų – 960.
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Ūkininkų ūkiai
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2020 m. sausio 1 d. rajone buvo registruotos 3075 žemės ūkio valdos, kurių valdytojai ar jų
partneriai priskiriami žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims. Iš viso atnaujinta buvo 3036 valdų,
174 išregistruotos, o naujai įregistruotos 89 žemės ūkio valdos.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Praėjusiais metais Jurbarko rajone žemės
ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 2 519 pareiškėjų (65 pareiškėjais mažiau, palyginus su
2018 m.). Bendras deklaruotas plotas – 64 202 ha (493 ha daugiau, palyginus su 2018 m.).
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Bendras deklaruotas plotas

Pareiškėjai

2019 metais pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikaciją rajono pareiškėjai
deklaravo 50 813 ha augalų, auginamų ariamoje žemėje, įskaitant pūdymą, iš to skaičiaus 4 989 ha
– pievų arba ganyklų iki 5 metų, 920 ha – daugiamečių sodinių. 99 ha sudarė plotai, už kuriuos
nemokamos tiesioginės išmokos (plotai už kuriuos nebuvo prašytos išmokos arba negalėta mokėti
dėl vienokių ar kitokių priežasčių).
45 paraiškose pagal programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ 2019 metais deklaruota
3 192 ha plotų (166 ha daugiau, palyginus su 2018 m.).
Išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti pateikta 179 paraiškos (2 paraiškomis daugiau,
palyginus su 2018 m.) ir jų deklaruotas plotas 3 960 ha (502 ha mažiau, palyginus su 2018 m.).
Pagrindinių išmokų palyginimas 2016–2019 metais*:

_____________________________________________________________________________________
79

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Išmokų pavadinimas

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus statistika (pagrindinė dalis)
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus statistika (už pirmuosius hektarus)
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus statistika (jaunieji ūkininkai)
Susietoji parama už plotą
Žalinimo išmokos

2016
metais,
mln. Eur
3,747

2017
metais,
mln. Eur
3,956

2018
metais,
mln. Eur
3,923

2019
metais,
mln. Eur
3,993

1,595

1,659

1,674

1,694

0,125

0,138

0,171

0,206

0,472
2,941

0,497
3,098

0,459
2,983

0,458
3,143

* NMA statistinė informacija

Ūkiniai gyvūnai. Pienas. Išmokos. 2019 metų pabaigoje buvo laikomi 12939 galvijai, iš to
skaičiaus – 6647 melžiamos karvės, o mėsinių ir mišrūnų veislių galvijai sudarė 2217 vnt. Galvijų
laikytojų skaičius – 1178. Bendras galvijų skaičius, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 810 vnt.,
melžiamų karvių skaičius – 717 vnt., o galvijų laikytojų skaičius sumažėjo iki 146.
Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 metais Jurbarko rajone kiaulių laikytojų skaičius
sumažėjo perpus, t. y. 2018 metais jų buvo 938, o 2019 metais 479 laikytojai, kurie laikė 33915
kiaulių (2018 metais – 34 209). 215 laikytojų laikė 3 432 bičių šeimas, 15 laikytojų laikė 664
triušius.
2019 metais rajone pieno gamintojų, tiekusių rinkai pieną, skaičius – 779. Parduoto pieno
kiekis 31 411 tona (1 030 tonų daugiau nei 2018 metais).
2019 metais atsietos paramos už karves žindenes ir pieninių veislių bulius išmokėta 668
paramos gavėjams už 1 491 vnt. galvijų, tai sudaro 232 767 Eur. Susietoji išmoka už laikomas
ėriavedes išmokėta 19 rajono laikytojų už 369 vnt. ėriavedžių – 1 107 Eur. 2019 m. pereinamojo
laikotarpio nacionalinę paramą už pieną išmokėta 740 paramos gavėjų už 2006–2007 metais
parduotą 26 584 t pieno 380 000 Eur.
Nereikšminga pagalba (susijusi su blogomis klimatinėmis sąlygomis) augintojams už
mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines bei pienines ožkas buvo teikiama tik 2018 metais,
o 2019 metais lėšų skirta nebuvo.
2019 metais rajone 928 paramos gavėjams apskaičiuota ir išmokėta 813 622 eurų susietoji
parama už 7084 pienines karves.
Parama už bičių maitinimą pasinaudojo 95 rajono bitininkai.
Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams, skatinant vykdyti Afrikinio kiaulių maro
prevencijos priemones, 29 pagalbos gavėjams-pareiškėjams išmokėta 11 109 eurų suma (2018
metais 20 pareiškėjų gavo 8 133 Eur).
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Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas. Už apdraustus vasarinių pasėlių plotus 16
pareiškėjų kompensuotos draudimo įmokos (iš to skaičiaus – 5 jauniesiems ūkininkams) – 33 007
Eur nuo draudimo įmokos sumos. Pareiškėjams, apsidraudusiems žieminių kultūrų plotus, draudimo
įmokų kompensavimas apskaičiuotas 14 pareiškėjų (iš to skaičiaus – 4 jauniesiems ūkininkams) ir
išmokėta 44 043 Eur kompensacijos suma nuo sumokėtos draudimo įmokos.
Žemės ūkio technika. Rajono ūkiuose ir įmonėse yra įregistruoti 5898 traktoriai, savaeigės
žemės ūkio mašinos ir jų priekabos (2018 m. – 5752). Didžiausia technikos dalis – ratiniai traktoriai
– 3494 (2018 m. – 3444), priekabos ir puspriekabės – 1688 (2018 m. – 1635). Per praėjusius metus
traktorių, savaeigių mašinų ir priekabų įregistruota, perregistruota ar atlikta duomenų keitimo 525
atvejai (2018 metais – 474 atvejai). Atlikta 2829 priemonių techninės apžiūros (2017 metais – 1011).
Per 2019 metus surinktas valstybinės rinkliavos mokestis – 22512 Eur, iš to skaičiaus

už

įregistruotų, perregistruotų ar transporto priemonių duomenų keitimą – 8 985 Eur ir už įregistruotų
transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą – 13 527 Eur. Pažymėtina, kad 2019 metų rugsėjo
mėnesį buvo patvirtinti nauji įkainiai, susiję su traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registravimu, techninėmis apžiūromis ir kitų duomenų tvarkymu registre, todėl padidėjo surinktas
valstybės rinkliavos dydis.

Žemės ūkio technikos registravimas ir rinkliavos
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Melioracija. 2019 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei melioracijos
darbams skirta 257 000 Eur. Dėl 2017 metų rudenį patirtos žalos dėl itin gausių liūčių Lietuvoje iš
Europos Sąjungos Solidarumo fondo Jurbarko rajono savivaldybei buvo skirta 286 072 Eur, kurie
buvo panaudoti 2019 metais.
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Iš Solidarumo fondo lėšų buvo rekonstruota (suremontuota) 3,61 km griovių ir juose buvusios
4 probleminės pralaidos bei rekonstruota 25,76 ha valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos rinktuvų. Darbai apėmė Eržvilko, Jurbarkų, (kurių dalis patenka į Jurbarko miesto
teritoriją), Skirsnemunės, Raudonės, Juodaičių ir Seredžiaus seniūnijas.
Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai 2019 m. buvo panaudota 250 843,00 Eur, iš jų:
•

griovių ir juose esančių statinių remonto darbams – 140 544,00 Eur;

•

griovių remonto darbų techniniams-darbo projektams parengti – 11 304,00 Eur;

•

avariniam drenažo rinktuvų ir kitų melioracijos statinių remontui – 40 176,00 Eur;

•

melioracijos statinių remontui gyvenvietėse – 19 824,00 Eur;

•

kasmetiniams tvenkinių hidrotechnikos statinių ir griovių priežiūros darbams – 38 995,00 Eur.
2019 metais dar buvo vykdoma Europos Sąjungos paramą gavusio projekto „Jurbarko rajono

Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių
rekonstravimas“ griovių priežiūros darbai – nušienauta 17,64 ha. Be to, buvo šienauti grioviai
esantys Pavidaujo k.v., Žindaičių k.v. ir Paskynų k.v. melioracijos grioviai Nr. N, N-8, N-6, N-4,
N-1, N-1-1 ir N-1-2, kurie buvo remontuoti 2018–2019 metais, iš viso 21,4 ha ploto.
Melioracijos statinių kadastrui (apskaitai) buvo panaudota 3764,00 Eur, techninių–darbo
projektų ekspertizei – 2 393,00 Eur.
Priežiūros darbai atlikti 6 užtvankų hidrotechnikos statiniams (nušienautas 4,16 ha plotas).
Iš ankstesnių metų buvo likę 84 nesuremontuoti melioracijos statinių objektai, kurie pagal
prašymų pateikimo datą perkelti į 2019 metais remontuotinus, o per 2019 metus buvo gauta 11 naujų
prašymų suremontuoti 26 naujus melioracijos statinių objektus (49 objektais mažiau nei 2018
metais, kai buvo gauti prašymai dėl 75 objektų). Gedimų skaičiaus mažėjimas sietinas su 2018–
2019 metais Lietuvoje vyravusiu sausu klimatu. Remontuotinų objektų 2019 metais skaičius kartu
su likusiais iš ankstesnių metų iš viso sudarė 110 objektų (2018 metais – 139).
Remontas atliktas 53 objektuose (2018 metais – 35), 4 objektų gedimai nustatyti žemės sklypo
savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, šiems statiniams reikalinga rekonstrukcija
arba nustatytiems gedimams pašalinti reikalingas griovio valymas (kiti gedimai). Pažymėtina, kad
2019 metais nesuderintų VĮ Valstybės žemės fondo objektų nebuvo (2018 metais atitinkamai buvo
10 kitų gedimų ir 10 nesuderintų objektų).
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Iš viso suremontuota:
Darbų pavadinimas
Drenažo linijų, km
Sausinimo sistemų, ha
Melioracijos griovių, km
Pralaidų, vnt.
Drenažo žiočių, vnt.
Kontrolinių šulinių, vnt.
Paviršinių vandens nuleistuvų, vnt.

2016 m.
0,44
187,00
16,069
35
200
0
0

2017 m.
1,62
269,49
17,431
36
216
9
4

2018 m.
2,06
668,50
5,160*
10*
62*
0
6

2019 m.
1,15
529,18
19,23
27
181
2
1
*

Matomas darbų kiekių sumažėjimas lyginant su ankstesniais metais, nes vykdomas vienas tęstinis projektas, kuris
užbaigtas 2019 metais.

Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija 2019 metais baigė vykdyti projektą
„Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių
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melioracijos sistemų rekonstrukcija“, kuriam iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto skirta 3
procentai įgyvendinimo tinkamoms išlaidoms reikalingų lėšų. Įgyvendinus projektą rekonstruota
apie 10 km griovių, apie 2 km drenažo rinktuvų, apie 10 km sausintuvų ir 5 pralaidos, taip pat įrengti
keturi reguliuojamo drenažo įrenginiai (bei šlapynės), kurie atlieka ir aplinkosauginę funkciją.
Jurbarko rajono savivaldybės ArcGIS online žemėlapių tinklapyje (www.jurbarkas.lt)
pateikiama ir nuolat atnaujinama atliktų, atliekamų ar ketinamų atlikti melioracijos darbų ir
melioracijos statinių skaitmeninė duomenų bazė, o gyventojai gali sekti jų pateiktų prašymų
vykdymo eigą; taip pat tikimasi, kad gyventojai pastebėję neatitikimus informuos apie tai
savivaldybės melioracijos specialistus.
Kaimo bendruomenių ir kitų rajono nevyriausybinių

organizacijų (NVO) veiklos

koordinavimas. Žemės ūkio skyrius 2019 metais vykdė iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
perimtą funkciją, susijusią su bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklos
koordinavimu ir jų veiklos finansavimu.
2019 m. pradžioje įsikūrė ir aktyvią savo veiklą pradėjo dvi bendruomeninės organizacijos –
Dainių II kaimo bendruomenės asociacija „Jovarų alėja“ ir Raudonės bendruomenė „Žiburys“.
NVO ir bendruomeninių organizacijų veikla buvo remiama:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 18 947 Eur;
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto – 12 993 Eur.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos paskirstytos seniūnijoms pagal 2019 metų
sausio 1 d. gyventojų skaičių seniūnijoje. Taip įgyvendinama Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonė „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
6000

5270

4000
2000

1496

1787
995

669

1039

1483 1339
1053 1330 1151

957

378

0
Ministerijos skirtos lėšos
Jurbarko m.
Juodaičių sen.
Seredžiaus sen.
Šimkaičių sen.
Administravimui skirtos lėšos

Eržvilko sen.
Jurbarkų sen.
Skirsnemunės sen.
Veliuonos sen.

Girdžių sen.
Raudonės sen.
Smalininkų sen.
Viešvilės sen.

Buvo gauta 15 paraiškų projektams finansuoti (3 iš Jurbarko miesto sen., 2 – Seredžiaus sen.,
likusios seniūnijos teikė po 1). Paraiškos buvo vertinamos išplėstinėse seniūnaičių sueigose bei gavo
finansavimą.
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Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų buvo finansuota projektų už 12 313 Eur. Buvo
paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti. Pirmajame gauta 19 paraiškų, patvirtinta
18, jiems paskirstyta 8 713 Eur. Antrojo kvietimo metu gauta 16 paraiškų, iš kurių patvirtinta buvo
10, paskirstyta 3 600 Eur.
Įvertinus perimtą funkciją ir kilusius neaiškumus, skyrius pasiūlė tobulinti iš savivaldybės
biudžeto finansuojamų projektų paraiškų priėmimo ir jų vertinimo tvarką ir komisijos darbo
reglamentą.
2019 m. buvo sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais
veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaryta iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei
bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų. Buvo atnaujinta Jurbarko rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba, kurią sudaro 12 narių.
Kiti darbai. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės ūkio pasėliams ar ūkiniams
gyvūnams buvo vertinta pagal 9 prašymus, iš kurių 8 buvo susiję su vilkų padaryta žala, o vienas
atvejis dėl žemės ūkio pasėlių. 2019 m. vilkai papjovė (sužalojo) 16 ėriavedžių, 7 avis, 2 avis (iki 1
metų) ir 1 veršelį. Priskaičiuota ir išmokėta žala sudarė 2026,75 Eur.
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Žemės ūkio skyrius 2019 metais vykdė apžiūras, susijusias su vėlyvą pavasarį užklupusių
šalnų padaryta žala, iš viso sudaryta komisija apžiūrėjo ir įvertino 19 prašymų dėl nušalusių sodų ir
uogynų augalų.
Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Žemės ūkio skyrius kartu su Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga
ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko biuru organizavo Metų ūkio konkursą.
Ūkininkai apdovanoti šiose nominacijose „Už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą“, „Už
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sodybos aplinkos puoselėjimą“, „Už ūkyje išaugintos žemės ūkio produkcijos inovatyvų
perdirbimą“, „Už bendruomeniškumą“, „Jaunasis ūkininkas“.

SENIŪNIJŲ VEIKLA
Seniūnijos yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialai, veikiantys nustatytoje
savivaldybės teritorijos dalyje. Savivaldybėje yra 12 seniūnijų. Jų veikla vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo,
Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų veiklos
nuostatais bei direktoriaus įsakymais. Vietos savivaldos įstatymas nustato pagrindines seniūnijų
funkcijas: organizuoti seniūnijos teritorijoje viešųjų paslaugų teikimą, dalyvauti vykdant socialinės
paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę; dalyvauti rengiant ir
įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei
naudingą veiklą, dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis,
teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą, išduoti seniūnijos gyventojams įvairius leidimus, pažymas, dalyvauti organizuojant ir
įgyvendinant civilinę saugą, gyventojų sporto ir kultūros renginius ir kt.

ERŽVILKO SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirbo 8 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, žemės ūkio
specialistas, ūkvedys-energetikas, socialinis

darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su

šeimomis, valytojas-kiemsargis, kūrikas-darbininkas, kūrenimo sezono metu priimamas kūrikas).
Seniūnijos darbuotojai pagal galimybes tobulinosi, kėlė kvalifikaciją.
Bendra informacija.
Seniūnijos plotas nesikeitė, 2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 2 184 gyventojai (2018 m. – 2260). Seniūnijoje yra 72 kaimai, ji suskirstyta į penkias
seniūnaitijas. Išrinkti penki seniūnaičiai.
Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Eržvilko gimnazija su Varlaukio skyriumi, Eržvilko
kultūros centras, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eržvilko, Pašaltuonio,
Lybiškių, Kartupių filialai, Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras, Jurbarko socialinių
paslaugų Eržvilko senelių globos namai ir Krizių įveikimo pagalbos centras. Yra keturios maisto
prekių parduotuvės, du autoservisai, kirpykla, kavinė, UAB „Spaisvilė“, UAB „Lybiškiai“.
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Administracinės paslaugos.
Gyventojams suteiktos paslaugos:
1. užpildytos 78 atvykimo deklaracijos, 13 išvykimo deklaracijų;
2. išduotos 122 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. gauta 13 gyventojų prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo;
4. neatlygintinai atlikta 116 notarinių veiksmų;
5. gauti 68 gyventojų prašymai;
6. išduotos 39 pažymos įvairiais klausimais;
7. parengti 37 siunčiami dokumentai;
8. išduoti 29 leidimai laidoti;
9. išduota 30 leidimų kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
10. parengta 16 įsakymų personalo klausimais, sudarytos 6 darbo sutartys (dirbančių
visuomenei naudingus, teikiančius visuomenei naudą darbus);
11. sudarytos 87 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) parengtas, suderintas ir patvirtintas
2020 metų dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas.
Seniūnijos darbuotojai dirba specializuotomis programomis: ,,Biudžetas VS“, ,,Ūkininkų
registras“, ,,Gyvenamosios vietos informacine sistema“, ,,Socialinė parama“, DVS „Webpartner“,
REGIA.
Seniūnijos biudžetas.
Darbui organizuoti skirtas asignavimų planas – 70 600 Eur, gauta 66 858 Eur, įvykdyta 94,70
proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms
– 59 167 Eur, t. y. 88,50 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms – 7 311 Eur,
transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui – 2 511 Eur 1 870 Eur, ryšių paslaugų
įsigijimo, komandiruočių, materialiojo turto paprastojo remonto, prekių ir paslaugų, informacinių
technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo, kvalifikacijos kėlimo ir kitų prekių bei paslaugų išlaidoms
– 2 930 Eur.
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Socialinis darbas:
Socialinės paramos pavadinimas
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų pirkimo ir
nemokamo maitinimo
Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
Prašymai dėl maisto produktų (prašymų sk., asmenų sk.)
Priimta prašymų teikti paslaugas
Surašyti buities tyrimo aktai
Surašyta socialinės paramos komisijos posėdžių protokolų
Priimta prašymų išduoti pažymą apie gaunamas išmokas
Gyventojų informavimas, konsultavimas

