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Gerbiamieji Jurbarko rajono gyventojai,
Praėję 2019 metai buvo baigiamieji 2015-2019 metų kadencijos mero ir tarybos metai, ir
pirmieji 2019-2023 metų kadencijos mero ir naujai išrinktos savivaldybės tarybos metai. Dėkoju
Jums, kad įvertinę mano pastangas pirmosios kadencijos laiku ir pritarę mano idėjoms bei
siekiams, patikėjote dar ketveriems metams kartu su Jumis, Jums pritariant ir patariant kurti
Jurbarko krašto ateitį ir tęsti pradėtus darbus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi
bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero 2019 m. veiklos ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgsiu ir pateiksiu Jūsų
vertinimui per 2019 metus atliktus darbus.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
2019-ieji – Savivaldybių tarybų rinkimų metai. 2019 metų sausio–kovo mėn. dirbo 2015–
2019 m. kadencijos taryba, o 2019 m. balandžio–gruodžio mėn. 2019–2023 m. kadencijos taryba.
2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės taryba (2015–2019 m. kadencija)

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

Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta Savivaldybės tarybos nario teisė
savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam
konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
1.1 lentelė. Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai (2015–2019 m. kadencija)
Tarybos nario vardas, pavardė
Tarybos nario visuomeninio padėjėjo vardas, pavardė
Zita Sorokienė

Gintaris Stoškus
Marius Jakelaitis

Darius Virvilas

Antanina Tunaitienė

Rūta Misevičienė
Renata Matuzienė
Jonas Ivanauskas

Ilona Pocienė

Audronis Zairys
6
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1 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015–2019 m. kadencijos frakcijos

Tarybos narių
frakcija
Liberalų sąjūdžio frakcija
frakcijos pirmininkas –
Gvidas Byčius
nariai – Remigijus Brazaitis,
Vidmantas Juzėnas, Stasys
Makūnas, Liudmila Norkaitienė,
Kazimieras Šimkus

Kasparas
Jurevičius, Donatas
Jackis, Petras
Vainauskas

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

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

TARYBA

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

Tarybos nariai nepriklausantys frakcijoms (grupėms):
Venslauskienė, Saulius Meškauskas ir Donatas Ramanauskas.

Zita

Sorokienė,

Vilma

Tarybos posėdžiai
Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į Tarybos narių pasiūlymus ir
Savivaldybės administracijos teikiamus tarybai svarstyti klausimus.
Per 2019 m. sausio–kovo mėnesius įvyko 3 eiliniai Tarybos posėdžiai ir vienas iškilmingas
Tarybos posėdis. Per 2019 m. balandžio–gruodžio mėnesius įvyko 12 tarybos posėdžių. Visi
tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės gyventojai apie jų sušaukimo laiką ir vietą buvo
informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Visi Tarybos
posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami
savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Tarybos posėdžiai“, o gyventojams sudaryta galimybė,
prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų
projektų ir taip daryti įtaką politiniams sprendimams. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami
Savivaldybės tarybos posėdžių metu daromi garso įrašai.
Visi Savivaldybės tarybos sprendimų projektai buvo užregistruoti Teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS), o priimti norminiai teisės aktai – Teisės aktų registre (TAR).
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2 pav. 2015–2019 m. ir 2019–2023 m. (2019 m. balandžio–gruodžio mėn.) kadencijų tarybos posėdžių
lyginamoji diagrama

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

2018

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

2019

• Posėdžių skaičius – (3*+12**) 15
• Parengta sprendimų – (134*+272**) 406
• Priimta sprendimų – (128* +251**) 379

*2019 m. sausio–kovo mėnesiai
** 2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiai

Paprastai tarybos sprendimų projektus rengia Savivaldybės administracija. Tačiau
sprendimų projektų rengėjais taip pat gali būti savivaldybės kontrolierius, tarybos komitetai,
tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, kurie gali patys
rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba gali kreiptis į merą dėl jų
rengimo.
2019 m. sausio–kovo mėnesiais buvo parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti svarstyti 134
sprendimų projektai. Vienas sprendimo projektas išbrauktas iš darbotvarkės, trijų sprendimo
projektų svarstymas atidėtas, trys sprendimų projektai nepriimti.
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais buvo parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti
svarstyti 272 sprendimų projektai.
3 sprendimų projektus parengė tarybos narys Gintaris Stoškus, 2–– tarybos narių grupės.
2019 m. tarybos posėdžiuose pateikti klausimai ir paklausimai
Paklausimu laikomas tarybos nario ar jų grupės kreipimasis savivaldybės kompetencijai
priskirtu klausimu į savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės
įstaigų, įmonių, organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje,
vadovus ir rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu tarybos nariai 2019 m. sausio–kovo
mėnesiais pateikė 5 žodinius paklausimus.
Naujosios kadencijos tarybos nariai balandžio–gruodžio mėnesiais Tarybos posėdžių metu
pateikė 83 žodinius paklausimus: Gintaris Stoškus – 28, Zita Sorokienė – 19, Vidmantas Juzėnas –
12, Donatas Jackis – 8, Gvidas Byčius – 6, Kazimieras Šimkus – 5, Kęstutis Naujokas –2, Darius
Virvilas –2, Vilma Venslauskienė –1.
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Balandžio–gruodžio mėnesiais tarybos nariai pateikė 34 paklausimus raštu: Liudmila
Norkaitienė –1; Zita Sorokienė –5; Gintaris Stoškus – 27.
1.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2019 m. sausio–kovo mėn.
(2015–2019 m. kadencija)

Eil. Tarybos nario vardas,
Nr. pavardė

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

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

Tarybos posėdžiai 2019 m.
sausio–kovo mėn.
Įvyko
Dalyvauta
posėdžių
posėdžiuose
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tarybos narių nusišalinimai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato prievolę tarybos nariui
Savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų
konfliktą, informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir, jeigu Savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau
svarstant šį klausimą.
2019 m. sausio–kovo mėnesiais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose tarybos
nariai pareiškė nusišalinimą 35 atvejais*, iš jų 17 atvejais nusišalinimas nepriimtas.
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose
tarybos nariai pareiškė nusišalinimą 125 atvejais*, iš jų 52 atvejais nusišalinimas nepriimtas
vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės Etikos komisijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. KS8 „Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti
9
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patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu – priėmus valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštą
nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą (t. y. nebūtų kvorumo).
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2019–2023 m. kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės taryba
2019 m. balandžio 17 d. įvyko pirmas 2019–2023 m. tarybos kadencijos Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos posėdis.
Po 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą
pateko 7 partijos:
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (5 mandatai),
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (4 mandatai),
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (4 mandatai),
Lietuvos socialdemokratų partija (3 mandatai),
Partija Tvarka ir teisingumas (2 mandatai),
Darbo partija (1 mandatas),
Lietuvos socialdemokratų darbo partija (1 mandatas).
Du visuomeniniai rinkimų komitetai:
Visuomeninis rinkimų komitetas „Jurbarko kraštui“ (2 mandatai),
Visuomeninis rinkimų komitetas „K. Šimkaus komanda „Už Jurbarko kraštą“ (2 mandatai).
2019–2023 m. kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės taryba (2019 m. balandžio 17 d.)

Iš kairės į dešinę – sėdi: Kazimieras Šimkus, Vilma Venslauskienė, Audronė Kurienė, Inga
Molevaitė, Zita Sorokienė, meras Skirmantas Mockevičius, Vida Rekešienė, Genė Gudaitienė, Liudmila
Norkaitienė, Darius Juodaitis; stovi: Donatas Jackis, Vidmantas Juzėnas, Remigijus Brazaitis, Kęstutis
Naujokas, Raimundas Jovarauskas, Petras Vainauskas, Gvidas Byčius, Egidijus Giedraitis, Kasparas
Jurevičius, Algirdas Gudaitis, Audronis Zairys, Darius Virvilas, Gražvydas Ažna, Daivaras Rybakovas,
Gintaris Stoškus.
10

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

3 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 m. kadencijos frakcijos (2019 m.)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos
frakcija
Daivaras Rybakovas,
Audronė Kurienė, Egidijus
Giedraitis, Gražvydas Ažna,
Arūnas Samys

Sambūrio frakcija

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio frakcija

Liudmila Norkaitienė,
Vilma Venslauskienė, Inga
Molevaitė

Gvidas Byčius, Vidmantas
Juzėnas, Remigijus Brazaitis

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos

TARYBA
Socialdemokratų

frakcija
Donatas Jackis,
Raimundas
Jovarauskas,
Kasparas Jurevičius,
Kęstutis Naujokas

frakcija
Audronis Zairys,
Darius Virvilas,
Aivaras Šlekys

Frakcija „Dirbsime
Jurbarko kraštui“
Zita Sorokienė, Kazimieras
Šimkus,
Petras Vainauskas

Tvarka ir teisingumas
tarybos narių grupė
Algirdas Gudaitis, Vilija
Zokaitienė

Frakcijoms ir grupėms nepriklauso tarybos narys Gintaris Stoškus
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1.3 lentelė. Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai 2019 m. (2019–2023 m. kadencija)
Tarybos nario vardas, pavardė
Tarybos nario visuomeninio padėjėjo vardas, pavardė
Irma Savickaitė

Daivaras Rybakovas

1.4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2019 m. balandžio–gruodžio
mėn.
Posėdyje
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė
Ažna Gražvydas
Byčius Gvidas
Brazaitis
Remigijus
Giedraitis
Egidijus
Gudaitis
Algirdas
Gudaitienė Genė
Jackis Donatas
Jovarauskas
Raimundas
Juodaitis Darius
Jurevičius
Kasparas
Juzėnas
Vidmantas
Kurienė
Audronė
Molevaitė Inga
Naujokas
Kęstutis
Norkaitienė
Liudmila
Rekešienė Vida
Samys Arūnas
Sorokienė Zita
Stoškus Gintaris
Šimkus
Kazimieras
Šlekys Aivaras
Vainauskas
Petras
Venslauskienė
Vilma
Virvilas Darius
Zairys Audronis
Zokaitienė
Vilija

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė(val.)

Lanko
mumo
vidurk
is
proc.

0417

0425

0508⁕

0530

0627

0813⁕

0829

0926

1011⁕

1031

1128

1218

2
2
2

3
3
3

1,5
1,5
1,5

4
4
4

4
4
4

2
2
2

3
3
3

3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5

4
4
4

4
4
4

3,5
3,5
3,5

100,0
100,0
100,0

2

3

1,5

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

2

3

1,5

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

2
2
2

3
3
3

1,5
1,5
1,5

4
4
4

4
4

Atsisakė tarybos narės mandato
2
3
3,5 3,5
4
4
2
3
3,5
n
4
4

3,5
3,5

100,0
100,0
91,7

2
2

3
3

n

3,5

2

3

1,5

2

3

2
2
2

Atsisakė tarybos nario mandato
2
2
2
2
3,5
n

2

n

100,0
75,0

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

1,5

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

3
3

1,5
1,5

4
4

4
4

2
2

3
3

3,5
3,5

3,5
3,5

4
4

4
4

3,5
3,5

100,0
100,0

3

1,5

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

Atsisakė tarybos narės mandato

2
2
2
2

3
3
3

1,5
1,5
1,5

4
n
4
4

4
4
4
4

2
2
2
2

3
3
3
3

3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5

4
4
4
4

4
4
4
4

3,5
3,5
3,5
3,5

100,0
91,7
100,0
100,0

2

3

1,5
1,5

4
4

4
n

2
2

3
3

3,5
3,5

3,5
3,5

4
4

4
4

3,5
3,5

100,0
91,7

2

3

1,5

4

4

2

3

3,5

3,5

4

4

3,5

100,0

2
2
-

3
3

1,5
1,5
-

4
4
-

4
4
4

2
2
2

3
3
3

3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5

4
4
4

4
4
n

3,5
3,5
3,5

100,0
100,0
87,5

-

⁕ Neeiliniai tarybos posėdžiai
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2019 m. parengti sprendimų projektai ir priimti sprendimai
2019 m. buvo parengti ir savivaldybės tarybai pateikti svarstyti 406 tarybos sprendimų
projektai.
4 pav. 2019 m. sprendimų projektai pagal rengėjus
2019 m. sprendimų projektų pasiskirstymas pagal rengėjus
Parengta sprendimų projektų sk. – 406
Infrastruktūros ir turto skyrius

118
41

Tarybos ir mero sekretoriatas
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

4

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

34

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

39

Socialinės paramos skyrius
Žemės ūkio skyrius

29
6
26

Administracijos specialistai
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

75

Finansų skyrius
Tarybos nariai

29
5

Daugiausia sprendimų projektų parengė savivaldybės administracija (apie 89 proc.) tarybos
ir mero sekretoriatas parengė 41 sprendimo projektą (apie 10 proc.) tarybos nariai 5 sprendimų
projektus (apie 1 proc.).
5 pav. 2019 m. priimti tarybos sprendimai
2019 m. priimtų tarybos sprendimų pobūdis
Priimtų sprendimų sk. –379
76

Savivaldybės turto klausimai
55

Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos klausimai
24

Mokesčių, rinkliavų, tarifų ir lengvatų klausimai
14

Socialinės paramos klausimai
Teritorijų planavimo, infrastruktūros klausimai

6
33

Personalo klausimai

52

Komitetų, komisijų, tarybų, fondų veiklos…
31

Švietimo, kultūros ir sporto klausimai
Biudžeto, finansų klausimai
Su tarybos veikla susiję klausimai
Investicijų projektų klausimai