Paramą gavusių
skaičius 2019 m.
20
54

šeimų

188
178
179 (354)
6
208
12
23
160

2019 m. sausio mėnesį seniūnijoje buvo 10 sunkumų turinčių šeimų, jose augo 15 vaikų. 2019
m. gruodžio mėn. socialinė darbuotoja darbui su šeimomis lankė 7 šeimas, kuriose auga 13 vaikų.
Dviem šeimoms užbaigtas vadybos procesas ir nutrauktas socialinių paslaugų teikimas. Seniūnija
tradiciškai dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“. Socialinė darbuotoja su sunkumų turinčiomis
šeimomis suteikė galimybę seniūnijos vaikams tas svajones įgyvendinti. Socialinė darbuotoja su
LIONS klubu aplankė penkias šeimas, kuriuose auga vaikai su negalia.
Žemės ūkis.
Priimtos 452 paraiškos dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius.
Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėje laikmenoje. Įbraižyta 4 496 laukų, kurių
bendras plotas 13 221,74 ha, įregistruotos 2 naujos valdos, atnaujinti 539 valdų duomenys.
Statistikai iš 27 ūkių surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir sandėliuojamus grūdus.
Seniūnijoje yra įregistruoti 465 ūkininkų ūkiai, iš jų 54 – jaunųjų ūkininkų ir 4 ekologiniai ūkiai.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui skirta 19 700 Eur, išleista 19 676 Eur (99,8
proc.). Iš viso seniūnijoje yra 157,749 km vidaus kelių ir gatvių. Vietinių kelių ir gyvenviečių gatvių
priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 31 000 Eur. Šios lėšos
buvo panaudotos: 12 000 Eur – žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 19 000 Eur – žvyruotų
kelių remontui. Asfalto duobių užtaisymui 8 966 Eur, užtaisyta 460 kv. m duobių, papildomai
žvyrui pirkti savivaldybė skyrė 11 400 Eur.
2019 m. seniūnija įsigijo prikabinamą ekskavatorių (3 500 Eur), įrengė artezinį gręžinį
Varlaukio kapinėse (4 981 Eur), išpjovė avarinius medžius (1 800 Eur) ir pašalino 115 medžių kelmų
(4 501 Eur), įsigijo krūmapjovę (760 Eur).
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
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Pagal Užimtumo didinimo programą skirta 11 168 Eur. Dirbo 6 asmenys. Darbo priemonėms
įsigyti skirta 1 235 Eur. Sudarytos 87 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys. Visuomenei
naudingų darbų atlikimo metu prižiūrėtos 9 kapinės, kitos viešosios erdvės ir likę laisvi valstybiniai
sklypai Eržvilke, Lybiškių, Pašaltuonio, Varlaukio, Kartupių, Rutkiškių kaimuose (iš viso 35 ha
plote).
Kultūra, sportas.
Kultūrinę veiklą Eržvilko seniūnijoje organizuoja Eržvilko kultūros centras ir Eržvilko
kultūros centro Kartupių skyrius, Jurbarko rajono viešosios bibliotekos Eržvilko, Pašaltuonio,
Kartupių ir Lybiškių filialai, Eržvilko gimnazija ir Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyrius,
Eržvilkiškių bendruomenės centras, Rutkiškių kaimų bendruomenė, Pašaltuonio bendruomenė
„Šaltuonėlė“, Varlaukio kaimo, Lybiškių kaimo, Kartupių kaimo bendruomenės, Jurbarko
socialinių paslaugų centro Eržvilko senelių namai, Eržvilko senjorų klubas „Siūbuona“. Iš viso
Eržvilko seniūnijoje 2019 metais vyko 80 kultūrinių renginių.
Sportinę veiklą Eržvilko seniūnijoje organizuoja Pašaltuonio sporto klubas „Šaltuona“,
Varlaukio sporto klubas „Galynas“, Eržvilko sporto klubas „Eržvilkas“, Eržvilko gimnazija.
Seniūnijoje yra 3 krepšinio komandos. Pašaltuonio „Pašaltuonys“. Iš viso Eržvilko seniūnijoje per
ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 6 masiniai sporto renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 400
sportininkų. 2019 metais Eržvilko miestelyje vyko respublikinis keturatininkų sąskrydis.
Eržvilko seniūnija kasmet dalyvauja Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse. 2019 m. vykusiose
Jurbarko rajono seniūnijų XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etapo atrankinėse žaidynėse
Eržvilko seniūnijos komanda iškovojo III komandinę vietą.
Kiti darbai. 2019 m. Lybiškių kaime išasfaltuota Alytaus gatvė. Kartupiuose Žiedo, Alytaus
ir Šešuvies gatvėse užtaisytos visos duobės, atliktas asfalto šiurkštinimas. Seniūnija prižiūrėjo 9
kapines, kitas seniūnijos viešąsias erdves, iš viso 35 ha ploto. Nupjauta 16 avarinių medžių
Pašaltuonio kapinėse ir viešosiose erdvėse. Suremontuotas lieptas per Šaltuonos upę. Rikyškių
kapinėse pakeistas tvoros tinklas. Pašaltuonio kapinėse pastatytas tualetas, suremontuotas
Pašaltuonio buvusių kultūros namų stogas, apskardinta Pašaltuonio bibliotekos ir bendruomenės
namų pastato erozijos pažeista siena. Rutkiškių gyvenvietėje surastas šachtinių šulinių taršos šaltinis
ir įvestas vandentiekis senyvo amžiaus gyventojai, kurios šulinys buvo užterštas. Į Lybiškių
bendruomenės namus įvestas vandentiekis ir kanalizacija, įvestas elektros įvadas į buvusią
Varlaukio geležinkelio stotį, inicijuotas Tremties muziejaus vizijos kūrimas buvusioje Varlaukio
geležinkelio stotyje.
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Problemos.
Viena iš esminių ir pagrindinių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo sąlygų – susisiekimas.
Išlieka seniūnijos kelių priežiūros problema. Seniūnijos valdomų kelių tinklas išsidėstęs 23 500 ha
plote ir yra 157,749 km ilgio, iš jų tik 14 km padengti asfalto danga. Siekiant užtikrinti kelių kokybę
ir ilgaamžiškumą reikėtų ataugančius krūmus šalinti nuolat, suprofiliuoti pakelės griovius, pašalinti
kelmus, sureguliuoti nuolydžius, suremontuoti kelio nuovažas ir pagal poreikį įrengti naujas.
Problemą būtų galima išspręsti nuperkant tokias paslaugas iš skiriamų kelių programos lėšų.
Nemažai rūpesčių sukelia daugiabučių namų gyventojai Rutkiškių, Kartupių, Lybiškių
kaimuose. Kai kurie namai prastos būklės, o didelė dalis gyventojų gauna mažas pajamas, stokoja
socialinių įgūdžių ir visiškai nesuvokia daugiabučių namų tvarkymo taisyklių esmės, konfliktuoja
tarpusavyje. Visiems daugiabučiams, kuriuose nėra veikiančių bendrijų, reikėtų priskirti
administratorius. Problemos kyla ir dėl daugiabučių aplinkos tvarkymo. Nesuformuoti sklypai,
nepriskirtos teritorijos sukelia priešpriešą tarp gyventojų tvarkant ir prižiūrint aplinką.
Eržvilko mstl., Lybiškių, Kartupių, Rutkiškių, Pašaltuonio gyvenvietėse bei kituose kaimuose
yra daug likusių neįteisintų valstybinių sklypų. Vadovaujantis teisės aktais, tokių sklypų priežiūra
privalo rūpintis savivaldybė, tačiau lėšų tam nėra skiriama.
Nemažai rūpesčių kelia Eržvilko seniūnijos teritorijoje esančios paviršinio vandens surinkimo
sistemos. Jos neinventorizuotos, neturi šeimininko, nėra išlikusių jokių brėžinių. Pašaltuonio,
Kartupių, Rutkiškių gyvenvietėse nėra veikiančių valymo įrengimų.
Eržvilko seniūnijoje yra daugiau nei 35 ha seniūnijai priskirtų ir likusių laisvų žaliųjų plotų. 9
kapinės, iš jų 4 veikiančios, 2 riboto laidojimo. Kasmet susikaupia nemaži žaliųjų atliekų kiekiai.
Vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Jurbarke ar Tauragėje ekonomiškai neefektyvu, todėl
reikėtų seniūnijos teritorijoje įrengti bent dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirbo 7 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, specialistas,
socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis, ūkvedys-energetikas ir valytojaskiemsargis).
Bendra informacija. Seniūnijos plotas nesikeitė, 2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje
gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1089 gyventojai (2018 m. – 1125). 2019 metais seniūnijoje gimė
6 gyventojai, mirė 21 gyventojas.
Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas, ataskaitiniais metais išrinkti 3 seniūnaičiai.
Girdžių seniūnijoje švietimo paslaugas teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių
skyrius. Seniūnijos teritorijoje veikia 2 medicinos punktai, biblioteka, Jurbarko KC Girdžių skyrius.
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Seniūnijos teritorijoje registruotos 4 nevyriausybinės organizacijos: Girdžių bendruomenės centras,
Pavidaujo kaimo bendruomenė, sporto klubas „Girdžiai“ ir Girdžių šeimų centras. Veikia Girdžių
vaikų dienos centras.
Administracinės paslaugos.
Išduota 60 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Išvykimą iš LR deklaravo 8 seniūnijos
gyventojai, naujai gyvenamąją vietą Girdžių seniūnijoje deklaravo 49 asmenys, priimti 6 prašymai
ir sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo.
Parengta 11 seniūno įsakymų personalo klausimais. Sudarytos 5 darbo sutartys dėl laikino
pobūdžio, visuomenei naudingų, teikiančių socialinę naudą darbų ir 39 visuomenei naudingos
veiklos atlikimo sutartys.
Su įvairiais pasiūlymais, prašymais, skundais raštu į seniūniją kreipėsi 16 asmenų. Dėl
pažymų, leidimų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti prašymus pateikė 42 asmenys,
kuriems išduota 21 pažyma ir 20 leidimų laidoti. Pagal gautus prašymus išduotas 1 leidimas kirsti,
genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius bei 2 leidimai atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo
naudojimo teritorijoje.
Seniūnijos gyventojams neatlygintinai atlikti 22 notariniai veiksmai.
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) parengtas, suderintas ir patvirtintas
seniūnijos 2020 metų dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Seniūnijos dokumentai
suarchyvuoti pagal saugojimo terminus, atrinktos naikinti bylos, kurių saugojimo terminas
pasibaigęs. Atsižvelgus į dokumentų išliekamąją vertę ir dokumentų saugojimo terminus, sudaryti
2017 metų seniūnijos veiklos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai.
Seniūnijos biudžetas. Darbui organizuoti skirta 60 200 Eur, panaudota 60 133 Eur, įvykdyta
99,89 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms – 52 734 Eur, arba 87,70 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms
panaudota 7 288 Eur, transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui – 1 246 Eur.
Komunalinės išlaidos – 4 749 Eur, ryšių paslaugų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo ir kitų
prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 1 293 Eur.
Įsigyjant prekes ir paslaugas, seniūnijoje atlikti 65 mažos vertės viešieji pirkimai.
Už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą per ataskaitinius metus gauta 40 Eur.
Socialinis darbas. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų vaikams,
vienkartinių pašalpų, socialinės paramos mokiniams, maisto produktų iš ES intervencinių atsargų
gavimo iš viso buvo gauti 237 prašymai. Per ataskaitinius metus surašyti 76 buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktai.
Paramą maisto produktais Girdžių seniūnijoje 2019 m. gavo 148 žmonės. Gauta 19 prašymų
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paramai mokiniams. Girdžių seniūnijos socialinės paramos komisijoje svarstyti 8 prašymai piniginei
socialinei paramai gauti, 8 šeimoms socialinė pašalpa buvo skirta visiems šeimos nariams.
Per metus gauta 15 prašymų vienkartinėms pašalpoms, šių pašalpų išmokėta 1 180 Eur.
2019 metų pradžioje seniūnijoje buvo 8 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 20
nepilnamečių vaikų. Per metus surašyti 96 apsilankymo šeimose aktai. Per metus 6 šeimoms
nutrauktas atvejo vadybos procesas. Jos stebimos prevencine tvarka. Metų pabaigoje liko 2 šeimos,
kurioms taikomas atvejo vadybos procesas. Šiose šeimose auga 4 vaikai.
Keliai. komunalinis ūkis.
Seniūnijai priklausančių žvyruotų kelių ir gatvių priežiūrai per metus išleista 14 975 Eur. Iš
jų: kelių atnaujinimui žvyru – 8 000 Eur ir 6 975 Eur lyginimui greideriu.
Užtaisyti 83 kv. m seniūnijos asfaltuotų gatvių duobių Gudelių, Tuopų gatvėse už 1 648 Eur.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui Girdžių seniūnijoje 2019 m. gauta 9 200 Eur,
panaudota 93,63 proc.
Iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų įsigytas naujas lapų pūstuvasrinktuvas, medžio apdirbimo (išilginio pjovimo) staklės bei pastatyti dar du vėliavų stulpai prie
įėjimo į Girdžių seniūniją.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Pagal Užimtumo didinimo programą darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms
seniūnijai skirta 7 549 Eur, tiek ir panaudota. Darbo priemonėms įsigyti savivaldybės biudžeto lėšų
skirta 824 Eur, tiek ir panaudota. Buvo įdarbinti 5 asmenys, kurie atliko daug aplinkos priežiūros
darbų, tvarkydami seniūnijos viešąsias erdves, padėjo pasirengti seniūnijos šventėms.
Žemės ūkis.
Priimtos ir patvirtintos 169 paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir
kitus plotus, paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones,
taip pat susietąją paramą už gyvulius. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėje
laikmenoje. Priimta 13 prašymų pakeisti paraiškos duomenis. Įbraižyti 1 323 laukai, kurių bendras
plotas – 4 029 ha.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio ir kaimo verslo registro
informacinėje sistemoje atnaujinta informacija apie 216 žemės ūkio valdų teikimo metu,
įregistruotos 6 naujos valdos, išregistruotos 8 valdos. Ūkininkų ūkio registre atnaujinti 23 ūkininkų
ūkiai, išregistruotas –1.
Surinkti duomenys apie nuimtą derlių ir sandėliuose laikomų grūdų kiekius iš 16 ūkininkų,
kurių grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių plotai viršija 50 ha ir 8 kartus suvestinės ataskaitos teiktos
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
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Seniūnijos gyventojai konsultuoti apie galimybę gauti paramą pagal kaimo plėtros plano
programą, mokesčių, valdos ekonominio dydžio (EDV) ir žemės ūkio valdos ekonominio dydžio
(VED) dydžio klausimais.
VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centro gyvūnų registre nuolat buvo registruojami pasikeitimai
kiaulių bandose (registruota 40 kiaulių bandų).
Kultūra ir bendruomeninė veikla.
Seniūnijos kultūrinė veikla vyksta Jurbarko KC Girdžių skyriuje bei Pavidaujo bendruomenės
namuose. Kartu su Jurbarko KC Girdžių skyriumi organizuojami renginiai ir šventės, kuriais
siekiama išsaugoti šio krašto papročius bei tradicijas, skatinti gyventojų bendruomeniškumą. 2019
metais Girdžiuose vyko Trijų Karalių šventė, Sausio 13-osios, Trijų Karalių šventė, Vasario 16osios, Kovo 11-osios minėjimai, Užgavėnių šventė. Jau devintąjį kartą įvyko klojimo teatrų šventė
„Girdžių krivūlė 2019“. Pirmą kartą Girdžiuose suorganizuotas Lietuvos triatlono taurės penktasis
įskaitinis etapas, švęstos Oninės, šurmuliavo ,,Senasis turgus“, vyko kaimiška vakaronė „Po savo
stogu“. Kartu su Girdžių šeimų centru surengtas renginys „JUDĖJIMAS – SVEIKATA“. Paminėta
Girdžių bibliotekos 70 metų sukaktis. Vietos bendruomenės narių iniciatyva, artėjant Vėlinėms,
Girdžių parkas nušvito išdrožinėtais moliūgais. Vyko Kalėdinės eglutė įžiebimo Girdžiuose šventė.
Šventės dieną buvo lankomi vieniši seniūnijos gyventojai. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos
Girdžių skyriaus sporto ir treniruoklių salėse aktyviai sportuoja Girdžių jaunimas. Pavidaujo sporto
mėgėjai renkasi Pavidaujo bendruomenės namuose.
2019 metais ir toliau buvo rengiama knyga apie Girdžius „Girdžiai: istorijos atodangos“.
Seniūnijos, bibliotekos darbuotojai, buvę ir esami Girdžių krašto gyventojai, toliau aktyviai
dalyvavo renkant informaciją ir lėšas knygai.
Problemos ir perspektyvos
Seniūnijos problemos:
1. Išilginis asfalto dangos įtrūkimas Pavidaujo kaimo Ateities gatvėje (nestabilūs kelio
pagrindai).
2. Girdžių, Gudelių ir Pavidaujo kaimų asfaltuotose gatvėse avaringumą didina per giliai
įsmukę lietaus kanalizacijos šulinių dangčiai.
3. Invazinio augalo Sosnovskio barščio plitimas seniūnijos teritorijoje.
4. Nevisiškai išnaudojamos patalpos mokyklos pastate.
Girdžių seniūnija išsiskiria kaip tautiškumą, papročius, tradicijas bei gyvenamąją aplinką
puoselėjanti seniūnija. Tokia siekia likti ir ateityje.
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JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, 5 socialiniai
darbuotojai, 2 socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, specialistas ir kiemsargis-valytojas).
Bendra informacija.
Seniūnijos plotas nesikeitė, 2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 10 741 gyventojas (2018 m. – 10829). Dar 129 asmenys buvo įtraukti į gyvenamosios
vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jurbarko rajono savivaldybėje.
Seniūnaičių sueigos, bendruomeninė veikla.
Jurbarko miesto seniūnijoje sudarytos 9 seniūnaitijos: Sodų, Naujamiesčio, Kęstučio,
Algirdo–Gedimino, Dariaus ir Girėno, Centro, Nemuno, Miškininkų ir Kalnėnų. Pasikeitus teisės
aktų, reglamentuojančių seniūnaičių rinkimų tvarką, nuostatoms 2019 m. buvo skelbiami nauji
seniūnaičių rinkimai, kurių metu išrinkti 8 seniūnaičiai, tačiau vienas iš jų savo įgaliojimų atsisakė.
Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis nebuvo išrinktas, nes gyventojai neiškėlė kandidato į
seniūnaičius.
Įvyko 6 seniūnaičių sueigos, iš kurių 3 – išplėstinės. Sueigose buvo svarstomi šie klausimai:
seniūnijos 2018 metų veiklos ataskaita, 2019 m. seniūnijos metinio veiklos plano projektas,
Jurbarko mieste numatomų asfaltuoti gatvių plano ir asfaltavimo eiliškumo sudarymas. Išplėstinės
seniūnaičių sueigos buvo organizuotos dėl atstovų delegavimo į Jurbarko rajono savivaldybės
Etikos ir Antikorupcijos komisijas, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse” vykdytinų ir finansuotinų prioritetinių veiklų patvirtinimo, paraiškų
svarstymo ir lėšų paskirstymo.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”
įgyvendinimui Jurbarko miesto seniūnijai buvo skirta 5 270 Eur. Apsvarsčius paraiškas
finansavimas buvo skirtas šioms veikloms:
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektui „Jurbarko vaikų dienos centro lauko
žaidimų aikštelės įrengimas“ – 3 290 Eur;
Jurbarko esperanto klubo „Horizontas“ projektui „Pagelbėkim tiems, kam reikalinga mūsų
pagalba“ – 800 Eur;
Jurbarko Švč. Trejybės parapijos projektui „Atneškim meilę į namus bendrystėje 2019“ – 1
180 Eur.
Šiuo metu Jurbarko mieste yra registruotos 3 bendruomenės: Miškininkų gatvės, Jurbarko
miesto Kalnėnų ir Smukučių.
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Seniūnijos biudžetas.
Darbo organizavimui (be valstybės deleguotų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti bei išlaidų socialinei paramai administruoti) iš savivaldybės biudžeto 2019 m.
skirtas asignavimų planas – 67 100 Eur, gauti asignavimai – 64 853 Eur, planas įvykdytas 96,65
proc.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Iš viso