15
34
39
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Kita Tarybos narių veikla
Tarybos nariai, vykdydami jiems
priskirtus įgaliojimus, įgyvendindami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme
įtvirtintas nuostatas, aktyviai dalyvavo
komisijų, kurių nariai yra, veikloje, įvairiuose
renginiuose,
konferencijose,
šventėse,
minėjimuose, susitikimuose, pagal viešai
skelbiamus susitikimų grafikus susitiko su
gyventojais, tarpininkavo sprendžiant jų
klausimus.
Kaip ir kiekvieną metų pavasarį, taip ir
2019 m., Jurbarko rajono savivaldybės vadovai
pagal iš anksto suderintą grafiką vyko į Jurbarko rajono seniūnijas, kur susitikę su
bendruomenėmis pristatė praėjusių 2018 metų veiklos ataskaitas, aptarė gyventojams aktualiausius
klausimus bei išklausė jų keliamas problemas seniūnijose. Išklausę seniūnų ir Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų ataskaitas, bendruomenių gyventojai
aktyviai diskutavo su rajono vadovais, kėlė jiems rūpimus klausimus.
Raudonės ir Skirsnemunės seniūnijose nemažai dėmesio sulaukė Panemunės ir Raudonės
pilių parkų sutvarkymo projektų rengimas. Apie kylančias problemas ir bandymus jas spręsti
susitikimuose kartu su ten esančiomis bendruomenėmis kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius, akcentuodamas, kad „svarbi bendruomenių nuomonė, nes tik
sutelktų pastangų dėka galima pasiekti tinkamus rezultatus, kurie tenkintų ne tik bendruomenės,
bet ir viso rajono, visos Lietuvos interesus, skatinant turizmą ir su tuo susijusių paslaugų plėtrą“.
Juodaičių bendruomenei labai svarbus mokyklos likimas, todėl klasių formavimo
klausimai buvo aptarti prieš ataskaitų pateikimą. Susitikimo metu aktuali tema buvo kelio į
Raseinius būklė. Veliuonos gyventojai teiravosi dėl galimybės įrengti miestelyje vandentiekio ir
kanalizacijos tinklus. Meras Skirmantas Mockevičius atsakė, jog yra svarstoma galimybė parengti
finansavimo mechanizmą ir siūlyti gyventojams įrengti nedidelius, keliems namams skirtus
vandentiekio gręžinius bei valymo įrenginius.
Eržvilko seniūnijos Rutkiškių bendruomenei meras Skirmantas Mockevičius teigė, jog
gavęs pažadą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, kad šiais metais, įvykdžius viešuosius
pirkimus, o prieš tai pakoregavus techninį projektą, prasidės kelio Rutkiškiai–Paupys asfaltavimo
darbai. Gyventojai patvirtino, kad šis kelias yra labai svarbus, ir pritarė mero pastangoms skatinti
kelio remonto darbus pradėti kiek galima greičiau. Taip pat Eržvilko miestelyje susirinkę
gyventojai teiravosi dėl mokinių pavėžėjimo po pamokinės veiklos ir miestelio viešųjų erdvių
priežiūros. Meras padėkojo pilietiškiems eržvilkiečiams bei Jurbarko policijos komisariatui, kurie
pagelbėjo nustatant į kapinių tvorą įvažiavusį ir ją apgadinusį asmenį.
„Ieškant galimybių sukurti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas, daugiausia dėmesio teks
skirti ne tik kelių priežiūrai ir gatvių asfaltavimui, bet ir vandens tiekimo ir nuotekų valymo
įrenginių statybai seniūnijų centruose. Tai bus didelis iššūkis naujai išrinktai savivaldybės tarybai
ir naujos kadencijos administracijai“, – apibendrindamas susitikimus, kalbėjo meras Skirmantas
Mockevičius.
Ataskaitų pristatymuose kartu su Jurbarko rajono savivaldybės vadovais dalyvavo šie
tarybos nariai: Algirdas Gudaitis, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis,
Kazimieras Šimkus.
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Gegužės 2 d. Kauno technologijų
universiteto Santakos slėnyje vyko
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos organizuojamas Regioninės
politikos pavasario forumas. Renginys
skirtas šalies savivaldybių vadovams,
savivaldybių tarybų nariams ir regionų
plėtros tarybos nariams. Šiame forume
diskutuota aktualiais regionų plėtros ir
investicijų
klausimais.
Europos
Komisijos
atstovai,
verslininkai,
ekonomistai diskutavo apie 2021 metais
prasidėsiantį naująjį Europos Sąjungos finansinį laikotarpį, mažėjantį finansavimą Lietuvai ir su
tuo kilsiančius iššūkius.
Jurbarko rajono savivaldybei šiame forume atstovavo savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, jo pavaduotojas Daivaras Rybakovas, Savivaldybės tarybos nariai: Inga Molevaitė,
Liudmila Norkaitienė ir Darius Juodaitis.
Gegužės 21–25 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai Egidijus Giedraitis ir Inga
Molevaitė dalyvavo Tarptautiniame investiciniame forume Ternopilio mieste, Ukrainoje.
Gegužės 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Liudmila Norkaitienė dalyvavo
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime Vilniuje.
Birželio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Venslauskienė dalyvavo
Vilniuje Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuojamuose mokymuose privačių
interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo klausimais.
Rugpjūčio 3–7 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių klausimų
komiteto pirmininkė, Liudmila Norkaitienė atstovavo Jurbarko rajono savivaldybei šventiniuose
renginiuose ir susitikimuose Berlyne, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
Rugsėjo 16 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ įstaigoje įvyko atvirų durų diena.
Susitikti su socialinių paslaugų darbuotojais bei susipažinti su šiomis paslaugomis
besinaudojančiais asmenimis atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, administracijos direktorių pavaduojanti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja Rūta Vančienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė ir tarybos nariai:
Inga Molevaitė, Liudmila Norkaitienė, Gintaris Stoškus, Gvidas Byčius ir Audronis Zairys.
VšĮ
„Jurbarko
socialinės
paslaugos“ direktorė Audronė Balčiūnienė
pristatė įstaigos veiklą, kurios tikslas teikti
efektyvią socialinę pagalbą Jurbarko
rajono savivaldybės gyventojams (jų
šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo,
socialinių problemų iš dalies ar visiškai
neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar
galimybes
savarankiškai
rūpintis
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime, sudarant šiems
asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai
spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant
įveikti socialinę atskirtį.
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Rugsėjo 19–24 dienomis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai Kazimieras Šimkus
ir Audronis Zairys atstovavo Jurbarko rajono savivaldybei Krailsheimo mieste, Vokietijos
Federacinėje Respublikoje Frankų liaudies šventiniuose renginiuose.
Rugsėjo 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys, Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Jovarauskas dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seime mokymuose, skirtuose savivaldybių Antikorupcijos komisijų pirmininkams.
Rugsėjo 30 d. Jurbarko evangelikų
liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko
sandora“ surengė atvirų durų dieną. Jurbarko
rajono vadovams bei politikams parapijos
kunigas
Mindaugas
Kairys
pristatė
organizacijos veiklą, kuri veikia kaip
nevyriausybinė organizacija nuo 1991 metų
vykdydama diakoninę veiklą Jurbarko rajone.
„Jurbarko
sandora“
organizuojamomis
kompleksinėmis socialinėmis paslaugomis
ženkliai prisideda prie socialinės gerovės
politikos įgyvendinimo ir socialinių paslaugų
prieinamumo Jurbarko regione.
Susitikime dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorių pavaduojanti Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja Rūta Vančienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima
Gardauskienė, tarybos nariai: Liudmila Norkaitienė, Inga Molevaitė, Petras Vainauskas, Algirdas
Gudaitis bei Seimo nario Ričardo Juškos patarėja, padėjėja Dovilė Dačkauskaitė.
Spalio 7 d. Jurbarko savivaldybėje vyko susitikimas su Skalvijos namais, kurie nuo 2019
m. sausio 1 d. yra Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas
vaikams, netekusiems tėvų globos, atvykusiems iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės rajonų ir Kauno
miesto savivaldybių.
Ugdytiniai gyvena 5-iuose bendruomeniniuose namuose Viešvilėje ir Smalininkuose. Šių
namų vizija paruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, kurie sugebėtų pilnai integruotis į
visuomenę, žadinant norą mokytis bei ugdant pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą.
Direktorius Nerijus Jarilinas susirinkusiesiems pristatė teikiamas paslaugas: trumpalaikę ir
ilgalaikę vaikų, netekusių tėvų globos, socialinę globą bendruomeniniuose namuose. Kalbėjo apie
nuveiktus darbus, pradedamą teikti asistento paslaugą, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų patirtį.
Skalvijos namai vieni iš pirmųjų Lietuvoje suvaldė pertvarkos procesus, gavo finansavimą iš
Europos Sąjungos bendruomeninių paslaugų plėtrai. Susitikime dalyvavo tarybos nariai tarybos
nariai: Liudmila Norkaitienė, Inga Molevaitė, Algirdas Gudaitis.
Lapkričio 6 d. prie Jurbarko miesto vandenvietės Muitinės g. 1 įvyko vandens gerinimo
įrenginių, pastatytų įgyvendinus projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0001), pristatymas.

16

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

UAB „Jurbarko vandenys“ direktorius
Darius Dragūnavičius kartu su technikos
direktoriumi Jonu Tamuliu pristatė projektą
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“. Šis
projektas įgyvendintas kartu su partneriu
Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto metu įrengti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai
Smalininkuose, geriamojo vandens gerinimo
įrenginiai
ir vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija Veliuonos miestelyje, pastatyti
Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai. Susirinkusieji buvo supažindinti su
geriamojo vandens kokybe ir rajono vandens tiekimo infrastruktūros pokyčiais.
Į renginį atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorius Raimundas Bastys, Infrastruktūros
ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Večerskas, tarybos narys Algirdas Gudaitis, bei
projekto samdomas prižiūrėtojas, inžinierius Aidas Sušinskas.

2. KOMITETŲ VEIKLA
Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui yra sudaryti 4 komitetai. Pagrindinės jų
funkcijos – preliminarus tarybai teikiamų klausimų nagrinėjimas, išvadų bei pasiūlymų teikimas,
įstatymų laikymosi, tarybos, mero sprendimų vykdymo kontrolė.
6 pav. Tarybos komitetai

TARYBA

Finansų, biudžeto ir
rajono plėtros
komitetas

Ūkio, verslo,
ekologijos ir kaimo
reikalų komitetas

Socialinių klausimų
komitetas

Kontrolės komitetas

Tarybos posėdžiuose priimamus sprendimus tarybos nariai pirmiausia apsvarsto
komitetuose. Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, savo posėdžiuose nagrinėjo Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, Savivaldybės administracijos parengtus sprendimų
projektus.
Tarybos nariai komitetų posėdžių metu diskutavo ir tais klausimais, kurie buvo suplanuoti
darbo plane, ar Savivaldybės administracijos specialistų, ar pačių tarybos narių buvo teikiami arba
keliami tam tikros nuomonės formavimui ar tiesiog rekomendacijai tolesniems darbams.
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2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla
2019 m. sausio–kovo mėn. (2015–2019 m. kadencija) Finansų, biudžeto ir rajono plėtros
komiteto (toliau – komitetas) pirmininkas – Algirdas Gudaitis, pirmininko pavaduotojas –
Romansas Dragūnavičius, nariai: Kasparas Jurevičius, Stasys Makūnas, Vidmantas Juzėnas, Ilona
Pocienė, Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas.
2019 m. sausio–kovo mėnesiais komitetas rinkosi į posėdžius 3 kartus. Šiuose posėdžiuose
buvo svarstyti 129 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 111 sprendimų projektams, nepritarė –
7. Dėl 2 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl 9 sprendimų
projektų iš viso nebalsavo, nes svarstant šiuos klausimus komiteto posėdyje nebuvo kvorumo.
Šio komiteto sausio–kovo mėnesiais posėdžių metu tarybos nariai 9 atvejais* pareiškė
nusišalinimą nuo svarstomų klausimų, iš jų 7 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
Komiteto posėdyje išklausyta informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės uždarųjų
akcinių bendrovių veiklos optimizavimo auditą.
2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų biudžeto ir rajono plėtros komiteto posėdžiuose
2019 m. sausio–kovo mėn.

Tarybos nario vardas,
pavardė

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

Komiteto posėdžiai 2019 m.
sausio–kovo mėn.
Įvyko
Dalyvauta
posėdžių
posėdžiuose
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
3
3
1
3

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
100,0
33,3
33,3
100,0
100,0
33,3
100,0