Panaudotos
lėšos (Eur)
56 936
113
1 200
30
61
5 170
1 343
64 853

Administracinės paslaugos.
Gyventojų prašymu suteiktos 832 administracinės paslaugos:
Paslaugos pavadinimas

Suteiktos
paslaugos

Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ir
renginių metu

41

Leidimai organizuoti renginius

16

Leidimai laidoti

157

Leidimai įrengti išorinę reklamą
Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams
Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti

25
63
177

Notariniai veiksmai

286

Iš viso

832

67

Už seniūnijos išduodamų leidimų išdavimą į savivaldybės biudžetą buvo surinkti 4 408 Eur
vietinės rinkliavos mokesčio.
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Parengtas ir Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) su Klaipėdos regioninio
valstybės archyvo Tauragės filialu suderintas dokumentacijos planas bei registrų sąrašas. Parengti
ir suderinti 2017 m. ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašai. Pasibaigus dokumentacijos plane
nustatytam saugojimui terminui, parengtas dokumentų naikinimo aktas, atrinktos naikinti 194
dokumentų bylos.
Iš viso per 2019 metus buvo užregistruoti 75 iš įvairių įstaigų gauti dokumentai, 680
siunčiamų raštų (iš jų 296 registruoti savivaldybės administracinių padalinių vidaus susirašinėjimo
dokumentų registre VSD), 34 gyventojų prašymai, pranešimai ir skundai (be prašymų
administracinėms paslaugoms gauti), parengti 3 seniūno įsakymai veiklos klausimais ir 4 įsakymai
personalo klausimais.
Socialinis darbas.
Socialinė parama.
Didžiausią socialinių išmokų dalį sudarė socialinės pašalpos ir išmokos vaikams. Socialinę
pašalpą gaunančių nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų skaičius, lyginant su 2018 m.,
sumažėjo 9,89 proc. Šią paramą 2019 metais gavo 310 šeimų (2018 m. – 344 šeimos). Gyventojų,
gavusių vienkartinę pašalpą, skaičius, lyginant su 2018 metais, padidėjo. Šią paramą 2019 m. gavo
151 šeima (2018 m. – 138 šeimos). Gyventojų, besikreipiančių dėl būsto šildymo ir karšto vandens
išlaidų kompensacijų, skaičius padidėjo 8,64 proc. – 2019 m. kompensacijas gavo 1 152 šeimos
(2018 m. – 1 058 šeimos). Išmokas vaikams 2019 m. gavo 1 173 šeimos (2018 m. – 1 146). Dėl
socialinės paramos mokiniams per ataskaitinius metus į seniūniją kreipėsi 11,04 proc. mažiau
gyventojų nei 2018 m. – 145 (2018 m. – 163).
Per ataskaitinius metus buvo surašyti 54 socialinių paslaugų poreikio ir suaugusio su negalia,
senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo aktai, 822 buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai.
Nuo 2019 m. liepos mėnesio Jurbarko miesto socialiniai darbuotojai vyko pas gyventojus,
kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atliko specialiųjų poreikių vertinimą, pildyti Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo
klausimynų. Per 2019 m. antrą pusmetį buvo užpildyti 55 tokie klausimynai.
Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
kreipėsi 471 šeima (955 asmenys). Seniūnija aktyviai dalyvavo organizuojant maisto produktų
pristatymą rajono gyventojams. Į pagalbą iškraunant atvežtus maisto produktus buvo pasitelkiami
socialinių pašalpų gavėjai.
Prašymus dėl išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas,
kompensacijų pateikė 60 gyventojų (2018 m. – 90).
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Socialinės paramos struktūra ir ją gavusių šeimų skaičius 2018–2019 m.
Socialinės paramos pavadinimas

Paramą gavusių
šeimų skaičius
2018 m.

Paramą gavusių
šeimų skaičius
2019 m.

Socialinė pašalpa

344

310

Vienkartinė socialinė pašalpa

138

151

Išmokos vaikui
Būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

1146
1058
163

1173
1152
145

472

471

90

60

Parama mokinio reikmenims įsigyti
Parama maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir
atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimas

Siekdami efektyviai paskirstyti socialinę paramą bei mažinti piktnaudžiavimo atvejus,
Socialinės paramos teikimo (toliau – SPT) komisijos nariai tikrino dėl socialinės paramos
besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą bei teikė seniūnijai
rekomendacijas dėl socialinės paramos skyrimo tikslingumo. Iš viso per 2019 m. SPT komisijos
nariai surašė 454 buities tyrimo aktus, apsvarstė 210 gyventojų prašymų: 160 atvejais pateikė
rekomendacijas skirti socialinę paramą, 16 atvejais – paramą skirti tik vaikams, 34 atvejais –
neskirti.
Kartu su Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais seniūnijos specialistai
vykdant kasmetinę ugniagesių organizuojamą akciją „Kūrenkime saugiai“. Akcijos metu buvo
aplankytos 6 nepasiturinčiai gyvenančios jurbarkiečių šeimos.
Darbas su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis
2019 m. gruodžio 31 d. Jurbarko miesto seniūnijoje buvo 26 socialinę riziką patiriančios
šeimos, kurioms taikytas atvejo vadybos procesas. Iš viso per metus atvejo vadybos procesas buvo
inicijuotas 55 šeimoms, iš kurių 29 šeimoms atvejo vadybos procesas buvo nutrauktas dėl įvykdytų
pagalbos plane numatytų įsipareigojimo įvykdymo, teigiamų pokyčių šeimose. Socialinę riziką
patiriančiose šeimose iš viso augo 114 vaikų.
Jurbarko miesto seniūnijos socialinės darbuotojos darbui su šeimomis nuolat lankėsi socialinę
riziką patiriančiose šeimose. Per 2019 m. buvo surašyti 656 apsilankymo šeimoje aktai. Dėl gautos
informacijos apie galimai netinkamą vaikų priežiūrą, tėvų girtavimą ir kt. aplankytos dar 6 šeimos.
Dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo 2019 m. buvo aplankytos 5 šeimos.
Jau penkti metai iš eilės Jurbarko miesto seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“.
Socialiniai darbuotojai suteikė galimybę vaikų svajonėms būti išgirstoms ir pastebėtoms, o
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geraširdžiams ir socialiai atsakingiems žmonėms – galimybę prisidėti prie pilietiškos ir neabejingos
visuomenės kūrimo, įgyvendinant vaikų svajones. Šiais metais išpildyta 21 vaiko svajonė.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. darbo su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis funkcija perduota
vykdyti VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. pasikeitus vaiko teisių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams,
socialinę riziką patiriančioms šeimoms buvo inicijuojami atvejo vadybos procesai.
Keliai (gatvės), komunalinis ūkis.
Viešųjų teritorijų priežiūros darbus vykdė UAB „Jurbarko komunalininkas“. Iš viso miesto
priežiūros darbams buvo skirta 515 000 Eur, atlikta darbų už 514 629 Eur. Didžiausia dalis lėšų –
307 918 Eur buvo panaudota viešųjų teritorijų priežiūrai (teritorijų tvarkymui rankiniu būdu,
šienavimui, želdinių priežiūrai ir pan.). Žaliųjų ir bešeimininkių atliekų surinkimui panaudota
42 978 Eur, kapinių priežiūrai – 27 966 Eur, gatvių ir kelių priežiūrai – 83 833 Eur, infrastruktūros
objektų remonto ir plėtros darbams – 46 350 Eur, kelio ženklų priežiūrai –5 584 Eur:

Jurbarko miesto priežiūros darbai ir lėšų pasiskirstymas
(proc.)
Atliekų surinkimas

1%
9%

8%

Teritorijų priežiūra

16%
Kapinių priežiūra
Gatvių ir kelių priežiūra

6%
60%

Infrastruktūros objektų
remonto ir plėtros darbai
Kelio ženklų priežiūra

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos seniūnijos gatvių su žvyro danga priežiūros darbams
(žvyravimui) buvo skirta 5 000 Eur, asfaltuotų gatvių horizontalaus ženklinimo darbams – 9 978
Eur, asfaltuotų gatvių duobių užtaisymui – 17 082 Eur.
Kiti 2019 m. Jurbarko miesto seniūnijoje atlikti darbai:
•

baigta A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstrukcija;

•

išasfaltuotos Šviesos, Vyčio, Aukuro, Žalgirio, Vaidilos gatvės;

•

pradėti Smukučių, Tujų, Topolių gatvių bei A. Giedraičio-Giedriaus keturių šalutinių

gatvių rekonstrukcijos darbai;
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•

naujai įrengtas Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimas;

•

įrengti požeminiai atliekų surinkimo konteineriai, pastatyti tekstilės atliekų surinkimo

konteineriai;
•

įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas Barkūnų gatvėje;

•

baigti kapitalinio tvoros remonto darbai Jurbarko miesto civilinėse katalikų kapinėse;

•

tęsiami Nemuno gatvės rekonstrukcijos darbai.

Užimtumo didinimo programa. Visuomenei naudinga veikla.
Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijai buvo skirti 3 732 Eur. Pagal šią programą
laikino pobūdžio, visuomenei naudingiems, teikiantiems socialinę naudą, darbams atlikti buvo
įdarbinti 2 asmenys. Jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 3 732 Eur, darbo
priemonių įsigijimui – 148 Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc. Darbingo amžiaus asmenys,
gaunantys socialinę pašalpą ir nedirbantys, nesimokantys, nedalyvaujantys aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse, buvo pasitelkiami atlikti visuomenei naudingą veiklą. Per 2019 metus
siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą išduoti 338 asmenims, pasirašyti sutarčių atvyko 232
gyventojai. 39 asmenys visuomenei naudingą veiklą atliko seniūnijoje, likę 193 asmenys buvo
nukreipti atlikti visuomenei naudingą veiklą pas kitus visuomenei naudingos veiklos organizatorius.
Atlikdami visuomenei naudingą veiklą Jurbarko mieto seniūnijos gyventojai dirbo nesudėtingus
miesto tvarkymo darbus: viešosiose vietose rinko šiukšles, grėbė lapus, šalino piktžoles ir kt.
Kultūra ir sportas. Jurbarko miesto seniūnijoje didžiąją dalį kultūrinių renginių organizuoja
Jurbarko kultūros centras. Dauguma renginių jau yra tapę tradiciniais ir organizuojami kasmet.
Pagrindiniai renginiai, kuriuos organizuojant dalyvavo seniūnija, buvo šie:
•

Jurbarko miesto ir verslo dienos.

•

Jurbarko krašto šventė „Juras ir Barkus kviečia į Jurbarką“.

•

Mokslo metų pradžios renginys, vykęs Jaunimo parke.

Vienas iš įsimintiniausių 2019 metų sportinių renginių, kuriame dalyvavo seniūnija – Jurbarko
rajono seniūnijų sportinės žaidynės, kuriose trečius metus iš eilės seniūnija laimėjo 1-ąją vietą.
Problemos ir perspektyvos.
Pagrindinės seniūnijos problemos:
Didžiųjų atliekų šalinimas prie bendrojo naudojimo buitinių atliekų konteinerių ir kitose tam
neskirtose vietose.
Neprižiūrimi sklypai, sudėtingas savininkų gyvenamosios vietos nustatymas.
Prasta bendrojo naudojimo gyvenamųjų daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių
būklė.
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Nuolat pasikartojantys poilsio zonose ir kitose viešosiose vietose esančių įrenginių niokojimo
atvejai.
Seniūnijoje nėra turgavietės, kurioje ūkininkai, sodininkai ir kiti gyventojai galėtų prekiauti
savo išauginta produkcija, miško gėrybėmis.
Ateinančiais metais seniūnija skatins gyventojus laikytis Savivaldybės tarybos ir
administracijos direktoriaus teisės aktų reikalavimų, sieks mažinti apleistų, neprižiūrimų pastatų ir
sklypų skaičių, ragins kartu kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką. 2020 m. numatoma skirti didesnį
dėmesį atokesnių Jurbarko miesto gyvenviečių priežiūrai.

JURBARKŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje 9 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, socialinis
darbuotojas, specialistas, ūkvedys-energetikas, kūrikas-darbininkas, socialinis darbuotojas darbui
su šeimomis, kiemsargis-valytojas, kūrikas (kūrenimo sezonui).
Bendra informacija.
Jurbarkų seniūnijos ribos ir plotas nesikeitė, seniūnijoje yra 55 kaimai. 2019 m. gruodžio 31
d. seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2894 gyventojai (2018 m. –2922). 2019 metais
seniūnijoje gimė 21 kūdikis, mirė 37 gyventojai.
Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas, ataskaitiniais metais jose išrinkti 4 seniūnaičiai.
Seniūnijoje yra

Jurbarkų darželis-mokykla, du pašto skyriai, trys Jurbarko rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos filialai: Jurbarkų, Rotulių, Žindaičių kaimuose, Jurbarko kultūros
centro Žindaičių skyrius, VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktas
Žindaičių kaime, 5 parduotuvės, žemės ūkio bendrovė „Auga“, UAB „Dainiai“, UAB „Jurbarkų
mėsa“, UAB „Savas medis“, UAB „Žilinskis ir Ko“, UAB „Dešimtas teksas“, keletas stiprių
ūkininkų, keturios girininkijos: Mantvilių, Pašvenčio, Globių, Balandinės, septynios sodininkų
bendrijos: „Meškininkų“, „Pėdamės“, „Ąžuolo“, „Nemuno“, „Vieversio“, „Greičių“, „Serbentos“,
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Vertimų kaime.
Seniūnijoje yra įregistruotos septynios kaimo bendruomenės: Jurbarkų, Dainių, Rotulių,
Vertimų, Žindaičių, „Mituva“ ir „Jovarų alėja“ .
Bendradarbiaujant su dailininku A. Každailiu ir atsižvelgiant į bendruomenės nuomonę, 2019
m. buvo sukurtas Jurbarkų herbo etalonas, kurį rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas
patvirtino dekretu Nr. 1K-39 „Dėl Jurbarkų herbo patvirtinimo“.
Administracinės paslaugos.
61 gyventojas kreipėsi su prašymais išduoti pažymas juridiniams faktams patvirtinti. Surinkti
duomenys ir išduota gyventojams 61 pažyma. Išduota 14 leidimų laidoti Vertimų ir Pašvenčio
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kapinėse, 5 leidimai dėl medžių kirtimo, 10 leidimų kasinėjimo darbams, 6 leidimai prekiauti, 1
leidimas rengti renginius.
Gauti 7 gyventojų prašymai, paklausimai, pasiūlymai: dėl laikinųjų darbų, dėl medžių kirtimo,
kelių remonto, socialinės pagalbos, seniūnaičių rinkimų ir kt. Visi prašymai buvo išspręsti įstatymo
nustatytais terminais.
Išleisti 2 seniūno įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 16 įsakymų personalo
klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį užpildyta 149 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims pakeitus
gyvenamąją vietą ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos
deklaravo 15 seniūnijos gyventojų. Išduota 73 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą,
18 gyventojų kreipėsi dėl deklaravimo duomenų taisymo, pakeitimo ar panaikinimo, 2 gyventojai
įtraukti į gyvenamos vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) parengtas, suderintas ir patvirtintas
seniūnijos 2020 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Atsižvelgus į dokumentų
išliekamąją vertę ir dokumentų saugojimo terminus, sudaryti 2017 metų seniūnijos veiklos nuolat ir
ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai, parengtas, suderintas ir patvirtintas dokumentų naikinimo
aktas.
Seniūnijos biudžetas.
Darbo organizavimui buvo skirta 70 900 Eur, panaudota 69 148 Eur, tai sudaro 97,53 proc.
numatytų asignavimų. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išmokoms buvo skirta 64 579
Eur, tai sudaro 91,08 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų. Transporto išlaikymui skirta 2 440 Eur,
panaudota 2 307 Eur. Ryšiams, komandiruotėms, seniūnijos pastato šildymui, elektros energijai,
vandentiekiui ir kanalizacijai, kitoms prekėms ir paslaugoms buvo skirta 3 881 Eur, panaudota 3
044 Eur.
Įsigyjant prekes ir paslaugas seniūnijoje atlikta 120 mažos vertės pirkimų už 5 421,99 Eur.
Socialinis darbas
2019 m. gruodžio 31 d. Jurbarkų seniūnijoje buvo 6 socialinę riziką patiriančios šeimos,
kurioms taikyta atvejo vadyba.
Šeimose, kuriose taikoma atvejo vadyba, auga 14 įvairaus amžiaus vaikų. Dėl gautos
informacijos apie galimai netinkamą vaikų priežiūrą, tėvų girtavimą ir pan. dar 2 šeimos buvo
nuolat stebėtos. Per 2019 m. 4 šeimoms užbaigtas atvejo vadybos procesas, 3 šeimoms pradėta
taikyti vadybos atvejai.
Jau penkti metai iš eilės Jurbarkų seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės. Šiais metais
išpildytos 8 vaikų svajonės.
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2019 metais 70 šeimų pateikė prašymus socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti (10 šeimų
mažiau negu 2018 m.), dėl vienkartinės pašalpos kreipėsi 10 asmenų. Pasikeitus Išmokų vaikams
įstatymui, universalią išmoką vaikui gauna 544 vaikai. Priimta 40 prašymų socialinei paramai
mokiniams gauti: nemokami pietūs skirti 39 mokiniams, 24 mokiniams skirta išmoka reikmenims
įsigyti. 7 šeimoms socialinės išmokos mokėtos nepinigine forma. Išduoti 94 siuntimai 41 asmeniui
atlikti visuomenei naudingą veiklą, 3 asmenys veikloje nedalyvavo. Išduota 20 pažymų apie
gaunamas socialines išmokas. 101 kartą lankytasi šeimose dėl buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo ir surašyti aktai.
Priimta 101 šeimos prašymas gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo, 3 prašymai nepatenkinti, viršijus nustatytą pajamų dydį. Per
ataskaitinį laikotarpį maisto produktai gyventojams buvo dalinami 6 kartus. Juos gavo 179 asmenys.
Lyginant su 2019 metais, labdarą maisto produktais gavo 37 asmenimis mažiau.
Keliai, komunalinis ūkis.
Vietinių seniūnijos kelių ilgis yra 150,67 km, iš jų su asfaltbetonio danga – 14,850 km. Kelių
fondo lėšomis buvo suremontuota 214,39 kv. m asfaltbetonio dangos duobių Jurbarkų gyvenvietės
gatvėse už 4 255,72 Eur. Po remonto kai kuriose Jurbarkų gyvenvietės gatvėse buvo atliktas
horizontalusis ženklinimas už 1 593,25 Eur.
Kelių ir gatvių su žvyruota danga priežiūrai ir remontui buvo skirta 37 690 Eur. Visi
seniūnijos žvyruoti keliai ir gatvės buvo lyginami nuo dviejų iki penkių, o kai kurie šešis kartus per
metus priklausomai nuo eismo intensyvumo ir kelių būklės. Išlyginta 542 km kelių ir gatvių su
žvyruota danga už 19 690 Eur. Kelių ir gatvių su žvyruota danga duobių remontui išvežta ir išlyginta
743 kub. m žvyro už 18 000 Eur.
Metų pabaigoje iš papildomų rezervų ant kelio į Gedžių kaimą buvo atvežta ir išlyginta 370 t
žvyro, ant A.Giedraičio-Giedriaus gatvės Kalnėnų kaime buvo atvežta ir išlyginta 340 t žvyro.
Išasfaltuotos Vėjūnės ir Vakaro gatvės Dainių kaime, kurių bendras ilgis 0,850 km.
Kaimo plėtros programos lėšomis buvo įrengti pėsčiųjų takai Žindaičių k. prie administracinio
pastato, Vertimų k. prie bendruomenės namų ir Dainių k. viešojoje erdvėje prie Šv. Roko skulptūros,
įrengtas šaligatvis Jurbarkų k. Ryto g. ir išasfaltuota dalis Vyturio gatvės.
Viešojo naudojimo komunaliniam ūkiui skirta 19 700 Eur, panaudota 19 370 Eur, iš jų:
atliekų surinkimui – 2 575 Eur, teritorijų priežiūrai – 2 700 Eur, kapinių priežiūrai – 5 300 Eur,
gatvių ir kelių priežiūrai žiemą – 8 795 Eur. Visos lėšos panaudotos 98 proc. Metų pradžioje sniego
valymo paslaugai išleista 8 474 Eur.
Iš sutaupytų seniūnijos komunalinio ūkio lėšų ir, gavus papildomą finansavimą, už 2 344,98
Eur buvo įsigyta nauja šlavimo mašina PG-15 3P, naudojama šaligatvių, dviračių takų šlavimui.
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Įsigyta nauja krūmapjovė STIGA SBC 653 KD už 450,00 Eur. Už 594,00 Eur įsigytas naujas
elektros generatorius PERFORM 3000 ir nauja 1 000 l. talpos plastikinė talpa vandeniui, kurie
naudojami augalų ir gėlynų laistymui karštuoju metų laikotarpiu.
Liepos mėn., rėmėjų dėka,

katalikų ir evangelikų kapinėse Vertimų k. buvo įrengtas

centralizuotas vandens tiekimas augalų laistymui. Po žeme paklota apie 200 m. polietileninio
vamzdžio, įrengti vandens čiaupai kapinių teritorijoje.
Užimtumo didinimo programa. Visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 13 101
Eur. Degalams, tepalams, medžiagoms, darbo įrankiams, atsarginėms dalims įsigyti buvo skirta 1
441 Eur. Visos lėšos panaudotos 100 proc. Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijoje dirbo 8
asmenys vidutiniškai po tris mėnesius.
Visuomenei naudingus darbus už gautas pašalpas atliko 38 asmenys. Visuomenei naudingos
veiklos darbų trukmė sudarė nuo 15 val. iki 40 val. per mėnesį. Buvo tvarkomos viešosios erdvės,
kertami krūmai pakelėse, piliakalniuose, grėbiami lapai gyvenvietėse, prižiūrimos ir tvarkomos
neveikiančios kapinės ir pavieniai kryžiai, atliekamas kitas visuomenei naudingas darbas.
Žemės ūkis.
Priimta ir patvirtinta 250 paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus, energetinius augalus, uogas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones. Įbraižyta sklypų, kurių plotas 10 377,82 ha, priimta 51 prašymas pakeisti
paraiškos duomenis. Visos paraiškos buvo įbraižytos elektroniniu būdu.
VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje atnaujinta informacija
apie 165 žemės ūkio valdas, Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre atnaujinta informacija
apie 162 ūkininkų ūkius.
Pateiktos 4 ataskaitos apie Jurbarkų seniūnijos ūkiuose, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 ha,
javapjūtės eigą, gautą derlių, jo judėjimą bei laikymą sandėliuose duomenis.
Išduota 10 pažymų apie žemės ūkio veiklą ir EDV (ekonominio dydžio vienetą).
Kultūra ir sportas.
Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje buvo suorganizuota 12 renginių, paminėtos
valstybinės, kalendorinės šventės.
Birželio 22 d. vyko tradicinė Joninių šventė. Vyko gražūs rudeniniai renginiai, į kuriuos
atvyko Liepalotų kaimo kapela, Jurbarko Konstantino Glinskio teatro kolektyvas ir Girdžių teatro
mėgėjų kolektyvas „Mituvis“. Į adventinę popietę „Sodai, sodai leliumoj“ atvyko Jurbarko KC
folkloro grupė „Imsriukai“.
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Metai buvo palydėti kalėdinių eglių įžiebimo šventėmis Jurbarkų, Rotulių ir Žindaičių
gyvenvietėse.
Kaip ir kiekvienais metais seniūnija birželio mėn. dalyvavo tradicinėse seniūnijų sporto
žaidynėse. Įvairiose rungtyse ir futbolo varžybose laimėjo pirmąsias vietas.
Problemos ir perspektyvos:
•

Blogėja kelių ir gatvių su žvyro danga būklė. Skiriamo finansavimo jų priežiūrai ir

remontui nepakanka.
•

Mažėja gyventojų, dėl to mažėja asmenų, norinčių ir galinčių dalyvauti seniūnijos

Užimtumo didinimo programoje.
•

Problema – daugiabučių namų ir prie jų esančių teritorijų administravimas kaimiškose

teritorijose. Daugiabučiai namai ir prie jų esančios teritorijos turėtų būti administruojami.
•

Stambiagabaritės atliekos prie bendro naudojimo komunalinių atliekų šalinimo

konteinerių. Renkant, rūšiuojant, kaupiant, sandėliuojant padangas, baldus, statybines ir kitas
stambiagabarites atliekas seniūnija patiria daug sunkumų. Tai turėtų atlikti atliekų tvarkytojas.
•

Neapskaitomi lietaus kanalizacijos tinklai. Juos turėtų apskaityti ir eksploatuoti

specializuota įmonė.
Perspektyvos:
•

Įšplėsti centralizuotą vandens tiekimą Vertimų kaimo kapinėse.

•

Įsisavinant 2014–2020 m. kaimo plėtros programos lėšas, įrengti šaligatvį su

apšvietimu dalyje Šermukšnių gatvės Rotulių kaime.
•

Planuojama įrengti šaligatvį, sutvarkyti apšvietimą ir rekonstruoti Pėsčiųjų taką

Rotulių gyvenvietėje.

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, specialistas, ūkvedys-energetikas,
socialinės rūpybos darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su rizikos šeimomis, valytojaskiemsargis).
Bendra informacija.
Seniūnijos ribos nesikeitė. Seniūnijoje yra 7 kaimai. 2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje
gyvenamąją vietą buvo deklaravę 360 gyventojų (2018 m. – 383). 2019 m. gimė 1 kūdikis, mirė –
9 gyventojai.

_____________________________________________________________________________________
104

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Seniūnijoje veikia Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Juodaičių skyrius, biblioteka,
Juodaičių ugniagesių gelbėtojų komanda, UAB „Aušrava”, UAB „DNC prekyba“. Iš dalies veikia
Veliuonos pašto skyrius.
Seniūnijoje yra 3 seniūnaitijos, ataskaitiniais metais išrinkti 3 seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos:
•

užpildyta 14 atvykimo deklaracijų;

•

užpildytos 6 išvykimo iš Lietuvos deklaracijos;

•

išduota 1 pažyma gyvenamosios patalpos savininkui;

•

išduotos 9 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

•

atlikta 18 notarinių veiksmų;

•

gauti 33 gyventojų prašymai;

•

išduotos 2 pažymos gyventojams rūpimais klausimais;

•

parengti 54 informaciniai dokumentai;

•

išduotas 31 leidimas laidoti;

•

išduoti 3 leidimai prekiauti viešoje vietoje;

•

išleisti 4 įsakymai personalo klausimais;

•

sudaryta 17 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai 2019 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 43 700 Eur asignavimų, gauta
asignavimų – 41 325 eurai. Darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui išleista –
34 065 Eur, tai yra 82,4 proc. nuo visų skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms panaudota 7229
Eur, iš kurių išlaidos šildymui ir elektrai – 4979 Eur. Ryšių paslaugoms išleista 86 Eur, transporto
išlaidoms panaudota asignavimų 1 331 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms išleista 1178 Eur.
Socialinis darbas.
Socialinė darbuotoja konsultuoja gyventojus įvairiais socialinių išmokų klausimais, priima
prašymus ir kitus dokumentus įvairioms socialinių išmokų rūšims gauti:
•

Per metus priimta 10 šeimų prašymai-paraiškos paramai mokinio reikmenims

(padidėjo 5) ir 10 šeimų prašymai-paraiškos maitinimui gauti – 3 daugiau negu 2018 m.
•

Priimta 35 šeimų prašymai ES paramai gauti (2018 – 30 prašymų). ES paramą maisto

produktais gavo 61 asmuo, 2018 m. – 52 asmenys.
•

Priimti 24 prašymai socialinei pašalpai bei kompensacijoms gauti. Socialinę pašalpą

gavo 9 šeimos, iš jų viena šeima pašalpą gavo išimties tvarka. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius
išliko toks kaip 2018 metais.
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•

2 šeimos gavo šildymo išlaidų kompensaciją (2018 m. – 2).

•

1 šeima gavo rinkliavos mokesčio kompensaciją (2018 m. – 1).

•

Priimti 3 prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti.

Seniūnijoje paslaugos į namus teiktos 3 gyventojams. Gyvena 6 daugiavaikės šeimos. 2019
metais socialinė darbuotoja dirbo su 3 socialinės rizikos šeimomis. Šiose šeimose augo 5 vaikai.
Komunalinis ūkis, keliai.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui seniūnijai buvo skirta 4000 Eur, panaudota 3634 Eur:
•

atliekoms išvežti – 119 Eur;

•

kapų priežiūrai, vandens tiekimui į kapines – 325 Eur, iš t. sk. 290 Eur už kapų

laistymui sunaudotą vandenį;
•

viešųjų teritorijų priežiūrai – 3190 Eur, iš kurių teritorijų priežiūrai pirktas benzinas,

dyzelinas, tepalai, remontuota turima technika.
Metų pabaigoje seniūnija įsigijo ir pastatė seniūnijos informacinį stendą, jo vertė – 1700
Eur, įsigijo ženklus Juodaičių gatvėms paženklinti – 1117 Eur.
Seniūnijoje yra 25, 9 km vidaus kelių ir gatvių. Jų priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos buvo skirta 6400 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos: 1600 Eur – žvyruotų kelių ir
gatvių lyginimui greideriu, 4800 Eur – žvyruotų kelių remontui. Buvo atvežta ir paskleista 163
kub. m žvyro.
Užimtumo programa.
Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijai skirta 4145 Eur, iš jų 412 Eur medžiagoms
įsigyti. Buvo įdarbinti 2 asmenys, kurie seniūnijoje išdirbo 1 000 val.
Šios programos lėšomis buvo tvarkomi seniūnijai priskirti žalieji plotai, žaliosios juostos palei
Juodaičių gyvenvietės gatves, valytos asfaltuotos gatvės, prižiūrėtos partizanų žūties vietos
Pagausančio ir Juodaičių k., prižiūrėtos Juodaičių kapinės.
Žemės ūkis.
Seniūnijoje įregistruoti 85 ūkininko ūkiai, iš jų 8 – jaunųjų ūkininkų ūkiai. Mišrūs ūkiai
nebevyrauja, tik 22 ūkiuose (praėjusiais metais 32) laikomi 179 raguočiai (2018 m. – 212), iš jų
karvių – 90 (karvių skaičius lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 16). Kiaulės auginamos 14
ūkių, juose laikoma 44 kiaulės.
Atnaujinta informacija apie 79 ūkio valdas. Užpildytos 79 paraiškos tiesioginėms išmokoms
už deklaruotus pasėlius gauti. Įbraižyta 830 laukų, jų bendras plotas – 2 505,71 ha. Vidutiniškai
vienas ūkininkas deklaravo 31,72 ha. Deklaruotų pasėlių struktūroje didžiausią dalį – 31,73 proc.
užima žieminiai kviečiai, 18,1 proc. – žieminiai kvietrugiai, 12,8 proc. – žieminiai rapsai, 14,2 proc.
– daugiametės pievos ir ganyklos.
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Seniūnijoje įregistruoti 2 ekologiniai ūkiai, kurių plotas 109,40 ha.
Kultūra ir sportas.
Seniūnijos kultūrinė veikla vyksta Juodaičių bendruomenės namuose. Kultūrinius renginius
organizuoja bendruomenės namų kultūrinės veiklos organizatorius, Juodaičių kaimo bendruomenės
aktyvas bei Juodaičių pagrindinės mokyklos bendruomenė.
Per ataskaitinius metus Juodaičių bendruomenės namuose kultūrinis gyvenimas pagyvėjo,
renginiai buvo masiškesni. Atgaivinti šokių vakarai jaunimui (vyko kartą per mėnesį).
Seniūnijoje veikia biblioteka, turinti 133 skaitytojus. Skaitykla turi 4 kompiuterius su vieša
interneto prieiga. Gyventojų poreikis pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis didėja.
Juodaičių biblioteka dalyvavo projekte „Prisijungusi Lietuva“. Šio projekto metu 36 Juodaičių
piliečiai dalyvavo 18 val. trukmės raštingumo mokymuose „Skaitmeninės technologijos TAU:
ateik, sužinok, išmok“.
Biblioteka įgyvendino projektą – vaikų vasaros stovyklą „Skaityk, sportuok, pažink“.
Problemos ir perspektyvos.
Juodaičių seniūnija – mažiausia rajone. Juodaičių ugniagesių komanda džiaugiasi
savivaldybės nupirkta gaisrine autocisterna „IVECO-MAGIRUS“.
Juodaičių

žmonės džiaugiasi turėdami kokybišką geriamą vandenį, asfaltuotas gatves,

asfaltuotą kelią, jungiantį Juodaičius su Veliuona, turi viltį, kad asfaltuota danga bus nutiesta iki
magistralės Klaipėda–Vilnius.
Problema – pagal Užimtumo didinimo programą dirbančių asmenų mažėjimas. 2019 m.
pagal šią programą skirtos lėšos leido įdarbintį tik vieną žmogų nepilnai 6 mėnesiams.
Opi išlieka nuotekų šalinimo problema.
Seniūnija ir toliau skirs dėmesį:
•

Seniūnijos vietinių kelių ir gatvių priežiūrai.

•

Projekto, kurio dėka Juodaičių centre atsiras prekyvietė ir viešasis tualetas,

įgyvendinimui.

RAUDONĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje nuolat dirba 8 darbuotojai ir 5 kūrikai sezono metu (pareigybės: seniūnas,
vyriausiasis specialistas, socialinis darbuotojas, specialistas, ūkvedys-energetikas, socialinis
darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis, valytojas-kiemsargis, kūrikai (kūrenimo sezono
metu).
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Bendra informacija. Seniūnijos plotas ir ribos nesikeitė, joje yra 33 kaimai, 2019 m. gruodžio
31 d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1 188 gyventojai (2018 m. – 1 225). 2019 m. seniūnijoje gimė
5 vaikai, mirė 22 gyventojai.
Seniūnijoje yra Raudonės ir Stakių bažnyčios, Raudonės pilis, Raudonės ir Stakių medicinos
punktai, N. Dungveckienės šeimos klinikos kabinetas, Raudonės ir Stakių bibliotekos, Veliuonos
kultūros centro Raudonės ir Stakių skyriai, Jurbarko kredito unijos Raudonės kasa, kirpykla,
Raudonės ugniagesių komanda, Veliuonos girininkija, 2 kaimo turizmo sodybos, 5 parduotuvės,
turgavietė, 2019 m. veikė Raudonės ir Stakių pašto skyriai. Taip pat yra įregistruoti Raudonės,
Raudonėnų bendruomenės centrai, Stakių bendruomenės centras „Židinys“, kaimo bendruomenės
„Žiburys“, „Graužupys“ ir „Prie Raudonės pilies“.
Seniūnijoje yra 4 seniūnaitijos, ataskaitiniais metais išrinkti 4 seniūnaičiai.
Gyventojų aptarnavimas.
2018–2019 metais išduota leidimų, pažymų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti,
atlikta notarinių veiksmų:

Paslaugos pavadinimas
2018 m.
Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams 56
patvirtinti
Notariniai veiksmai
31
Leidimai laidoti
37
Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus
2
Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 11
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams
Leidimai organizuoti renginius
2
Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą 44
ir pažymos patalpų savininkams
Gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos 84
pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
arba atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
Sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 9
duomenų koregavimo

Suteiktų paslaugų skaičius
2019 m.
43
51
35
6

2
22
58

7

Seniūnijos biudžetas.
2019 m. seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti skirtas asignavimų planas – 94 000 Eur,
gauta – 91862,29 Eur, tai sudaro 97,73 procentų numatytų asignavimų. Didžiausia asignavimų dalis
panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
Per metus seniūnija gavo 2750 Eur nuompinigių.
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Socialinis darbas.
Priimti 666 gyventojų prašymai, 522 kartus buvo lankytasi šeimose ir surašyti buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo, apsilankymo šeimoje aktai. 39 šeimoms mokama socialinė pašalpa,
61 šeimai išmoka vaikui, 9 šeimoms – kompensacija šildymui, 29 šeimoms – parama mokinio
reikmenims gauti. 22 šeimos yra daugiavaikės. Nuolat bendraujama su mokyklomis, sveikatos
priežiūros įstaigomis ir VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“. Lankomasi pas senyvo
amžiaus gyventojus (11 vienišų senelių), sunkiai besiverčiančius asmenis, jiems padedama
susitvarkyti asmens dokumentus bei negalios pašalpas, sprendžiami įvairūs buities, sveikatos
priežiūros, transporto klausimai.
Seniūnijoje ataskaitinių metų pradžioje buvo 13 šeimų, patiriančių riziką, kuriose auga 27
vaikai. Joms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. 7 šeimoms,
patiriančioms riziką, ir dar 5 asmenims išmokos teikiamos paslaugomis, pinigais tai sudaro 25 260
Eur.
3 šeimos, kuriose auga 3 vaikai, yra nuolat stebimos, nes yra probleminės. Šiose šeimose
lankytasi iškilus problemoms, domėtasi tėvų ir vaikų užimtumu, tėvai skatinami pozityviai auklėti
savo vaikus.
Seniūnijoje gyvena 6 vaikai, turintys negalią. Seniūnija pagal galimybes padėjo Raudonės
neįgaliesiems nuvykti į įvairius renginius.
Visus metus buvo vykdoma maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai
nepasiturintiems asmenims programa. Kreipėsi 126 šeimos (gauna 278 asmenys).
Išduota 70 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą asmenims, kuriems išmokama
socialinė pašalpa,
Seniūnijos administracinio pastato rūsyje įrengta skalbykla ir dušas, kurie priklauso VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“. Per metus nemokamo dušo paslaugomis gyventojai naudojosi 4
kartus, mokamo dušo 9, skalbimo paslaugomis – 56 kartus.
Komunalinis ūkis, keliai.
Seniūnijos teritorijoje yra 84 km vietinių kelių ir gatvių. Kelių su žvyro danga remontui
(žvyravimui) panaudota 513 kubinių metrų žvyro (12 000 Eur), lyginimui greideriu išleista 6080
Eur. Taisant asfalto dangą, buvo užlopyta apie 200 kv. m duobių.
2019 m. išasfaltuotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1706 Raudonėnai–Pamituvys
7,533 km ilgio ruožas.
Ataskaitiniais metais įsigyta vejapjovė ir šienapjovė viešųjų erdvių priežiūrai.
Raudonės seniūnijos teritorijoje yra dvejos veikiančios kapinės: Raudonėnų ir Stakių. Jų
priežiūrai išleista 2028 Eur.
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Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo

didinimo

programoje

dalyvavo

12

asmenų.