Nuo 2019 m. balandžio mėnesio naujos kadencijos tarybos Finansų, biudžeto ir rajono
plėtros komiteto (toliau – komitetas) sudėtis: Algirdas Gudaitis (komiteto pirmininkas), Gražvydas
Ažna, Donatas Jackis, Kasparas Jurevičius, Vidmantas Juzėnas, Daivaras Rybakovas, Petras
Vainauskas Vilma Venslauskienė, Audronis Zairys.
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 186
sprendimų projektai. Komitetas pritarė 154 sprendimų projektams, nepritarė – 3. Dėl 21
sprendimo projekto komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl 8 sprendimų projektų
komitetas siūlė atidėti arba išbraukti iš posėdžio darbotvarkės.
Komiteto posėdžiuose buvo išklausytos informacijos:
 Jurbarko krašto samariečių bendrijos prašymas;
 Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centro prašymas Jurbarko rajono savivaldybės
administracijai;
 Informacija apie švietimo įstaigų papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto;
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 Informacija apie Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro statomas požemines atliekų
aikšteles;
 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų 2014–
2020 metų laikotarpiu vystymą;
 Informacija dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių už žemės sklypus, esančius Meškininkų
ir Pėdamės sodų bendrijose;
 Informacija dėl mokesčių, mokamų už Jurbarko rajone esančius inžinerinius statinius;
 Informacija dėl Smukučių kaimo bendruomenės kreipimosi;
 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymą 2016–2020
metais;
 Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informacija.
Šio komiteto balandžio–gruodžio mėnesiais posėdžių metu tarybos nariai 16 atvejų*
pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų klausimų.
Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų biudžeto ir rajono plėtros komiteto
posėdžiuose 2019 m. balandžio–gruodžio mėn.
Posėdyje dalyvavusio
tarybos nario vardas,
pavardė
Algirdas Gudaitis,
komiteto pirmininkas
Gražvydas Ažna
Donatas Jackis
Kasparas Jurevičius
Vidmantas Juzėnas
Daivaras Rybakovas
Petras Vainauskas
Vilma Venslauskienė
Audronis Zairys

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)

Lankom
umo
vidurkis
proc.

05-28

06-25

08-27

09-24

10-29

11-26

12-17

5

4

2,5

3,5

3,5

3,5

3,5

100,0

5
5
4
n
5
5
5
5

4
4
2
2
4
N
4
4

2,5
2,5
n
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,5
n
n
2
3,5
3,5
3,5
n

3,5
3,5
2,1
1,45
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
1
n
2
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,0
n
3,5
3,5
3
3,5

100,0
85,7
57,1
71,4
100,0
85,7
100,0
85,7

2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla
2019 m. sausio–kovo mėn. (2015–2019 m. kadencija) Komiteto pirmininkas – Egidijus
Giedraitis, pirmininko pavaduotojas – Darius Virvilas, nariai: Gvidas Byčius, Donatas Jackis,
Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Zita Sorokienė, Petras Vainauskas.
2.3 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
posėdžiuose 2019 m. sausio–kovo mėnesiais
Komiteto posėdžiai 2019 m.
Lankomumo
sausio–kovo mėnesiais
Posėdyje dalyvavusio tarybos
vidurkis
nario vardas, pavardė
Įvyko
Dalyvauta
proc.
posėdžių
posėdžiuose
3
3
100,0
Egidijus Giedraitis
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3
3
3
3
3
3
3

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

2
1
3
3
2
2
3

2019 m.

100,0
33,3
100,0
100,0
66,6
66,6
100,0

Ūkio, veslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto (toliau – komitetas) posėdžiuose 2019 m.
sausio–kovo mėnesiais (2015–2019 m. kadencija) buvo svarstyti 127 sprendimų projektai.
Komitetas pritarė 115 sprendimų projektų, nepritarė – 3. Dėl 9 sprendimų projektų komitetas
nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje.
Komiteto posėdžiuose buvo išklausytos dvi informacijos:
 Informacija apie Jurbarko miesto seniūnijos lėšas, skiriamas UAB „Jurbarko
komunalininkas“ atliekamiems darbams apmokėti 2017–2019 metais;
 Informacija apie žemės mokesčio tarifus 2020 metams.
2019 m. balandžio–gruodžio mėn. naujos kadencijos komitetas: komiteto pirmininkas –
Darius Virvilas, pavaduotojas – Egidijus Giedraitis, nariai: Raimundas Jovarauskas, Arūnas
Samys, Kęstutis Naujokas, Aivaras Šlekys, Zita Sorokienė, Gintaris Stoškus, Gvidas Byčius.
2.4 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
posėdžiuose 2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais

Posėdyje
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)

Lankom
umo
vidurkis
proc.

0529

06-14

06-21

08-23

09-20

10-25

11-22

12-13

Darius Virvilas
Egidijus
Giedraitis

3,5

2

3,5

2,5

3

4

4

2

100,0

3,5

2

3,5

2,5

3

n

4

2

87,5

Gvidas Byčius

n

2

3

2,5

n

4

4

2

75,0

Aivaras Šlekys
Raimundas
Jovarauskas

n

2

n

2,5

n

n

4

2

50,0

3,5
n

2
2

3,5
3,5

n
2,5

3
n

4
4

n
4

2
2

75,0
75,0

Zita Sorokienė
Kęstutis
Naujokas

n
3,5

2
2

3,5
3,5

n
2,5

3
n

4
4

4
4

2
2

75,0
87,5

Gintaris Stoškus

3,5

2

3,5

n

3

4

4

2

87,5

Arūnas Samys

2019 m. komiteto posėdžiuose balandžio–gruodžio mėnesiais (2019–2023 m. kadencija)
buvo svarstyti 225 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 172 sprendimų projektams, nepritarė –
4. Dėl 37 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl 4 sprendimų
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projektų iš viso nebalsavo, nes svarstant šiuos klausimus komiteto posėdyje nebuvo kvorumo; iš
darbotvarkės pasiūlė išbraukti 8 sprendimų projektus.
Komitetui buvo pateikta 3 informaciniai pranešimai:
 Informacija apie žemės mokesčio tarifus 2020 metais;
 Informacija apie Skirsnemunės seniūnijos Skirsnemuniškių I, Skirsnemuniškių II,
Skirsnemuniškių III, Girvalakių ir Naubariškių kaimuose planuojamas statyti ir
eksploatuoti vėjo jėgaines;
 Informacija dėl Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centro prašymo skirti
papildomą finansavimą projekto administravimui.
Taip pat komitetas svarstė:
paplūdimio įrengimo galimybes Jurbarko mieste prie Nemuno upės,
turizmo paslaugų teikėjų informaciją, pastabas dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo
ir verslo informavimo centro,
informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų
2014–2020 metų laikotarpiu vykdymą,
viešojo saugumo Jurbarko m. ir rajone situaciją,
Smukučių kaimo bendruomenės kreipimąsi,
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informaciją.
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 28 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo
svarstomų klausimų, iš jų 12 atvejų tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla
2019 m. sausio–kovo mėnesiais (2015—2019 m kadencija) Socialinių klausimų komiteto
(toliau –komitetas) pirmininkas – Faustas Bakys, pirmininko pavaduotoja – Audronė Kurienė,
nariai: Remigijus Brazaitis, Vilija Zokaitienė, Liudmila Norkaitienė, Kazimieras Šimkus,
Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė.
2.5 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Socialinių klausimų komiteto posėdžiuose 2019 m.
sausio–kovo mėnesiais
Komiteto posėdžiai 2019 m.
Lankomumo
sausio–kovo mėnesiais
Posėdyje dalyvavusio tarybos
vidurkis
nario vardas, pavardė
Įvyko
Dalyvauta
proc.
posėdžių
posėdžiuose
Faustas Bakys
3
3
100,0
3
3
100,0
Audronė Kurienė
3
3
100,0
Remigijus Brazaitis
3
3
100,0
Liudmila Norkaitienė
3
3
100,0
Kazimieras Šimkus
3
3
100,0
Antanina Tunaitienė
3
3
100,0
Vilma Venslauskienė
Vilija Zokaitienė
3
3
100,0

Komiteto posėdžiuose sausio–kovo mėnesiais buvo svarstyti 127 sprendimų projektai.
Komitetas pritarė 123 sprendimų projektams, nepritarė – 1. Dėl 3 sprendimų projektų komitetas
nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje.
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 15 atvejų* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 8 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
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*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
Komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie vaiko teisių apsaugos sistemos
pertvarkymo rezultatus.
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais (2019–2023 m. kadencija) komiteto pirmininkė –
Liudmila Norkaitienė, pirmininko pavaduotoja – Audronė Kurienė, nariai: Remigijus Brazaitis,
Vilija Zokaitienė, Inga Molevaitė, Kazimieras Šimkus.
2.6 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto narių lankomumas
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais
Posėdyje dalyvavusio tarybos
nario vardas, pavardė
Liudmila Norkaitienė
Audronė Kurienė
Remigijus Brazaitis
Genė Gudaitienė
Inga Molevaitė
Gintaris Stoškus*
Kazimieras Šimkus
Vilija Zokaitienė

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
0527

0826

0923

1028

1125

1216

4
4
4
4
4

3
3
3

4
4
4

3
3
3

3
3
3

4
4
4

3
3

4

3

3

4

3

4

3
3

3
3

4
4

4

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

*Gintaris Stoškus dalyvavo svečio teisėmis
2019 m. balandžio–gruodžio mėnesiais komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 187
sprendimų projektai. Komitetas pritarė 151 sprendimų projektui, išbraukta iš darbotvarkės 4
sprendimo projektai, pasiūlyta atidėti 2 sprendimo projektų svarstymą. Dėl 29 sprendimų projektų
komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje.
Komitetui buvo pateikta informaciniai pranešimai:
 VšĮ „Gerovės paslaugų centras“ informacija dėl ketinimų buvusiuose Viešvilės globos
namuose teikti socialines paslaugas;
 Jurbarko krašto samariečių bendrijos prašymas;
 Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centro prašymas Jurbarko rajono savivaldybės
administracijai;
 Informacija apie situaciją Jurbarko rajono bendruomeniniuose globos namuose;
 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų 20142020 metų laikotarpiu vystymą;
 Informacija dėl Smukučių kaimo bendruomenės kreipimosi;
 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymą 2016–2020
metais;
 Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro informacija;
 Informacinis pranešimas apie Triatlono taurės turnyrą;
 Informacinis pranešimas apie atlikto tyrimo apie mokinių požiūrį į saugią aplinką
rezultatus.
Šio komiteto posėdžių metu tarybos nariai 32 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo
svarstomų klausimų, iš jų 9 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
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*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno
klausimo svarstymo.
2.4. Bendri Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
2019 m. balandžio 23 d. įvyko pirmasis naujos kadencijos tarybos narių susirinkimas prieš
tarybos posėdį. Šio posėdžio metu buvo apsvarstyti 34 sprendimų projektai.
Birželio 25 d. įvyko jungtinis Finansų, biudžeto ir rajono plėtros bei Socialinių klausimų
komitetų posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 39 sprendimų projektai.
Rugpjūčio 12 d. įvyko bendras visų komitetų posėdis, kurio metu buvo nagrinėjami du
sprendimo projektai: „Dėl Vidos Rekešienės atleidimo iš Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo eiti administracijos direktoriaus pareigas“ ir „Dėl
Dariaus Juodaičio atleidimo iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo pareigų“.
Spalio 9 d. įvyko bendras visų komitetų posėdis, kurio metu buvo nagrinėjami penki
sprendimų projektai, tarpe kurių ir sprendimo projektas „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus paskyrimo“.
2.5. Kontrolės komiteto veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – komitetas) sudarytas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T2-118 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“. Šio komiteto sudėtis pakeista 2017 m.
lapkričio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2- 329 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“.
Kontrolės komitetas sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai teikiamiems
klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip
laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, kaip vykdomi savivaldybės tarybos sprendimai, mero
potvarkiai, o taip pat Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai koordinuoti
ir kontroliuoti.
2019 m. sausio–kovo mėn. (2015–2019 m. kadencija) Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos Kontrolės komiteto sudėtis:
Petras Vainauskas – komiteto pirmininkas,
Romansas Dragūnavičius – komiteto pirmininko pavaduotojas,
Egidijus Giedraitis – komiteto narys,
Stasys Makūnas – komiteto narys.
2019 m. gegužės 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-164 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ sudarytas 2019–2023 m.
kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas iš 6 narių:
Petras Vainauskas – komiteto pirmininkas,
Kęstutis Naujokas – komiteto narys,
Daivaras Rybakovas – komiteto narys,
Gintaris Stoškus – komiteto pirmininko pavaduotojas,
Vilma Venslauskienė – komiteto narė,
Audronis Zairys – komiteto narys.
Šio komiteto sudėtis pakeista 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu T2-328 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“. Suirus „Jungtinei frakcijai“
tarybos narys Gintaris Stoškus išbrauktas iš Kontrolės komiteto narių, o nuo Lietuvos Respublikos
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Liberalų sąjūdžio frakcijos į komiteto sudėtį įtrauktas tarybos narys Remigijus Brazaitis. Komiteto
pirmininko pavaduotoju paskirtas Kęstutis Naujokas.
2019 m. komitetas surengė 9 posėdžius.
Sausio 25 d. komitetas svarstė 2 klausimus ir vieną informaciją:
1. Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateiktą UAB
„Jurbarko autobusų parkas“ finansinio ir veiklos už 2017–2018 m. audito ataskaitą (komitetas
dauguma balsų ataskaitai nepritarė).
2. Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaitos projektą Nr. TSP-12 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos“ (projektui pritarta).
3. Teisės ir civilinės metrikacijos vyriausiosios specialistės Editos Pažereckaitės
informaciją apie tarybai teikiamus sprendimų projektus, susijusius su Jurbarko rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriumi.
Vasario 22 d. svarstyti 2 klausimai ir viena informacija:
1. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų
vertinimas ir dėl jų išvados savivaldybės tarybai parengimas (klausimui pritarta).
2. Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projektas.
3. Tarybos ir mero sekretoriato vyriausiosios specialistės Indrės Gavėnės informacija apie
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pasikeitimus, susijusius su Kontrolės komiteto
veikla.
Kovo 22 d. svarstyti 2 klausimai:
1. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio Jurbarko rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita (ataskaitai pritarta).
2. Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų I ketvirčio veikla.
Birželio 14 d. įvyko pirmasis naujos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto posėdis, kuriame svarstyti 4 klausimai:
1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa.
2. Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano
pakeitimas (komitetas pritarė). Planas buvo tikslinamas gavus Valstybės kontrolės nurodymą
atlikti savivaldybės turto auditą.
3. Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaita (komitetas pritarė).
4. Išvada dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos finansinio ir teisėtumo audito
rezultatų (komitetas pritarė).
Rugpjūčio 29 d. svarstyti 4 klausimai:
1. Jurbarko švietimo centro finansinio ir teisėtumo auditas.
2. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcinio centro finansinio ir teisėtumo
audito rezultatai.
3. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus finansinio ir
teisėtumo audito rezultatai.
4. Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotų biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkinių audito rezultatus.
Rugsėjo 26 d. svarstyti 3 klausimai:
1. UAB „Jurbarko komunalininkas“ finansinio ir veiklos audito už 2017–2018 metus
audito ataskaita (komitetas ataskaitai nepritarė).
2. Kontrolės ir audito tarnybos veikla už 2019 m. II ketvirtį.
3. Informacija apie valstybės kontrolės inicijuojamą savivaldybės nekilnojamojo turto
auditą.
Spalio 31 d. svarstyti 3 klausimai:
1. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas.
2. Kontrolės ir Audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. III ketvirtį.
24