Jų

darbo

užmokesčiui,

kompensacijoms už atostogas, socialinio draudimo įmokoms išmokėta 27 816 Eur, darbų atlikimui
reikalingoms medžiagoms įsigyti išleista 3521 Eur. Pagal šią programą buvo atlikta daug aplinkos
priežiūros darbų – šienavimas, krūmų ir savaiminukų kirtimas ir išvežimas, tvenkinio valymas, taip
pat pakelių šienavimas, piliakalnių tvarkymas, evangelikų

liuteronų neveikiančių kapaviečių

tvarkymas, gėlynų įrengimas ir jų priežiūra Raudonės miestelyje, seniūnijoje esančių atliekų
susikaupimo vietų tvarkymas, Raudonės parko tvarkymas ir priežiūra, įrengtas paviljonas
prekiautojams prie Raudonės pilies.
Žemės ūkio funkcija.
Seniūnijoje 147 pareiškėjai praėjusiais metais deklaravo 3 572 ha žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus. Daugiausia buvo deklaruota ganyklų, žieminių kviečių, žirnių, vasarinių miežių bei
žieminių kvietrugių plotų. Seniūnijoje 29 ha plote auginami juodieji serbentai. Seniūnijos teritorijoje
2019 m. buvo 4 ekologiniai ūkiai.
Priimtos 2 paraiškos pagal programą „Natura 2000 žemės ūkyje“ – 14,24 ha.
Žemės ūkio specialistas gyventojams teikia informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemones, mokesčius, ūkio ekonominio dydžio apskaičiavimą, mėsinius
galvijus, padeda tvarkyti kiaulių registrą.
37 ūkinių gyvūnų laikytojai deklaravo 150 kiaulių, 61 bičių šeimą, 72 triušius.
Kita veikla.
Ataskaitiniais metais įdėta daug darbo, didinant miestelio ir Raudonės pilies patrauklumą
lankytojams. Buvo nupirkti konferenciniai stalai ir staltiesės, salėje, kurioje vyksta konferencijos ir
kiti renginiai, pakabintos užuolaidos. Prie pilies įrengtas paviljonas prekybininkams.
Pavasarį įkalnėje, prie pagrindinio kelio, bei miestelyje pasodinta dekoratyvių buksmedžių,
miestelyje, prie pagrindinių gatvių, pastatyta 14 vazonų, kuriuose šiltuoju metų laiku auga
dekoratyviniai augalai, o žiemą miestelį puošia gyventojų padarytos puokštės. Seniūnijos
administracinio pastato sienos papuoštos piešiniu.
Įsigyta medžiagų prie pilies esančio ūkinio pastato sutvarkymui bei bordiūrų ir trinkelių
šaligatvio įrengimui.
Siekiant padidinti eismo saugumą, dviejose sankryžose Raudonės miestelyje įrengti sferiniai
veidrodžiai, o prie Raudonės pilies – greičio mažinimo kalneliai.
Senas šildymo katilas seniūnijos pastato rūsyje pakeistas nauju, kartu sumontuojant
akumuliacines talpas.
Kultūra.
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Raudonės seniūnijoje yra dveji Raudonės ir Stakių kultūros namai. Buvo suorganizuota
tradicinė Raudonės miestelio šventė – Oninės. Labai nuotaikingai, aktyviai dalyvaujant miestelio
gyventojams, Raudonės pilies kieme buvo švenčiamos Užgavėnės, Kalėdų eglutės įžiebimas. Labai
gausiai gyventojai dalyvavo ir jau tradicine tampančioje adventinėje vakaronėje, kuri
organizuojama kultūros darbuotojos iniciatyva. Kasmet kovo 11 d. pagerbiami Raudonę garsinantys
žmonės. 2019 m. buvo pagerbti iš seniūnijos kilę žmonės, kurie vykdo įvairią meninę veiklą.
Kaimo bendruomenė „Žiburys“ vykdo edukacinę veiklą prie Raudonės pilies.
Raudonėje susibūrusi kaimo kapela, kuri dalyvauja ne tik kiekviename miestelio renginyje,
bet ir rajono renginiuose.
Stakiuose organizuojami valstybinių švenčių paminėjimo renginiai, miestelio šventė –
Antaninės. Taip pat bendruomenės centras „Židinys“ suorganizavo gražią kalėdinę vakaronę,
kurioje gyventojai gausiai dalyvavo.
Pupkaimio kaime kultūros darbuotojos iniciatyva organizuojama jau tradicine tapusi
Sekminių šventė.
Tęsiamos kulinarijos paveldo tradicijos, įvairiose šventėse kepami marginiai blynai ant
krosnies.
Seniūnijos problemos ir perspektyvos.
Viena iš seniūnijos problemų – bešeimininkis turtas. Seni, apgriuvę gamybiniai pastatai
gadina estetinį vaizdą, jų teritorijoje auga piktžolės.
Nuolat mažėjant gyventojų skaičiui kaimuose, kad kaimai visai neišnyktų, gyvenimo kokybei
pagerinti reikėtų kasmet išasfaltuoti bent po 300–400 m gatvių Raudonės ir Stakių miesteliuose,
Raudonėnų kaime.
Raudonės miestelyje yra Automobilių kelių direkcijai priklausantis šaligatvis su asfalto danga,
kuris per daugelį metų nuo šalčio iškilnotas ir sulūžęs. Todėl jį reikėtų rekonstruoti.
Seniūnijos keliai su žvyro danga susidėvėję (liko plonas greideriavimo sluoksnis). Pavienių
duobių užpylimas problemos neišsprendžia.
Taip pat gyventojams aktuali nuotekų šalinimo problema.
Raudonės pilies bokšte reikia pakeisti medines aikštelių grindis, kadangi jos yra pažeistos
patekusio lietaus bei sniego tirpsmo vandens. Tai būtina padaryti tiek dėl gausiai besilankančių
turistų saugumo, tiek dėl estetinio vaizdo. Taip pat reikia įrengti aikštelių atitvarus bei atskirą įėjimą
bokšto lankytojams.
Prie Raudonės pilies, parke, esančiam ūkiniam pastatui reikia pakeisti stogą ir sienų dangą.
Raudonės miestelyje laukiama parko sutvarkymo projekto įgyvendinimo. Tikimasi, kad
įgyvendinus šį projektą, Raudonės seniūniją dar gausiau lankys turistai.
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SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 9 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, specialistas,
ūkvedys-energetikas, socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis, valytojaskiemsargis, darbininkas-kūrikas, kūrikas).
Bendra informacija.
Seniūnijos plotas ir ribos nesikeitė. 2020 m. sausio 1 d.

duomenimis, gyvenamąją vietą

seniūnijoje deklaravo 2 167 gyventojai (2018 m. – 2232).
2019 m. seniūnijoje mirė 44 gyventojai, gimė 11 kūdikių.
Seniūnijoje veikia Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras, Klausučių
Stasio Santvaro pagrindinė mokykla, Seredžiaus senelių globos namai, AB Lietuvos pašto
Seredžiaus skyrius, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Armeniškių, Klausučių,
Seredžiaus filialai, Klausučių kultūros centras, VšĮ Seredžiaus ambulatorija, jos padalinys –
Klausučių medicinos punktas, N. Dungveckienės šeimos klinikos padalinys Klausučiuose.
Seniūnijos ribose veikia 6 parduotuvės, Klausučių ŽŪB, UAB „Armeniukas“, UAB „Lukšių
pieninė“ Belvederio sūrinė, UAB „Bekoneta", IĮ „Pas Daivutę“, R. Ambraziūno automobilių
remonto stotis, UAB „Gelvybė“ degalinė, Jurbarko kredito unijos Seredžiaus ir Klausučių kasos,
kaimo turizmo sodyba „Klumpės malūnas“, MB Mini Pakas, IĮ „Vyjola“.
Seniūnijoje yra šios nevyriausybinės organizacijos: Armeniškių kaimo bendruomenė,
Klausučių bendruomenės centras, Klausučių mokyklos bendruomenės centras, Klausučių sporto
klubas „Jaunuolynas“, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras,
Padubysio bendruomenė, Serediškių sambūris „Palemonas", Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos
bendruomenė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Seredžiaus vaikų dienos centras,
Vosbutų kaimo bendruomenė.
Seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos, jose išrinkti 6 seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos.
2018–2019 m. suteiktų administracinių paslaugų skaičius pagal paslaugos rūšis:
Administracinė paslauga
Notarinių veiksmų atlikimas
Pažymų, charakteristikų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti
išdavimas
Leidimų laidoti išdavimas
Leidimų organizuoti renginius viešojoje vietoje išdavimas
Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne
miško žemėje išdavimas
Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti
ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

2018 m.
139
80

2019 m.
157
67

32
3
29

40
2
27

6
0

5
2
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Seniūnijoje vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija Gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinėje sistemoje (GVDIS):
GVDIS 2018–2019 m. atlikti veiksmai:
Atlikta funkcija

2018 m.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją
vietą LR ar atvykus gyventi į LR
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkams
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo
Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą

2019 m.

125

85

26

16

153
7
30
4
0

113
17
13
3
2

Ataskaitiniais metais parengta 10 Seredžiaus seniūnijos seniūno įsakymų veiklos klausimais
ir 15 personalo (dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą) klausimais.
Gauti 38 gyventojų ir darbuotojų prašymai, skundai, pranešimai.
Dokumentų valdymo sistemoje „WebPartner“ parengti ir registruoti 258 raštai rajono
savivaldybės administracijai, įvairioms įstaigoms ir organizacijoms ir registruoti 66 iš įvairių įstaigų
ir organizacijų gauti dokumentai.
Ataskaitiniais metais sudarytos 135 visuomenei naudingos veiklos sutartys, kurių bendra
trukmė – 11 143,00 val.
Seniūnijos biudžetas ir jo vykdymas.
Seredžiaus seniūnijos darbo organizavimui (be valstybės deleguotų lėšų valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų socialinei paramai administruoti) iš
savivaldybės biudžeto skirta – 69 200,00 Eur, gauti asignavimai – 66 848,00 Eur, planas įvykdytas
96,60 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms – 62 002,00 Eur, t. y. 92,75 proc. visų seniūnijai skirtų asignavimų. Darbdavio socialinė
parama pinigais – 155,00 Eur, t. y. 0,23 proc. skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms įsigyti
panaudota 4 690,00 Eur, iš jų 3 090,00 Eur tenka ryšių paslaugų, komandiruočių, kvalifikacijos
kėlimo, komunalinių prekių įsigijimo išlaidoms, 1 600,00 Eur – transporto išlaikymo ir transporto
paslaugų įsigijimo išlaidoms.
Seniūnija iš patalpų nuomos gavo 427,00 Eur.
Socialinis darbas.
Seredžiaus seniūnijoje socialines paslaugas 2019 m. teikė du socialiniai darbuotojai.
2018–2019 m. skirta socialinė parama ir ją gavusių šeimų skaičius:
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2018 m. socialinę
paramą gavusių
šeimų skaičius

2019 m. socialinę
paramą gavusių
šeimų skaičius

Socialinė pašalpa
Išmoka vaikui
Vienkartinė socialinė pašalpa
Šildymo išlaidų kompensacija (kitas kuras)

119
183
40
9

118
217
33
10

Parama mokinio reikmenims įsigyti
Parama maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir
atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimas

60
241

51
164

1

1

Socialinė parama

2019 m. į Seredžiaus seniūniją kreipėsi 5 asmenys dėl ilgalaikės socialinės globos
institucijoje. Jiems buvo nustatytas ir įvertintas socialinių paslaugų poreikis. Iš viso atliktas 21
poreikių vertinimas. Siekiant įvertinti gyventojų buities ir gyvenimo sąlygas, buvo surašytas 481
buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
Ataskaitiniais metais išduota 30 pažymų apie gaunamą socialinę paramą.
192 asmenims išrašyti siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Ataskaitiniais metais Seredžiaus seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija svarstė 56
prašymus socialinei pašalpai gauti.
Seniūnijos gyventojams paskirta ir išmokėta 358 161,73 Eur socialinių išmokų:

Suma (Eur)
Išmoka

Pokytis (Eur)
(-/+)

Socialinė pašalpa

2018 m.
132 058,55

2019 m.
120 356,80

Išmoka vaikui

142 484,24

225 478,14

+82 993,90

Parama mokinio reikmėms įsigyti

5 301,00

7 220,00

+1 919,00

Šildymo išlaidų kompensacija (kitas kuras)

1 566,00

2 532,79

+966,79

Vienkartinė pašalpa

3 806,00

2 574,00

-1 232,00

-11 701,75

Seredžiaus seniūnijoje šeimoms, kurioms inicijuotas atvejo vadybos procesas, yra teikiamos
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. 2019 m. 11 šeimų inicijuotas atvejo vadybos
procesas. Seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. 24 Seredžiaus seniūnijoje gyvenantys
vaikai sulaukė dovanų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų užsienio šalių.
Keliai, komunalinis ūkis.
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Seniūnijos teritorijoje yra 124,903 km vietinių kelių ir gatvių. 2019 m. sausio–vasario mėn.
valytas sniegas nuo 86,25 km kelių ir gatvių (2 087,25 Eur). 2019 m. remontuota vietinių kelių žvyro
danga, blogos būklės ruožuose išpilta 695,64 kub. m žvyro (19 090,00 Eur), lyginta greideriu 261,76
km kelių su žvyro danga (10 300,00 Eur), užtaisyta 230,00 kv. m duobių asfalto dangoje Seredžiaus
miestelyje, Klausučių bei Padubysio gyvenvietėse (5 526,65 Eur), Seredžiaus bei Klausučių
gyvenvietėse atlikti gatvių horizontaliojo ženklinimo darbai (33,39 Eur).
Šilaitynės kaime vietiniame kelyje Nr. sr49 Rukšioniai–Šilaitynė, Žardiškių kaime vietiniame
kelyje Nr. sr30 Į Žardiškių k. ir Armeniškių kaime nuovažoje į laukus iš Europos Sąjungos
solidarumo fondo lėšų pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti rekonstruotos trys pralaidos.
Pavambalių kaime rajoniniame kelyje Nr. 1709 Seredžius–Juodaičiai–Mituva–Keryvai iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos lėšų įrengtos dvi pralaidos, dar viena pralaida rekonstruota. UAB
„Jurmelsta“ pradėjo melioracijos statinių Seredžiaus seniūnijoje remontą (Objektas – Jurbarko r.
Armeniuko baseino ir kiti melioracijos grioviai). Numatoma darbų pabaiga – 2021 m. Bendra
Sutarties kaina – 321 945,28 Eur.
2019 m. iš Seredžiaus seniūnijos išvežta 14,00 t asbesto turinčių atliekų.
2019 m. balandžio–gegužės mėn. už 5 896,33 Eur atlikti Seredžiaus seniūnijos
administracinio pastato pamatų šiltinimo ir nuogrindos įrengimo darbai.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo Seredžiaus seniūnijoje programai 2019 m. gauti
asignavimai – 9 500,00 Eur. Šios lėšos panaudotos atliekų išvežimui, kapinių, viešųjų teritorijų,
gatvių ir kelių priežiūrai.
Seniūnijos viešosioms teritorijoms prižiūrėti iš sutaupytų seniūnijos komunalinio ūkio lėšų ir
gavus papildomą finansavimą už 5 300,00 Eur buvo įsigytas ratinis traktorius „Yanmar F210“ su
nauju galiniu sniego stumdytuvu, už 500,00 Eur įsigyta žoliapjovė „Viking MB4RT“.
Užimtumo didinimo programa.
Programai įgyvendinti skirta 14 524,00 Eur, iš jų 13 083,00 Eur – darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms, 1 441,00 Eur – darbo priemonių įsigijimui. Buvo įdarbinti 7 žmonės.
Bendra jų darbo trukmė valandomis – 3 503,00 val. Asignavimai panaudoti 100 proc.
Žemės ūkis.
2018–2019 m. žemės ūkio srityje atliktos funkcijos:
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Funkcija

2018 m.

Priimta ir patvirtinta paraiškų gauti tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio
naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
Paraiškose įbraižyti laukai
Priimta prašymų iš pareiškėjų pakeisti, papildyti pateiktas paraiškas
Priimti ir perduoti pranešimai dėl valdos perdavimo
Atnaujinti žemės ūkio valdų duomenys VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro Žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Užregistruotos naujos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro Žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Priimti prašymai išregistruoti žemės ūkio valdą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro Žemės ūkio ir kaimo verslo registro
Surinkti duomenys iš 26 ūkininkų, kurių grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių
plotai > 50 ha, apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų
kiekius ir savaitės/pusmečio statistinės ataskaitos (forma GS-5) pateiktos VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Surinkti duomenys iš seniūnijos ūkininkų ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centrui pateikta žieminių pasėlių iššalimo metinė statistinė
ataskaita (GS-8)
Atnaujinti ūkininkų ūkių duomenys VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro Ūkininkų ūkių registre
Registruotos kiaulių laikytojų prašymu naujos kiaulių bandos bei visi
pasikeitimai jau registruotose kiaulių bandose VĮ ŽŪIKVC ūkinių gyvūnų
registre
Išduotos pažymos ūkininkams apie jų valdų ekonominį dydį ir valdų
įregistravimą
Pažymėta pareiškėjams išankstinių KŽSRP aprašymų
Padėta pareiškėjams paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pažymėti
laukus, kurie buvo apsėti beicuota vasarinių rapsų sėkla, bei pateikta
informacija apie planuojamus žydinčių rapsų laukų purškimus
Sutikrinti duomenys dėl azoto kiekio viršijimo valdose ir informuoti pareiškėjai
Informuoti pareiškėjai dėl neatnaujintų žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių
duomenų
Užpildytos pareiškėjų paraiškos dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų
nuostolių, nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais,
kompensavimo ir (ar) vienkartinės išmokos gyvulininkystės veikla
užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais,
gavimo

2019 m.