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

3. Kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti
179,5 tūkst. eurų paskolą.
Lapkričio 28 d. svarstyti 2 klausimai:
1. Kontrolės ir audito tarnybos patikslintas veiklos plano projektas.
2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos
projektas.
Gruodžio 18 d. svarstyti 2 klausimai:
1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos Rasos Vaickienės informacija apie
skyriaus atliktus darbus (mokėjimų už elektros naudojimą negyvenamosiose patalpose vertinimas,
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos mobilaus ryšio, mobilaus interneto telefone bei
kompiuteryje ir fiksuoto telefono ryšio vertinimas, informacija apie pradėtą „Skalvijos namų“
darbuotojų skaičiaus, finansinių ataskaitų teikimo vertinimą; pateikta informacija dėl
administracinės naštos priemonių, konstatuota, kad savivaldybė savo lygmenyje stengiasi nustatyti
kuo mažesnę administracinę naštą).
2. Socialinio būsto fondo plėtra ir jo valdymo vertinimas Jurbarko rajone (komitetas nutarė
nepritarti Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitai, suteikti dar šiek tiek laiko ir prie jos grįžti
2020 metais).
2.7 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2019 metais
(2015–2019 m. kadencija)
Tarybos nario vardas,
pavardė

Romansas Dragūnavičius
Egidijus Giedraitis
Stasys Makūnas
Petras Vainauskas

Komiteto posėdžiai 2019 m.
sausio–kovo mėn.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose
3
3
3
3

3
3
3
3

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

2.8 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2019 metais
(2019–2023 m. kadencija)
Tarybos nario vardas,
pavardė

Petras Vainauskas
Kęstutis Naujokas
Daivaras Rybakovas
Gintaris Stoškus
Vilma Venslauskienė
Audronis Zairys
Remigijus Brazaitis

Komiteto posėdžiai 2019 m.
balandžio–gruodžio mėn.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose
6
6
6
5
6
6
1