274

264

2 704
20
2
290

2 679
21
2
284

6

9

8

3

7

8

1

1

181

202

212

123

24

24

18
18

8
8

121
127

98
123

0

223

Ataskaitiniais metais seniūnijoje pasėlius deklaravo 264 ūkiai 6 330,82 hektarų žemės plote.
171 ūkio dydis – nuo 1 iki 10 hektarų. Seniūnijoje yra 18 ūkių, kurių plotas viršija 150 ha.
Didžiausias seniūnijos ūkininko ūkis – 279,77 ha.
7 pareiškėjai dalyvauja ,,Ekologinio ūkininkavimo programoje“, 3 – priemonės „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, po 1 –
veikloje „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“, 3 – veikloje
„Ražienų laukai per žiemą“. 7 seniūnijos bičių laikytojai pateikė paraiškas ir pasinaudojo parama
už papildomą bičių maitinimą. Šie pareiškėjai laikė 120 bičių šeimų. 2019 m. pabaigoje seniūnijoje
kiaulės buvo auginamos 58 ūkiuose. Juose buvo laikomos 204 kiaulės.
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Kultūra ir sportas, bendruomenių veikla.
Didžiąją dalį renginių organizuoja Klausučių kultūros centras ir Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokykla-daugiafunkcis centras. Daug renginių organizuoja ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė
mokykla bei Jurbarko viešosios bibliotekos Seredžiaus, Klausučių ir Armeniškių skyriai. Seredžiaus
seniūnija kartu su kultūros darbuotojais ir bendruomenių nariais 2019 m. organizavo šiuos renginius
bei šventes: Pavasario (Kaziuko) mugė Seredžiuje, akcija „DAROM 2019“, Gedulo ir Vilties dienos
minėjimas, Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas ant Palemono kalno,
Klausučių seniūnaitijos gyventojų vakaronė „Pasibūkime kartu...“, Seredžiaus seniūnijos Kalėdų
eglės įžiebimo šventė Seredžiuje.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariatas Klausučiuose vykdė vasaros stovyklą „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime
3“, skirtą 14–18 metų vaikams ir jaunuoliams. Klausučių mokyklos bendruomenė suorganizavo
Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 100-ojo jubiliejaus šventę.
Bendruomenių vykdyti projektai ir jų finansavimas:
Bendruomenės, projekto pavadinimas
Armeniškių kaimo bendruomenės projektas „Kampelis
poilsiui Armeniškiuose“

Finansuota
suma (Eur)
642,00

Vosbutų kaimo bendruomenės projektas
„Nepamirškime savo krašto istorijos“

841,00

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų
dienos centro projektas „Vai dūzgia staklelės“
Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų
dienos centro projektas „Šeimai palankios aplinkos
sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“
Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos
bendruomenė” projektas „Meno inkubatorius“
Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos
bendruomenė” projektas „Išmok drožti, padėk įruošti
pažintinį taką“
Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas projektas
„Klausučių krepšinio turnyro organizavimo
tobulinimas”

250,00

Finansavimo šaltinis
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Jurbarko rajono savivaldybė

10 000,00

Europos regioninės plėtros
fondas

500,00

Jurbarko rajono savivaldybė

500,00

Jurbarko rajono savivaldybė

500,00

Jurbarko rajono savivaldybė

Seredžiaus seniūnija kartu su kultūros darbuotojais, bendruomenėmis ir seniūnaičiais
kiekvienais metais atstovauja Seredžiaus kraštui Jurbarko krašto bei Seniūnijų sporto žaidynėse.
Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras 2019 m. surengė suaugusiųjų
krepšinio 3x3 turnyrą serediškių sambūrio „Palemonas“ taurei laimėti, draugiškas krepšinio
rungtynes „Seredžiaus Jaunimas–Veteranai“, tinklinio turnyrą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai,
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draugiškas tinklinio varžybas „Seredžius–Vilkija“ ir „Jaunimas–Veteranai“, vaikų ir jaunimo
futbolo turnyrą „Vienas prieš vieną“, tradicines futbolo varžybas Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokyklos-daugiafunkcio centro taurei laimėti, draugiškas futbolo varžybas „Jaunimas–Veteranai“
ir vasaros sezono uždarymo futbolo varžybas.
Seredžiaus futbolo komanda „Seredžius“ 2019 m. dalyvavo Aloyzo Zairio atminimo, Kriūkų
BC, Romualdo Marcinkaus atminimo, Seimo nario Ričardo Juškos taurių futbolo turnyruose,
veteranų futbolo turnyre Gelgaudiškyje ir Raseinių ,,Danspin“ futbolo turnyre.
Klausučių sporto klubas „Jaunuolynas“ 2019 m. organizavo respublikines varžybas: „LSD
„Žalgiris“ Jurbarko rajono atviras sunkiosios atletikos turnyras“, „Croslifting turnyras (įvairaus
amžiaus)“, tradicinius Klausučių krašto krepšinio bei A. Minkaus stalo teniso turnyrus.
Kita darbai ir vykdomi projektai.
Pagal ES struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą „Kraštovaizdžio formavimas
Jurbarko rajone“ Seredžiaus mstl. Neringos g. išvalyta 0,50 ha ploto atvirais karkasais pažeista
teritorija.
Sutvarkyta Šv. Jono šaltinėlio teritorija bei pastatyti trys akmenys, ant kurių iškaltos nuorodos
į Šv. Jono šaltinėlį.
Seredžiaus mstl. Marcinkevičiaus g. nugriauti nelegaliai pastatyti apleisti žmonių saugumui
pavojų kėlę sandėliukai, sutvarkyta teritorija.
Nupjauti 7 avarinės būklės medžiai automobilių stovėjimo aikštelėje prie bažnyčios.
Kartu su Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos–daugiafunkcio centro bendruomene pradėtas
rengti pažintinis takas Seredžiaus miestelyje: kirsti savaiminio augimo krūmai, šienauta žolė.
AB „Kelių priežiūra“ Seredžiaus mstl. S. Šimkaus g. tvarkė drenažo sistemą pertekliniam
lietaus vandeniui surinkti.
Į Seredžiaus bei Klausučių pliažų tinklinio aikšteles atvežta smėlio.
Seredžiaus seniūnijoje gyvuoja tradicija pasveikinti ilgaamžius seniūnijos gyventojus. Pernai
seniūnija pasveikino septynis garbingo jubiliejaus sulaukusius senolius.
2019 m. seniūnijoje praktiką atliko penki studentai: du iš Vytauto Didžiojo universiteto, du iš
Kauno kolegijos, vienas iš Kolpingo kolegijos.
Problemos ir perspektyvos.
Seniūnijoje daug (110,072 km) vietinės reikšmės kelių su žvyro bei grunto danga. Jų būklė
nuolat blogėja, nes skiriamo finansavimo jų priežiūrai ir remontui nepakanka.
Seniūnijos teritorijoje esantis bešeimininkis nekilnojamasis turtas ir avarinės būklės pastatai,
savininkų neprižiūrimi sklypai, sodybos gadina kraštovaizdį bei kelia pavojų žmonių saugumui.
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Pavojų žmonių saugumui kelia Klausučių k. daugiabučiams namams priskirtų sandėliukų avarinė
būklė.
Aktualus daugiabučių namų Klausučių gyvenvietėje administravimo klausimas. Problemų
kelia duobėti daugiabučių kiemai, prie daugiabučių namų esančios automobilių stovėjimo aikštelės
nebepatenkina gyventojų poreikių (automobiliai statomi ant žalios vejos).
Seredžiaus miestelio Piliakalnio, Pieštvės, Pergalės, Sodų, P. Virako, P. Cvirkos, Darbininkų
gatvėse ir dalyje Neringos gatvės nėra įrengti nuotėkų tinklai, gyventojai naudojasi vietine
kanalizacija, kasmet pavasarį užšąla vandens trasa Sodų g., dėl to vandens iš vandentiekio negali
naudoti septynių namų gyventojai. Nuotėkų surinkimo problema bei paviršinio vandens surinkimo
problema aktuali ir Armeniškių k.
Seredžiaus II kapinėse vasarą šulinyje išdžiūsta vanduo, todėl tikslinga būtų įrengti vandens
gręžinį.
Gyventojai prašo renovuoti Seredžiaus mstl. S. Šimkaus g. ir Klausučių k. A. Daugėlos g.
šaligatvius.
Būtų tikslinga seniūnijos administracinio pastato šildymo sistemos rekonstrukcija, įrengiant
šiluminę trasą nuo Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro šilumos punkto.
2020 m. Seredžiaus miestelio Dubysos g., Pergalės g. ir J. Marcinkevičiaus g. bus atnaujintas
gatvės apšvietimas (sumontuota 40 vnt. naujų gatvės šviestuvų), Seredžiaus I kapinių vakarinėje
pusėje – įrengta nauja tinklinė tvora, Seredžiaus II kapinėse – įrengtas naujas trinkelių takas.
2020 m. planuojama įrengti mažąjį pažintinį taką Seredžiaus miestelyje.
Seniūnijoje numatomi projektai: „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas
Belvederio ir Pieštvėnų kaimuose“, „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
Pastarojo projekto metu Seredžiaus miestelyje, Klausučių bei Armeniškių kaimuose bus įrengtos 5
konteinerinės aikštelės. 2020 m. turėtų būti išasfaltuota Gailių g. Armeniškių k.

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, ūkvedysenergetikas, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis, socialinis darbuotojas,

žemės ūkio

specialistas, valytojas).
Skirsnemunės seniūnijos plotas ir ribos nesikeitė. 2019 m. gruodžio 31 d. Skirsnemunės
seniūnijoje 22 kaimuose gyveno 1845 gyventojai (2018 m. – 1 904). 2019 metais Skirsnemunės
kapinėse palaidoti 43 žmonės, gimė 9 vaikai. 17 asmenų deklaravo išvykimą iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
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Seniūnijos teritorijoje veikiančios imonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, A. Paškausko
prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ (gėlės), bendrosios
praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A. Vaivados IĮ „ENONA“,
katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų-liuteronų bažnyčia, evangelikų liuteronų
diakonijos „Jurbarko sandora“ vaikų dienos centras, Skirsnemunės paštas, Skirsnemunės biblioteka,
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės filialas.
Pilies I kaime – Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, viešbutis –
restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“, R. Stigienės parduotuvė, UAB „Nigror“ priklausanti
kavinė-baras „Prie pilies“ ir „Pilies parduotuvė“, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro Pilies 1-asis medicinos punktas, Pilies I kaimo biblioteka.
Pilies II kaime – UAB „Metsuna“ metalo supirkimo aikštelė.
Kartupėnų kaime – UAB „Laukmeda“, J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“.
Naukaimio II kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija, Taikomosios aviacijos
asociacijos aerodromas.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“.
Seniūnijoje yra 3 seniūnaitijos, 2019 metais šiose seniūnijose išrinkti nauji seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos.
Gauta 219 gyventojų prašymų ir įvairių raštų iš įstaigų, organizacijų, išsiųsta 115 raštų.
Ataskaitiniais metais gyventojų prašymu išduotos 63 pažymos, 43 leidimai laidoti, 22 leidimai
kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, 33 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose
vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje, atitveriant ją
ar jos dalį arba apribojant eismą joje, 1 leidimas įrengti išorinę reklamą. Gyventojai žodžiu kreipėsi
dėl gatvių apšvietimo, palaidų šunų, kelių žvyravimo ir lyginimo greideriu.
Ataskaitiniais metais atlikti 88 notariniai veiksmai, parengta 12 seniūno įsakymų personalo
(dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą) klausimais, 3 įsakymai – veiklos klausimais.
Sudarytos 6 darbo sutartys dėl paskyrimo dirbti pagal Užimtumo didinimo programą.
2019 m. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas
seniūnijos 2020 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Atsižvelgus į dokumentų
išliekamąją vertę ir dokumentų saugojimo terminus, parengti, suderinti ir patvirtinti šeši dokumentų
naikinimo aktai.
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Skirsnemunės

seniūnijoje

vykdoma

gyvenamosios

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje

vietos

deklaravimo

funkcija

(GVDIS). Šioje sistemoje atlikti

veiksmai matosi 4 lentelėje.
Atlikti veiksmai Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje:
Funkcija

Atlikta
veiksmų
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą
104
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR ilgesniam nei
17
šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
54
Išduota pažymų gyvenamosios vietos savininkams
24
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo
12
Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
20
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
6

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 53 200 Eur asignavimų, panaudota 52 517
Eur. Įvykdymas 98,72 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – skirta 48 265 Eur, iš kurių panaudota 47 301 Eur, tai sudaro 98,00 proc.
nuo seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms skirta 5 321 Eur asignavimų, iš kurių
panaudota 5 191 Eur: šildymui, elektrai ir vandentiekiui skirta 2 681 Eur asignavimų, iš kurių
panaudota 2 651 Eur, ryšių paslaugoms skirta 90 Eur asignavimų, panaudota 72 Eur,
komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta 150 Eur asignavimų, panaudota 150 Eur,
transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui skirta 1 100 Eur asignavimų, panaudota
asignavimų 1 081 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 1 300 Eur asignavimų,
panaudota 1 237 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos gauti asignavimai iš patalpų nuomos – 1 160 Eur, panaudota 1 023
Eur.
Socialinis darbas.
Priimta 112 šeimos prašymų gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo. Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktus gavo 248 asmenys (2019
m. gruodžio mėn. duomenys). Piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims buvo priimta 150 prašymų, šildymo išlaidų kompensacijai gauti 21, dėl
išmokos vaikui gavimo 81, dėl vienkartinių pašalpų 15 prašymų. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro
kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES
intervencinių atsargų iš viso buvo gauti 437 prašymai.
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Pateikta 61 išvada dėl teisės į piniginę socialinę paramą, 124 buities tyrimo aktuose įvertinta
socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygos. Nuo 2019 m. liepos 1 d. užpildyti ir pateikti
7 asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynai. Seniūnijoje konsultuojama
socialiniais klausimas, tarpininkaujama dėl nemokamos teisinės pagalbos, kompleksiškai vertinama
pagalbos asmeniui ar šeimai poreikis, tarpininkaujama dėl kitų pagalbos priemonių.
Per ataskaitinį laikotarpį Skirsnemunės seniūnijoje vyko 11 socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžių, kuriuose svarstyta 30 atvejų.
Skirsnemunės seniūnijoje 58 šeimos užpildė prašymus socialinei paramai mokiniams gauti
(15 prašymų daugiau negu 2018 m.), 51 šeima gavo lėšas mokinio reikmenims įsigyti (1 vaikui –
76,00 Eur). Išduota 18 pažymų apie asmens šeimos socialinę padėtį ir gaunamas socialines išmokas.
17 asmenų kreipėsi dėl vienkartinių pašalpų.
Pagalba buvo teikiama 8 seniūnijos šeimoms, kuriose auga 26 nepilnamečiai vaikai.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių šeimos buvo įtrauktos į prižiūrimų šeimų sąrašą – girtavimas,
elementarių higieninių ir motinystės ar tėvystės įgūdžių šeimose stoka.
Skirsnemunės seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Skirsnemunės seniūnijos
socialinė darbuotoja darbui su šeimomis patiriančiomis socialinę riziką 2019 metais surinko 29
vaikų svajones, visos jos išpildytos gerų žmonių dėka.
Keliai, komunalinis ūkis.
Skirsnemunės seniūnijoje yra 89,66 km vietinės reikšmės kelių. Seniūnijai skirta 21 000 Eur
vietinės reikšmės keliams žvyruoti ir lyginti greideriu. Šios lėšos buvo panaudotos: 5 500 Eur –
kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 15 500 Eur – žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir
paskleista 593,6 kub. m žvyro. Prižiūrėta 78 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga.
Darbus atliko UAB „Jurmelsta“.
Suremontuota 200 kv. m išasfaltuotų gatvių. Darbus atliko AB „Kelių priežiūra“.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programai finansuoti (2019 03 01–2019 12 20 laikotarpiui) iš
Savivaldybės biudžeto skirta ir panaudota 1 235 Eur (ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms –
prekėms), iš valstybės biudžeto skirta ir panaudota asignavimų 11 2311 Eur (kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms). Pagal Užimtumo programą
Skirsnemunės seniūnijoje buvo įdarbinti 6 asmenys, dirbo 2959 val.
Seniūnijos darbininkai atliko aplinkos priežiūros darbus, tvarkymo ir želdinių priežiūros
darbus Skirsnemunės seniūnijos viešosiose erdvėse. Buvo tvarkomas ir prižiūrimas 15,06 ha viešųjų
erdvių plotas. Spalio mėnesį prie prižiūrimų teritorijų prisidėjo dar 3,56 ha lankymui pritaikyto
Kartupėnų piliakalnio su senovės gyvenviete teritorija. Taip pat buvo šalinami savaiminio augimo
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krūmai pakelėse, valomi grioviai ir pralaidos. Baigti atnaujinti Panemunės dviračių trasos laiptai
ties Kartupėnų piliakalniu (supuvusios lentos pakeistos naujomis). Darbininkai perdažė lauko
baldus Pilies I kaimo prieplaukoje, atnaujino suoliukus Skirsnemunės kaime ir Skirsnemunės Šv.
Jurgio bažnyčios teritorijoje. Pagamino naujus laiptus Pilies I kaimo prieplaukoje.
Siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą išrašyta 107, iš jų su 41 asmeniu Skirsnemunės
seniūnija sudarė sutartis atlikti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnijos gyventojai, gaunantys
socialines išmokas, dirbo 3155 val. visuomenei naudingų darbų.
Žemės ūkis.
Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti pateikė 302
žemdirbiai. Per deklaravimo laikotarpį į duomenų bazes buvo įbraižyti 5709,58 ha žemės ploto
laukai. Atnaujinant ūkininkų valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre atlikta
340 veiksmų. 2019 metais naujai įregistruotos 9, o išregistruotos 2 kaimo valdos. Lietuvos
Respublikos ūkininkų Ūkių registre 2019 metais atnaujinti ir patikslinti duomenis 154 seniūnijos
ūkininkams, išregistruoti 2 ūkiai.
Kultūra ir sportas.
Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius,
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė, Skirsnemunės ir Pilies I
kaimų bibliotekos, Skirsnemunės ir Pilies kaimo bendruomenės. 2019 metais seniūnijoje vyko
nemažai jau tradiciniais tapusių renginių, paminėtos valstybinės šventės.
2019 m. rugpjūčio 18 d. vyko Skirsnemunės miestelio šventė, sutampanti su Šv. Baltramiejaus
atlaidais. Po

mišių vyko aktyvios futbolo varžybos,

prie seniūnijos veikė vaikų kiemelis,

koncertavo Jurbarko kultūros centro ir Skirsnemunės skyriaus muzikos ir šokių kolektyvai, grupė
„Lietuvaičiai“.
Gruodžio 27-ąją Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemunės kaimo bendruomenė ir Jurbarko
kultūros centro Skirsnemunės skyrius surengė padėkos akciją geradariams, žmonėms, savo darbu ar
lėšomis prisidėjusiems prie bendruomenės gerovės ar miestelio renginių organizavimo. Kalėdų
senelis, lydimas žaismingos svitos, aplankė ir įteikė Skirsnemunės kaimo bendruomenės įsteigtas
nominacijas už bendruomeniškumą ir finansinę paramą.
Seniūnijos problemos ir perspektyvos.
Mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Per 2019 m. Skirsnemunės seniūnijoje žmonių,
kurių amžius nuo 18 iki 65 metų, sumažėjo 45.
Užimtumo tarnybos Jurbarko skyriaus duomenimis, Skirsnemunės seniūnijoje nedarbo lygis
mažėjo, tačiau lyginant su kitomis rajono seniūnijomis išliko vis tiek aukštas.
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Seniūnijoje pradėtas

įgyvendinti projektas „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo

sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“.
2020 metais turi būti atlikti darbai. Tai pagerins seniūnijos viešąją infrastruktūrą. Turgavietės
įrengimas pagerins sąlygas smulkaus vietinio verslo vystymuisi bei vietinių ūkininkų produkcijos
realizavimui.
2019 m. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba baigė tvarkyti ir pritaikyti lankymui seniūnijos
teritorijoje esantį Kartupėnų piliakalnį. Seniūnija privalės užtikrinti sutvarkyto piliakalnio –
lankytino objekto priežiūrą. Prie seniūnijos prižiūrimų viešųjų erdvių dar papildomai prisidėjo 3,56
ha piliakalnio su senovės gyvenviete plotas. Iš viso šiuo metu seniūnija prižiūri 18,62 ha viešųjų
erdvių. Visi viešųjų erdvių, pakelių priežiūros ir tvarkymo darbai reikalauja nemažų žmogiškųjų
išteklių. Seniūnija neturi nė vieno pastovaus darbininko etato.
Pastoviai mažėjant Užimtumo didinimo programos lėšoms, mažėja žmonių, galinčių dalyvauti
šioje programoje. 2019 metais seniūnija pagal gautas Užimtumo didinimo programos lėšas galėjo
įdarbinti tik 6 žmones vidutiniškai trijų mėnesių laikotarpiui. Taip pat mažėja ir žmonių, atliekančių
visuomenei naudingą veiklą, skaičius. Dėl darbo jėgos trūkumo seniūnijai tampa sunku užtikrinti
savalaikę ir kokybišką visų viešųjų erdvių priežiūrą.
Seniūnija paskutiniais metais įsigijo technikos, kuri leidžia labiau mechanizuoti teritorijų
tvarkymą. 2018 m. buvo įsigytas prikabinamas greideris, skirtas kelių priežiūrai ir sniego valymui.
2019 m. įsigyta traktorinė šluota bei traktorinis smėlio druskos barstytuvas gatvių priežiūrai žiemą.
Net ir mechanizavus dalį darbų, išlieka aktuali problema dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.
Darbuotojai, įdarbinti seniūnijoje pagal Užimtumo didinimo programą, negali valdyti sunkiosios
technikos, net jei turi tam tinkamą kvalifikaciją, nes per programą priimti darbuotojai įdarbinami tik
nekvalifikuotam darbui – aplinkos tvarkymui. Be to šie darbuotojai nėra materialiai atsakingi
asmenys. Kita problema yra ta, kad jie įdarbinami laikotarpyje nuo balandžio mėnesio iki gruodžio
mėnesio vidurio. Visuomenei naudingą veiklą atliekantys asmenys yra vienintelė seniūnijos
paspirtis žiemos metu, tačiau jų skaičius taip pat kasmet pastoviai mažėja. Su už pašalpas
atidirbančiais asmenimis seniūnija neturi darbo santykių. Jie seniūnijoje neįdarbinami. Visuomenei
naudingą veiklą atliekantys asmenys yra pagalba seniūnijai, tačiau neatstoja darbininkų.
SMALININKŲ SENIŪNIJA
Smalininkų seniūnijoje dirbo 7 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas,
socialinis darbuotojas, žemės ūkio specialistas, ūkvedys-energetikas, valytojas). Buvusi seniūnijos
vyriausioji specialistė Eglė Mazur dirbo iki 2019 m. gegužės 31 d., naujai išrinkta seniūnijos
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. gruodžio 9 d.
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Bendra informacija. Seniūnijos plotas ir ribos nesikeitė. 2019 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1 234 gyventojai (2018 m. – 1255). 15
žmonių deklaravo išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė
mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros
centro skyrius, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Smalininkų filialas, Jurbarko
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Smalininkų ambulatorija, VšĮ Smalininkų senjorų
namai, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, VšĮ Senovinės
technikos muziejus, VšĮ „Smalininkų žirgai“, UAB „Jurlota“, Jono Menco paukštininkystės ūkis,
MB „Tauro linija“. Veiklą vykdo dvi kaimo turizmo sodybos. Yra keturios maisto prekių
parduotuvės, viena Hainco baldų ir įvairių smulkmenų krautuvėlė, dvi kirpyklos, autoservisai UAB
„Rimanto automobiliai“ ir UAB „Ardona“.
Smalininkų seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas. Rugsėjo mėnesį išrinkti nauji seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos.
Be standartinių kompiuterinių programų seniūnijos darbuotojai dirba specializuotomis:
,,Biudžetas VS“, ,,Ūkininkų registras“, ,,Gyventojų registras“, ,,Socialinė parama“, DVS
„Webpartner“ ir REGIA programomis. Visi darbuotojai naudojasi el. pašto adresais.
2019 metais gauti 45 prašymai dėl pažymų, charakteristikų, šeimos sudėties išdavimo.
Išrašyti 26 leidimai dėl medžių kirtimo bei genėjimo, 63 leidimai prekiauti, 5 leidimai atlikti
kasinėjimo darbus, 1 organizuoti renginį ir 9 laidoti. Atlikti 58 notariniai veiksmai. Sudarytos 6
darbo sutartys dirbti pagal Užimtumo didinimo programą.
Išsiųsti 69 raštai, gauti 88, DVS parengta daugiau nei 89 vidaus susirašinėjimo dokumentų.
Parašyti 4 įsakymai įvairiais klausimais. Ištisus metus organizuoti prekių, darbų ir paslaugų viešieji
pirkimai.
Visus metus gyventojai buvo perspėjami ir raginami prisijungti prie vandens ir kanalizacijos
sistemos. Naujai persiregistravusių ar gyvenamąją vietą pakeitusių seniūnijos gyventojų buvo 72,
deklaravusių gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 0, deklaravusių išvykimą iš LR ilgesniam nei
šeši mėn. 11. Išduotos 23 pažymos patalpų savininkams ir 27 pažymos apie asmens deklaruotą
gyvenamąją vietą.
Seniūnijos biudžetas ir jo įvykdymas.
Seniūnijos darbo organizavimui skirtas asignavimų planas – 61 900 Eur, gauti asignavimai –
59 676 Eur, įvykdymas 96 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms – 51 079 Eur, t. y. 85,59 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų.
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Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui buvo skirta 8 900 Eur. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir
Užimtumo didinimo programoms skirta 10 452 Eur. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal
tiesioginę paskirtį.
Lėšų paskirstymas
Atliekų tvarkymui
Teritorijų priežiūrai
Kapinių priežiūrai
Žiemos tarnybai

Planas, Eurų
1900
1900
2900
2200

Panaudota, Eurų
1900
1900
2900
1703

Socialinis darbas.
Iš EB intervencinių atsargų maisto produktų gavo 136 nepasiturintys asmenys. Per ataskaitinį
laikotarpį Smalininkų seniūnijoje vyko 8 socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai, kuriuose
svarstyti 19 atvejų.
Dokumento pavadinimas
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų pirkimo
ir nemokamo maitinimo.
Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
Prašymai dėl maisto produktų
Pagalbos namuose paslaugos teikiamos
Surašyti buities tyrimo aktai

2018 m.
2
28

2019 m.
16
23

102
284
(69 žmonės)
75
6
107

38
254
(61 žmogus)
85
180

Lankytasi 3 probleminėse šeimose, kuriose auga 5 vaikai. Seniūnijoje yra 2 probleminės
šeimos, kuriose auga 3 vaikai.
Žemės ūkis.
Atnaujintos 35 žemės ūkio ir kaimo valdos.
Užpildytos 23 paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti.
Priimti 6 prašymai pakeisti paraiškos duomenis.
Keliai, komunalinis ūkis, atlikti darbai.
Seniūnijos vietinių kelių ilgis seniūnijoje 37,663 km. Vietinių kelių, Smalininkų miesto gatvių
priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 8 300 Eur. Išleista: 2526
Eur kelių lyginimui greideriu, 4961 Eur žvyravimui (211 kub. m žvyro), 3363 Eur vietinės reikšmės
kelių su asfalto danga duobių užtaisymui (užtaisyta 140 kv. m).
Sniego valymui išleista 1703 Eur.
2019 m. seniūnija įsigijo naują žoliapjovę – žalienų smulkintuvą, jungiamą prie seniūnijos
traktoriaus ir pjovimo įrenginį aukštai esančioms šakoms genėti, savaeigę žoliapjovę.
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Nušienauta 24 km pakelių, išvalyti visi jų grioviai. Nemuno g. perklotos 40 kv. m šaligatvių
dangos.
Kapinėse įrengtas vandentiekis ir prijungtas prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.
Nuolatos buvo prižiūrimos kelerios neveikiančios kapinės (nupjauta žolė, iškirsti menkaverčiai
krūmai). Lidijos Meškaitytės sodybos šeimininkei Onutei Burneikienei buvo teikiama pagalba
tvarkant sodybos aplinką.
Prie Senovės technikos muziejaus vandens telkinio išnaikinti krūmai, pasodintos 24 liepaitės.
Seniūnija aktyviai prisidėjo organizuojant akciją „Darom 2019“.
Liepos 3 d. Smalininkų senajame uoste savivaldybės vadovai susitiko su VĮ Vidaus vandens
kelių direkcijos generaliniu direktoriumi Vladimiru Vinokurovu bei Laivybos direktoriumi
Aurelijumi Rimu. Apsilankymo metu buvo apžiūrėtas uostas ir diskutuota uosto pritaikymo
šiandieniniams poreikiams galimybė.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programai skirta 9423 Eur darbo užmokesčiui ir 1029 Eur kitoms
prekėms. Pirktos darbo apsaugos priemonės, darbo įrankiai, atsarginės dalys krūmapjovėms,
benzinas, tepalai, dažai. Viešosioms erdvėms prižiūrėti ir tvarkyti buvo priimti 6 viešųjų darbų
darbuotojai.
2019 metais visuomenei naudingą veiklą atliko 32 seniūnijos gyventojai. Su jais buvo
sudarytos 64 sutartys. Jie atliko įvairiausius aplinkos tvarkymo darbus: tvarkė pylimą, pakeles,
skverus, pjovė žolę, vežė lapus, valė griovius bei pralaidas, šlavė ir barstė šaligatvius, prižiūrėjo
kapines. Padėjo ruošiantis miestelio šventėms.
Kultūra ir sportas.
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras aktyviai vykdė veiklą. Suorganizavo 15
pagrindinių seniūnijos renginių, vykdė edukacines pamokos, pristatė įvairias parodas. Kultūros
centro kolektyvai kartu su kitomis Smalininkų organizacijomis dalyvavo Jurbarko miesto šventėje.
Kiekvienais metais organizuojami tradiciniai minėjimai ir renginiai.
Lapkričio 29 dieną Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos
kariuomenės dienos minėjimas. Koncerto metu buvo įteikta kasmetinė Pilietiškiausio jaunojo
smalininkiečio nominacija.
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Smalininkų filialas suorganizavo 20
literatūrinių parodų, surengė 7 renginius suaugusiems ir 11 vaikams, išdavė 7075 knygas
skaitytojams.
Ištisus metus aktyviai veiklą tęsė kartodromas. Čia vyko įvairios varžybos: vienas „Lietuvos
kartingų čempionato“ etapas, „Šakių taurė“, „Rotax max taurė“, „Žiemos taurė“, 10 įmonių klientų
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renginių-varžybų. Kartodromo valdytojas pagal sutartį yra MB „Tauro linija“. Ši mažoji bendrija
toliau sėkmingai prižiūri ir vykdo komercinę veiklą Smalininkų kartodrome. Aktyviai veikia
kartingų būrelis.
Aktyvi stalo teniso klubo ,,Pirmasis setas“ veikla. Moterų komanda žaidžia Lietuvos
aukščiausioje lygoje. Buvo organizuojamos treniruotės ir turnyrai vaikams.
Turizmas ir švietimas, bendruomenės veikla
Smalininkuose veikiantį Justino Stonio Senovinės technikos muziejų aplankė 3851 turistas iš
Lietuvos ir kitų valstybių. Išleista jubiliejinė 450 puslapių knyga „Senovės technikos muziejus
Smalininkuose 15 metų“, kuri buvo pateikta skaitytojams ir surengti 8 pristatymai.
Vasaros metu dažnai lankyta Lidijos Meškaitytės sodyba.
Senojo Smalininkų uosto teritorijoje buvo suorganizuota tradicinė „Nemuno šventė“.
Smalininkų bendruomenės centras dalyvavo šventėse, padėjo jas organizuoti, įgyvendinti, parašė
paraišką. Aktyviai rinko paramą renginiams. Smalininkų bendruomenės centro projektas „Laiminga
vaikystė” gavo 1053 Eur finansavimą, įrengė vaikų žaidimo aikštelę.
Smalininkuose buvo suorganizuotos 3 stovyklos jauniesiems šauliams.
Seniūnijos problemos ir perspektyvos.
Seniūnijoje yra nemažai senos statybos, prastos būklės namų, kurie įrašyti į kultūros paveldo
registrą Šių pastatų savininkai dėl prastos finansinės padėties negali atlikti bent jau minimalios
pastatų priežiūros. Neprižiūrimas senosios geležinkelio stoties pastato stogas Stoties g. 4, apleisti
ūkiniai pastatai Nemuno g. 28, 50, 74, 78.
Gyventojų ir seniūnijos rūpestis – Ąžuolų alėja. Yra daug senų ir netvirtų ąžuolų, kurie kelia
pavojų gyventojų gyvybei ir jų turtui.
Plaukiojimo baseinas, esantis Parko g., yra avarinės būklės, būtina priimti sprendimą dėl jo
tolimesnės perspektyvos.
Yra nelegalios statybos statinių, malkinių, garažų, sandėliukų. Problemiška vieta seniūnijoje
yra tarp Darželio g. ir Lauko g. Ten užlieti gyventojų sklypai. Reikėtų pataisyti pralaidų aukštį ir
suniveliuoti aukščių lygius. Nepakanka žmonių tinkamai prižiūrėti aplinką. Nespėjama nupjauti
žolę ar išvežti medžių lapus.
Išlieka problema – gyventojų abejingumas šiukšlių rūšiavimui.
Seniūnija ribojasi su tarptautinės reikšmės vidaus vandenų E41 keliu, eksploatuojamas kelias
yra paženklintas šviečiančiais navigaciniais ženklais (keliauti galima ir tamsiu paros metu).
Navigacijos laikotarpiu Nemuno upės vagoje garantuojamas 1.5 m. gylis. Keliauti upe yra sudarytos
geros sąlygos.
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Smalininkų bendruomenė siekia kurortinės teritorijos statuso. Smalininkų apylinkėse yra
natūralaus gamtinio gydomojo purvo, moksliškai ištyrus šiuos išteklius, būtų galimybė naudoti juos
žmonių sveikatos atstatymui bei poilsiui.
Tam, kad būtų sudaryta prieiga pasinaudoti vandens kelio teikiamomis galimybėmis, seniūnija
sieks atgaivinti Smalininkų senąjį uostą, jame įrengti mažųjų laivelių prieplauką.
Nemuno upės pakrantės gausiai apaugusios karklais. Nukirtus augalus, atsivertų vaizdas į upę,
o susmulkinus augalus bus galima panaudoti kaip kurą seniūnijos pastatui šildyti.
Smalininkuose, Darželio g. 2A, numatoma įkurti vaikų dienos centrą.
Smalininkuose yra apleistų pastatų, kurie galėtų būti pritaikyti naujoms veikloms.
ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA
Šimkaičių seniūnijoje dirba 9 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, seniūno pavaduotojas,
žemės ūkio specialistas, ūkvedys-energetikas, 3 socialiniai darbuotojai, valytojas-kiemsargis).
Seniūnijoje išrinkti 5 seniūnaičiai. Seniūno pavaduotojui išėjus į užtarnautą poilsį, seniūnas
kol kas dirba be pavaduotojo.
Bendra informacija.
Seniūnijos plotas ir ribos nesikeitė. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje
gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1830 gyventojų (2018 m. – 1884), per metus seniūnijoje gimė 7
kūdikiai, mirė 27 gyventojai.
Seniūnijoje yra 5 seniūnaitijos, ataskaitiniais metais jose naujai ketverių metų kadencijai
išrinkti seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos gyventojams.
2018–2019 metais išduota:
Dokumento pavadinimas
Leidimai laidoti
Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
želdinius, augančius ne miško žemėje
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį
Gyvenamosios vietos deklaravimas
Išregistravimas pagal sprendimą

2018 m.
25
13

2019 m.
27
15

69
75
1

43
58
4

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išsiųsti raštai
Notarinių veiksmų raštai
Iš viso parengta dokumentų

49
230+VSD
11
473+VSD

45
375
21
588

Visi namų savininkai privalėjo atvykti į seniūniją ir perregistruoti savo šeimos narius. Šiuo
metu dar yra neprisiregistravusių šeimų.
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Seniūnijos biudžetas. Darbo organizavimui (be valstybės deleguotų lėšų valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų socialinei paramai administruoti) iš
savivaldybės biudžeto skirta– 64 700 Eur, gauti asignavimai – 59 281 Eur, planas įvykdytas 91,62
proc.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Iš viso

Panaudotos
lėšos (Eur.)
55 562
61
752
725
48
2030
103
59 281

Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Seniūnija įdarbino 5 žmones pagal Užimtumo didinimo programą, kurios įgyvendinimui buvo
skirta: darbo užmokesčiui 9 348,94 Eur, priemonių įsigijimui 1029,00 Eur.
Per metus visuomenei naudingus darbus turėjo atidirbti 35 asmenys. Jie dirbo po 3 mėn.
Darbus galima atlikti gyvenamojoje vietoje. Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima gyventojus
atidirbti už socialines pašalpas. Šių žmonių pagalba labai reikalinga bendruomenėms. Tvarkytos
viešosios gyvenvietės prieigos, pakelės, seniūnijos teritorijoje esantys paminklai, kapinės, atlikta
daug kitų darbų.
Talkoje „Darom“ dalyvavo 58 žmonės.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnija prižiūri 107 km žvyruotų kelių.
Atlikti darbai 2018–2019 m.:
Eil. Nr.

Vykdomi darbai

1.
2.
3.
4.
5.

Žvyravimas
Lyginimas greideriu
Asfalto duobių taisymas
Paprastasis remontas (žvyravimas)
Išasfaltuota Dvaro g. Vadžgiryje

Skirtos lėšos 2018 Skirtos lėšos 2019
m., Eur
m., Eur
13 850
19 000
7450
8 000
6432,72
5207,65
11980
69284
Iš viso
39 712,72
101 491,65

Kelius prižiūrėjo UAB „Jurmelsta“ ir AB „Kelių priežiūra“.
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Žvyruoti keliai kiekvienais metais vis blogėja, kadangi jie neatnaujinami. Iš gautų lėšų tik
sutvarkomos išmuštos duobės.
Savivaldybei skyrus papildomai lėšų, atlikti darbai ir įsigytos prekės:

Eil.
Nr.
1.

Atlikti darbai , įsigytos priemonės

Skirtos lėšos, Eur

2.
3.
5.
6.
7,
9.

Pasodinta krūmų
Įsigytas trimeris
Atliktas kapinių tvoros remontas Vadžgiryje ir Šimkaičiuose (300 m)
Įsigyta betono maišyklė
Sukurti seniūnijos heraldikos projektai
Įsigyta segmentinės tvoros Vadžgirio kapinėms (125 m)
Iš viso:

Išpjauti medžiai Vadžgirio mstl. (2 vnt.), kapuose (6 vnt.)

800,00
240,00
729,00
3 243,00
200,00
1 200,00
1 100
7 512

Socialinis darbas.
Socialines paslaugas teikė 3 socialiniai darbuotojai
Seniūnijoje išmokėta išmokų ir pašalpų:
Išmokų pavadinimas

Išmokėta Eur (2018 m.)

Išmokos vaikams
Vienkartinės pašalpos

169 882,28
1 492,02

Išmokėta Eur
(2019 m.)
280 243,32
2 879,00

Socialinės pašalpos
Parama mokinių reikmenims įsigyti
Būsto šildymo kompensacijos (kietas kuras)
Iš viso:

182 709,17
9 101,00
986,00
364 170,47

162 453,43
15 010,00
2 350,85
462 936,6

Nemokamą maitinimą gavo 118 vaikų.
Gauta ir registruota dokumentų:
Dokumento pavadinimas
Dėl vienkartinių pašalpų
Dėl mokinio reikmenų pirkimo ir nemokamo maitinimo

2018 m.
18
128

2019 m.
25
78

Dėl išmokų vaikui
Dėl socialinių paslaugų

270
15

262
16

Dėl socialinės pašalpos
Dėl maisto produktų

285
176
892

263
184
828

Iš viso:

Darbas socialinę riziką patiriančiose šeimose:
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Pavadinimas
Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius (atvejų)
Socialinę riziką patiriančiose šeimose, kurioms yra inicijuoti atvejai,
augančių vaikų skaičius
Paimtų iš šeimos vaikų skaičius
Stebimų šeimų skaičius
Šeimų, krizės šeimoje metu apgyvendintų krizių centre, skaičius
Dirbančiųjų socialinės rizikos šeimose skaičius
Asmenų, kurie gydėsi nuo alkoholio priklausomybės, skaičius
Vaikų, dalyvavusių projekte „Vaikų svajonės“, skaičius

2018 m.
12
45

2019 m.
15
55

2
17
4
4
5
61

1
12
3
8
6
35

Žemės ūkis.
Pasėlių deklaravimas vykdytas elektroniniu būdu:
Darbų pavadinimas
Įbraižyti laukai
Plotas ha
Priimta paraiškų

2018 m.
2879
10470
400

2019 m.
2964
10110
396

390
9
7

437
16
11

Atnaujintų valdų
Naujai įregistruotų valdų
Išregistruotų valdų

Kultūra, sportas, bendruomenių veikla.
Seniūnijoje dirba 3 kultūros darbuotojai ir 4 bibliotekininkai. Seniūnijoje aktyviai veikia
Šimkaičių, Vadžgirio, Paskynų, Baltraitiškės ir Paulių bendruomenės. Bendruomenių tarybų ir
kultūros darbuotojų dėka kiekvienoje gyvenvietėje yra švenčiamos visos tradicinės šventės, greičiau
sprendžiamos seniūnijos gyventojų problemos, ugdomas bendruomeniškumas, tarpusavio pagalba.
Vyko daug įvairių kultūrinių renginių visoje seniūnijoje. Vadžgirys paskelbtas Mažąja
Lietuvos kultūros sostine 2019.
2019 m bendruomenės pasinaudojo 18 186,59 Eur parama.
Seniūnijos problemos ir perspektyvos.
Seniūnijos gyventojai laukia sutvarkytų ir modernizuotų vandens ir nuotekų tinklų, reikia
vandens kokybės gerinimo įrengimų Šimkaičių ir Paulių gyvenvietėse.
Reikia centralizuoto vandens tiekimo į Šimkaičių kapines.
Didžiulį nerimą kelia nekilnojamasis turtas, avarinės būklės buvę gamybiniai pastatai,
avariniai daugiabučiai namai, kuriuose vis dar gyvena žmonės.
Vadžgirio gyventojai pageidauja, kad medicinos punktas Vadžgirio miestelyje dirbtų visomis
darbo dienomis, kad būtų sutvarkyta aikštelė prie kultūros namų.
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Šimkaitiškiai pageidauja, kad būtų įrengtas pėsčiųjų takas prie paminko „Žuvę už Lietuvos
laisvę“ Šimkaičių miške.
Paulių gyventojai pageidauja, kad Paulių gatvės apšvietimui būtų parengtas projektas.
Kapitališkai suremontavus gatvės dangą, yra užtverta tvora, todėl negalima pasiekti elektros linijos.
Bet esamos linijos ir neužtenka. Reikia statyti naujų atramų ir tiesti apšvietimo laidus.

VELIUONOS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai, (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, ūkvedys,
darbininkas-kūrikas, žemės ūkio specialistas, socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas su
rizikos šeimomis, valytojas-kiemsargis). Sezono dirba metu du kūrikai.
Bendra informacija.
Veliuonos seniūnijos teritorija ir ribos 2019 m. nesikeitė. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
seniūnijoje gyveno 1425 gyventojai (2018 m. – 1515). Per metus seniūnijoje gimė 7 kūdikiai, mirė
32 asmenys.
Seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos, ataskaitiniais metais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti
6 seniūnaičiai.
Seniūnijoje veikia Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, trys maisto prekių parduotuvės,
ūkinių prekių parduotuvė, gėlių parduotuvė, rūbų parduotuvė, trys kirpyklos, veterinarijos įmonė,
VšĮ N. Dungveckienės „Šeimos klinika“, Jurbarko PSPC Veliuonos filialas su medicinos punktu
Tamošiuose, bibliotekos Veliuonoje ir Tamošiuose, Veliuonos krašto istorijos muziejus, P. Cvirkos
memorialinė sodyba, J. Jurevičiaus individuali žemės ūkio technikos remonto įmonė, dvi miško
kirtimo įmonės.
Administracinės paslaugos.
Į seniūniją gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų. 2019 metais atliktos šios paslaugos:
•

Užpildyta 61 atvykimo deklaracija;

•

Išduotos 84 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

•

Atlikta 70 notarinių veiksmų;

•

Išduotos 64 pažymos gyventojams;

•

Išsiųsti 63 raštai;

•

Išduoti 47 leidimai laidoti;

•

Išduoti 2 leidimai prekiauti;

•

Išduoti 9 leidimai kirsti medžius;

•

Išleisti 4 įsakymai veiklos klausimais, 27 personalo klausimais;

• Sudaryta 11 sutarčių dėl viešųjų darbų;
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•

Sudaryta 81 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis.

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 68 800 Eur asignavimų. Darbo
užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui – 61 900 Eur. Kitos lėšos naudotos įvairiems
įrankiams įsigyti, skelbimų lentoms, vėliavų stiebams, medžiagos dažyti piliakalnių laiptams,
malkoms, briketams ir kitoms prekėms.
Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta 11 700
Eur.
Socialinis darbas.
Priimtas 471 prašymas socialinei paramai gauti, iš jų 175 prašymai socialinei pašalpai gauti.
Socialines pašalpas gavo 57 šeimos, 115 asmenų.
Dėl išmokų vaikams gauti buvo pateikti 85 nauji prašymai, pašalpa išmokėta 134 šeimoms ir
204 vaikams.
Dėl paramos mokiniams priimti 38 pašymai.

Nemokami pietūs ir parama mokinio

reikmenims įsigyti paskirta 36 šeimoms ir 56 vaikams.
Gauta 13 prašymų vienkartinei pašalpai gauti.
Dėl paramos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims gauta 119 prašymų, paramą gavo
114 šeimų ir 241 asmuo.
Dėl socialinių paslaugų kreipėsi 4 asmenys, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose.
Atlikta 16 socialinių paslaugų poreikių vertinimų.
Asmenims, gaunantiems socialines pašalpas, išduota 97 siuntimai atlikti visuomenei naudingą
veiklą.
Socialinės paramos teikimo komisija organizavo 11 posėdžių, patikrino 74 pašalpos gavėjų
šeimyninę padėtį, buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.
Socialiniai darbuotojai lankėsi šeimose, surašyti 266 apsilankymo bei Buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktai.
Daugiavaikių šeimų yra 9, jose auga 30 vaikų.
Seniūnijoje buvo 9 šeimos, patiriančios socialinę riziką, 2 šeimos stebimos.
Keliai. komunalinis ūkis.
Seniūnijoje yra 78 km žvyruotų kelių. Jų priežiūrai skirta 23 340 Eur. Iš jų 3 340 Eur skirta
kelių lyginimui greideriu, 20 000 Eur žvyro atvežimui ir paskleidimui.
Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta 11 700
Eur. Iš jų: teritorijų priežiūrai – 2300 Eur, atliekų tvarkymui – 1800 Eur, kapinių priežiūrai – 4500
Eur.
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Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo didinimo programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 18 699 eurai. 1853 Eur
Užimtumo programos darbų finansuota iš savivaldybės lėšų, šios lėšos skirtos medžiagoms ir
priemonėms įsigyti. Valstybės biudžeto lėšos (16 846 eurai) panaudotos darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms. Vykdant Užimtumo didinimo programą buvo įdarbinta 11 žmonių.
Užimtumo didinimo programos darbų bendra trukmė – 4504 valandos.
Pagal užimtumo didinimo programą atlikta daug aplinkos priežiūros darbų seniūnijoje: kirsti
krūmai pakelėse bei naujai ruošiamo pliažo teritorijoje, genėti medžiai, tvarkomos nuolaužos bei
išvartos Veliuonos parke, kapinėse ir ant piliakalnių. Nuolat prižiūrėtos gatvės, šaligatviai, šienauta
žolė, grėbti lapai, rinktos šiukšlės visuose seniūnijos priežiūroje esančiuose žaliuosiuose plotuose,
iš viso 26,515 ha.
Žemės ūkis.
Priimtos 272 paraiškos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Bendras deklaruotų laukų plotas 6278,11 ha. Įregistruotos 3 naujos ūkių valdos. Atnaujinti 315
valdų duomenys, teikiant paraiškas tiesioginėms išmokoms elektroniniu būdu, t. y. į sistemą suvesti
pasikeitimai valdoje (asmens, nekilnojamojo turto duomenys ir t. t.). Kiaulės auginamos 86 ūkiuose,
juose laikomos 148 kiaulės. Seniūnijoje įregistruoti 3 ekologiniai ūkiai, kurių plotas 90 ha.
Statistikai iš 8 ūkių surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir sandėliuojamus grūdus.
Seniūnijoje didžiausias ūkininko ūkis 956,23 ha.
Kultūra, sportas, bendruomenių veikla.
Seniūnijoje daug ir įvairios kultūrinės veiklos. Prie renginių organizavimo kiekvienais metais
prisijungia vis didesnis bendruomenės, gyventojų, buvusių gyventojų, verslininkų ratas, todėl
šventės būna vis didesnės ir įspūdingesnės.
Per 2019 metus seniūnijoje įvyko daug kultūrinių renginių: Sausio 13-osios, Vasario 16-osios
ir Kovo 11-osios minėjimai, kaip kiekvienais metais vyko įspūdingos Užgavėnės, Liepos 6-osios
minėjimas ir Lietuvos himno giedojimas ant Ramybės piliakalnio. Tradicinei seniūnijos šventei
lėšas gavo Veliuonos krašto bendruomenė per ŽŪM pateikusi paraišką. Rudenį vyko tradicinis
Novelių vakaras, Tamošiuose vyko jau tradicine tampanti Ūkininkų šventė. Organizuotos adventinė
vakaronė, Kalėdų eglutės įžiebimas. Kaip ir kiekvienais metais seniūnijos sportininkai grįžo su
apdovanojimais iš rajono seniūnijų sporto žaidynių.
Kita veikla.
Buvo tęsiami Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios restauravimo
darbai. 2019 metais atlikti elektros instaliacijos darbai, baigti pagrindinės bažnyčios salės
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restauravimo darbai. Su savivaldybės, vyskupijos ir gyventojų pagalba surinktos lėšos, už kurias
parengtas projektas ir pateikta paraiška presbiterijos restauracijai.
Baigtas įgyvendinti vandentvarkos projektas Klangiuose. Kaip bus su Tamošių vandenviete
dar iki šiol neaišku.
Seniūnija įsigijo naujos technikos ir įrankių, reikalingų darbams atlikti: šakų smulkintuvą,
prikabinamą prie traktoriaus, malkų pjaustymo stakles, motorinį pjūklą, lapų pūstuvą. Įsigyti ir 2020
m. bus įrengti nauji suoliukai viešosiose erdvėse.
Seniūnija yra dėkinga kraštiečiui už kapinių koplyčios atstatymą.
Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, panaudodamas lėšas, gautas iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, už 1000 Eur perdengė visą turgaus aikštėje esančio namelio stogą.
Metų pabaigoje gauta džiugi žinia, kad Jurbarko krašto muziejaus padalinio Veliuonos krašto
istorijos muziejaus muziejininko Gedimino Klangausko pateiktai paraiškai kultūros taryba pritarė ir
skyrė lėšų knygos apie Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią ir parapiją, jos
600 metų jubiliejaus proga, išleidimui.
Veliuonos krašto bendruomenė įgyvendino drožybos projektą, kurio metu mokė jaunimą šio
meno paslapčių.
Seniūnijos problemos ir perspektyvos.
Seniūnija savo perspektyvas šiaurinėje teritorijos dalyje sieja su stambiais ūkininkais, o
centre, Veliuonoje, su turizmu. Mūsų didieji ūkininkai įsikūrę Tamošiuose, dalis mažesnių yra
Gricių, Šiaulių, Lucinavos, Gausantiškių, Klangių kaimuose ir keli Veliuonoje. Čia tik jie kuria
darbo vietas, o kitų perspektyvų bent kol kas nematyti. O miestelis, esantis labai patogioje vietoje
ir su labai sena ir įdomia istorija, turėtų tapti ne tik deklaruojamu, bet realiu muziejumi po atviru
dangumi. Tuo tikslu yra parengti projektai šaltinio sutvarkymui, gyva idėja – Vytauto gatvę įrengti
kaip pėsčiųjų pažintinio taką.
Problemos – Veliuonoje du trečdaliai namų ūkių neturi galimybės pasijungti į centralizuotą
nuotekų šalinimo sistemą, trečdalis neturi centralizuoto vandens tiekimo. Labai laukia asfalto
Dubinių gatvės gyventojai, Tamošiuose Užmituvio gatvės gyventojai.

Draugystės gatvės

gyventojai laukia naujo šaligatvio, kuris buvęs asfaltuotas, tačiau dabar sunkiai praeinamas,
iškilnotas šalčio ir sulūžęs. Šilta žiema atskleidė visas žvyrkelių bėdas – vietinės reikšmės keliai
nepritaikyti didelio svorio technikos važinėjimui, o nesant šalčio, važinėjant visą žiemą sunkiasvorei
technikai, svarbiausių kelių neliko.
Seniūnija, tikėdamasi, kad kuria turistams patrauklų miestelį, labai nori normalaus gatvių
apšvietimo, tvarkingų šaligatvių ne tik Draugystės gatvėje, bet ir Gedimino, Nemuno gatvėse. Šiais
metais reikia pasirengti Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 600-ųjų metų
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jubiliejaus minėjimui, kuris bus švenčiamas kitais metais. Neatsisakoma planų sutvarkyti šaltinį
Vytauto gatvėje, sutvarkyti muziejų bažnyčioje, pagaliau rasti galimybę suremontuoti ir pritaikyti
patalpas Veliuonos krašto istorijos muziejui. Nuo sovietinių laikų neremontuotos seniūnijos vidaus
patalpos ir laukia dar daug kitų darbų.

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai (pareigybės: seniūnas, vyriausiasis specialistas, specialistas,
ūkvedys-energetikas, socialinės rūpybos darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis,
valytojas-kiemsargis).
Bendra informacija.
Viešvilės seniūnijos teritorija ir ribos 2019 m. Nesikeitė. Gruodžio 31 d. duomenimis,
seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravo 964 gyventojai (2018 m. – 1 038). Viešvilės
miestelyje gyvena 764 gyventojai. Seniūnijoje yra 10 kaimų ir 3 viensėdžiai,
Viešvilės seniūnijoje yra 5 seniūnaitijos, 2019 metais buvo organizuoti seniūnaičių rinkimai,
juose išrinkti 5 seniūnaičiai.
Administracinės paslaugos.
Į seniūniją gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
•

Užpildytos 64 gyvenamosios vietos deklaracijos.

•

Užpildyta 19 gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui išvykstant iš LR.

•

Išduota 19 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

•

Gauti 5 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo.

•

Gauti 8 prašymai dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

•

Išduota 14 pažymų gyvenamosios patalpos savininkams.

•

Atlikti 63 notariniai veiksmai.

•

Gauta 120 gyventojų prašymų įvairiais klausimais.

•

Išduotos 39 pažymos įvairiais klausimais.

•

Išduoti 57 leidimai.

•

Sudarytos 4 darbo sutartys su viešųjų darbų darbininkais.

•

Sudarytos 57 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 66 000,00 Eur asignavimų. Panaudota
asignavimų 62 906 Eur, tai sudaro 95,31 proc. numatytų asignavimų. Visos biudžetinės lėšos
panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta 1120
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eurų. Ryšių paslaugoms skirta 830,00 eurų, išleista 776,80 Eur. Transporto išlaidoms skirta 2250,00
Eur, visos lėšos panaudotos.
Socialinis darbas.
Dokumento pavadinimas
Prašymai vienkartinei išmokai gauti
Prašymai-paraiškos mokymo reikmenims ir moksleivių
maitinimui gauti
Prašymai ES paramai gauti
Prašymai socialinei pašalpai gauti
Prašymai išmokai vaikui gauti
Prašymai šildymo išlaidų kompensacijai
Surašyti apsilankymo, buities tyrimo ir gyvenimo patikrinimo
aktai
Prašymai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms
gauti
Prašymai socialinėms paslaugoms gauti
Prašymai šalto vandens išlaidų kompensacijai
Prašymai kietojo kuro kompensacijai gauti

2018 m.
49
30

2019 m.
30
26

64
53
45
39
219

68
100
17
45
236

2

2

8
3
6

13
46
10

2019 m. gyventojai kreipėsi į seniūniją dėl įvairių prašymų ir dokumentų:
•

Išduoti 55 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti.

•

23 kartus suteikta informacija įvairių socialinių išmokų, paslaugų gavimo klausimais.

•

Išduota 12 pažymų apie socialinę padėtį.

•

Įvyko 26 seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai.

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis dirbo su 9 šeimomis. Organizavo psichologo,
psichiatro konsultacijas šeimoms, neturinčioms socialinių įgūdžių ir turinčioms priklausomybių.
Šiose šeimose auga 23 vaikai
Žemės ūkis.
Seniūnijoje pateiktos 63 paraiškos Paramai už žemės ūkio naudmėnas ir kitus plotus bei
gyvulius pasėlius gauti, pateikta 15 prašymų pakeisti paraiškos duomenis. Pastebimas ūkių
stambėjimas. Deklaruotų pasėlių struktūroje didžiausią dalį užima pievos ir ganyklos, kadangi
žemės našumo balas žemas.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos viešojo ūkio tvarkymui buvo skirta 11 500 Eur asignavimų. Į šią sumą įeina vietinių
kelių ir gyvenvietės gatvių valymas žiemos metu, šienavimas, kapinių priežiūra. Iš šios sumos
sniego valymui išleista 5 400 Eur.
Kelių priežiūrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 24 720 Eur. Šios lėšos
buvo panaudotos kelių lyginimui greideriu ir žvyravimui.
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Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo programai vykdyti seniūnijai skirta 7 721 Eur, iš jų 824 Eur skirti medžiagoms
įsigyti. Buvo įdarbinti 4 žmonės. Šios programos lėšomis buvo tvarkomi seniūnijai priskirti žalieji
plotai, žuvitakio slėnis, prižiūrėtos veikiančios ir neveikiančios kapinės, dalis Viešvilės miestelio
kapinių teritorijos užtverta nauja segmentine tvora, nušienautas stadionas, autodromas, išlyginta
danga ir iškirsti pakelės krūmai, prisidėta prie automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo šalia
Viešvilės bažnyčios.
Kita veikla.
Viešvilės seniūnijos savanorių ugniagesių komanda 2019 metais gesino gaisrus savo
miestelyje ir vyko į kaimynines seniūnijas. Viešvilės svanoriai ugniagesiai kartu su Jurbarko
priešgaisrinės tarnybos darbuotojais dalyvavo akcijoje ,,Gyvenkime saugiai“, kurios metu aplankė
61 Viešvilės seniūnijos gyventoją, kuriems dovanojo ir įrengė 12 naujų dūmų detektorių bei
patikrino turimus. Dalyvavo priešgaisrinės saugos ir miško gesinimo pratybose. Bendradarbiavo su
Ryno (Lenkija) ugniagesiais savanoriais, kurie lankėsi Viešvilės tradicinėje miestelio šventėje.
Viešviliečiai lankėsi pas Rauenbergo (Vokietija) ugniagesius savanorius ir užmezgė naujus
bendradarbiavimo ryšius.
Viešvilės seniūnija bendradarbiavo su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2osios rinktinės 205 lengvosios pėstininkų kuopa, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių
rinktinės Viešvilės užkarda, Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados
„Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų batalionu.
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto istorinės knygos ,,Viešvilė“ leidybai yra surinkta daugiau
kaip 33 000 Eur.
Seniūnija ir toliau skirs dėmesį:
seniūnijos vidaus kelių ir gatvių priežiūrai,
lėšų knygai ,,Viešvilė” rinkimui,
Viešvilės miestelio prekyvietės ir viešojo tualeto įrengimui,
kapitaliniam tiltelio remontui turistiniame pėsčiųjų take,
Viešvilės seniūnijos vandentiekio ir kanalizacijos tinklų plėtrai
Darželio, Mokyklos, Ridelkalnio ir Upelio gatvių apšvietimo renovacijai.
***
Dėkoju visiems už bendrą darbą.

Administracijos direktorius

Raimundas Bastys
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