6
3
6
4
1
5
0

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
50,0
100,0
80,0
16,6
83,0
0,0
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3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
Tarybos veikla tarp posėdžių vykdoma ne tik komitetuose, bet ir įvairių tarybos sudarytų
nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) ir laikinųjų (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijų bei
tarybų posėdžiuose.
2019 m. laikinųjų komisijų sudaryta nebuvo, veikė tarybos patvirtintos nuolatinės
komisijos ir tarybos.
3.1. Antikorupcijos komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos
komisija) tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės politikos
įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis,
nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-90 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos“ buvo
pritarta Antikorupcijos komisijos 2018 m. veiklos ataskaitai.
2019 metų sausio–kovo mėn. Antikorupcijos komisijoje dirbo 14 narių: 8 Savivaldybės
tarybos nariai (Algirdas Gudaitis, Donatas Jackis, Donatas Ramanauskas, Daivaras Rybakovas,
Zita Sorokienė, Kazimieras Šimkus, Antanina Tunaitienė, Vilma Venslauskienė) ir 6 gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai (Vygantas Baršauskas, Danutė Daunorienė, Džeraldas Kiulkaitis,
Rūta Misevičienė, Renata Siaurusaitienė, Vanda Stonienė).
2019 m. gegužės 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-165 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ sudarė naujos
kadencijos 11 narių Antikorupcijos komisiją: 8 Savivaldybės tarybos nariai (Gražvydas Ažna,
Algirdas Gudaitis, Raimundas Jovarauskas, Inga Molevaitė, Gintaris Stoškus, Kazimieras Šimkus,
Aivaras Šlekys, Vilma Venslauskienė) ir 3 gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai
(Džeraldas Kiulkaitis, Kazimieras Montvydas, Vida Navickienė). Tuo pačiu sprendimu
Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirtas savivaldybės tarybos narys Raimundas
Jovarauskas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų, patvirtintų
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 11 punkte numatyta, kad
Antikorupcijos komisija sudaroma iš Savivaldybės Tarybos narių (kiekviena partija, visuomeninis
rinkimų komitetas, patekę į savivaldybės Tarybą, deleguoja po vieną atstovą – Savivaldybės
tarybos narį) ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų (seniūnaičių, visuomenės atstovų), o
Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne
mažiau kaip 1/3 komisijos narių. 2019 m. lapkričio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba
sprendimu Nr. T2-330 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos
sudarymo“ pakeitimo“ padidino Antikorupcijos komisiją iki 15 narių. Papildomai įtraukta: 1
Savivaldybės tarybos narys (Vidmantas Juzėnas) ir 3 gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai
(Rolanda Bačėnienė, Simona Janikauskienė ir Vaidotas Misevičius).
2019 m. Antikorupcijos komisija, vykdydama jai teisės aktų nustatytus tikslus ir
uždavinius, pagal kompetenciją įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės politiką korupcijos
prevencijos srityje, vadovavosi Nuostatais, 2016–2019 metų Korupcijos prevencijos programa ir
šios programos priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu 2016 m. gegužės 26 d. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų
korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
2019 m. Antikorupcijos komisija posėdžiavo 3 kartus.
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Sausio 14 d. buvo išklausyta Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus informacija ir
pastabos apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. gruodžio 4 d.
antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-9769 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių lėšų, skirtų
Jurbarko ir Kauno rajonų savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti,
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos“, diskutuota apie
kriterijus, kuriais reikėtų vadovautis skirstant lėšas keliams ir gatvėms tiesti arba taisyti.
Konkrečių nutarimų nepriimta.
Sausio 31 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje tęstos diskusijos, pradėtos sausio 14 d.
Drauge su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktore Vida Rekešiene, Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi
Rimantu Gunčiu tartasi dėl komisijos, kuri gautus prašymus įrašytų į kelių taisymo (tiesimo)
sąrašą, sudarymo, dėl kelių taisymo arba tiesimo eiliškumo tvarkos nustatymo, siekiant išvengti
korupcijos apraiškų. Konkrečių nutarimų nepriimta.
Vasario 25 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstyti komisijos narių pasiūlymai dėl
Kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir
jų asfaltavimo eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo projekto. Nutarta:
1. Siūlyti pakeisti Kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Klausimams dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą svarstyti Jurbarko rajono savivaldybės taryba
sudaro 8 narių komisiją (toliau – komisija), kurios sudėtis: 4 – Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos specialistai, 4 – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai.“.
2. Parengti naują tvarkos aprašo 2 priedą „Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių asfaltavimo eiliškumo nustatymo kriterijai“ (nustatyti atskirus kriterijus miesto ir
kaimo vietovėms).
Šio posėdžio metu Antikorupcijos komisijos nariai taip pat išklausė Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus informaciją apie priimtus sprendimus dėl UAB
„Jurbarko autobusų parkas“ direktoriaus veiklos bei Kazimiero Šimkaus paaiškinimą dėl raštų
Specialiųjų tyrimų tarnybai rašymo ir gautų atsakymų viešinimo.
Naujos kadencijos Antikorupcijos komisija neposėdžiavo.
Visi 2019 m. vykę Antikorupcijos komisijos posėdžiai buvo vieši. Juose dalyvavo
suinteresuoti ir kviestiniai asmenys, žiniasklaidos atstovai.
3.2. Etikos komisijos veikla
Etikos komisijos pagrindinės funkcijos – prižiūrėti, kaip Savivaldybės tarybos nariai
laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų
teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų bei teikti
Savivaldybės tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
Etikos komisija 2019 m. posėdžiavo 12 kartų. Šiuose posėdžiuose buvo išanalizuota 320
sprendimų projektų bei pateiktos išankstinės rekomendacijos Savivaldybės tarybos nariams dėl
interesų konflikto nusišalinti nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų. Savivaldybės tarybos
nariams (58 individualūs atvejai) rekomenduota nusišalinti nuo 49 klausimų svarstymo. Pateikta
13 bendro pobūdžio rekomendacijų – rekomenduota nusišalinti nuo konkrečių klausimų svarstymo
tiems Savivaldybės tarybos nariams, kurie ir (arba) kurių artimieji (šeimos nariai): gyvena
projektuose aptariamose teritorijose, yra Kredito unijos valdybos nariai arba pajininkai (svarstant
klausimus apie Kredito uniją), dirba sprendimų projektuose minimose biudžetinėse įstaigose, yra
susiję su projektais kaip verslo partneriai ar globėjai, turi sumokėti virš 3000 eurų mokesčių
(svarstant nekilnojamojo turto, žemės mokesčių tarifų klausimus) ir kt. Du kartus rekomenduota
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balsuoti dėl nusišalinimo nepriėmimo (vadovautis 2016 m. sausio 27 d. VTEK sprendimo Nr. KS8 punktu 1.2. – „priėmus valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų
galimybių priimti sprendimą“).
2019 m. Etikos komisija gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą atlikti
tyrimą dėl Savivaldybės tarybos narių privačių interesų deklaravimo. Etikos komisija pripažino,
kad 3 Savivaldybės tarybos nariai deklaracijas pateikė nustatytais terminais, tačiau pažeidė
nustatytą tvarką ir deklaracijos nepateko į VTEK informacinę sistemą, o 2 Savivaldybės tarybos
nariai įstatymo nustatytais terminais ir tvarka nepateikė Viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.
Gauti 8 kreipimaisi arba informacija dėl 6 Savivaldybės tarybos narių, galimai pažeidusių
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą,
Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytas valstybės politikų elgesio
principus ar reikalavimus. 6 atvejais Etikos komisija, išanalizavusi pateiktą medžiagą, nutarė arba
nesvarstyti gautų kreipimųsi arba po svarstymo pripažino, kad asmenys nepažeidė įstatymo ar
kodekso. 2 atvejais Etikos komisija nusprendė politikams rekomenduoti laikytis Lietuvos
Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų ar
reikalavimų.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui 2019 m. gegužės 30 d. sudaryta
nauja Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (Savivaldybės tarybos sprendimas
Nr.T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“). Komisijos
sudėtis buvo keletą kartų pakeista. Šiuo metu komisija susideda iš 12 narių – 7 Savivaldybės
tarybos narių ir 5 bendruomenių atstovų.
3.3. Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos veikla
Tarybos veiklos reglamento rengimo komisija ne tik rengia Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento projektą ir teikia jį svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai, bet ir nagrinėja
Savivaldybės tarybos narių, komitetų, komisijų, frakcijų siūlymus dėl Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento pakeitimo ar papildymo, bei užtikrina, kad savivaldybės tarybos veiklos
reglamento nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
2019 m. įvyko 1 šios komisijos posėdis. Šame posėdyje buvo analizuojami Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimai bei derinamos Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento normos su aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatomis.
2019 m. vasario 14 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr.
I-533 3, 9, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1965 (toliau – įstatymas).
Šio įstatymo normos įsigaliojo 2019 m. kovo 15 d.
Šiame įstatymo pakeitime atskirtos sąvokos „savivaldybės tarybos opozicija“ ir
„savivaldybės tarybos mažuma“. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, patikslinti Reglamento punktai,
kuriuose minimos šios sąvokos – 30.2, 92, 127 punktai.
Įstatyme numatyta, kad balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta
tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, patikslintas
Reglamento 78 punktas.
Įstatyme reglamentuota, kada turi būti balsuojama dėl tarybos nario nusišalinimo
nepriėmimo. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, papildytas Reglamentas 814 punktu.
Įstatyme pasikeitus Kontrolės komiteto programos tvirtinimo terminams papildytas
Reglamentas 941 punktu.
Įstatyme įtvirtinti reikalavimai tarybos posėdžių metu daromiems garso ir (ar) vaizdo
įrašams. Atsižvelgiant į šį pakeitimą patikslintas Reglamento 197 punktas.
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Įstatyme patikslinta mero pavaduotojo atleidimo prieš terminą mero siūlymu tvarka.
Atsižvelgiant į tai, patikslintas Reglamento 153 punktas.
Įstatyme nustatyta, kada turi būti svarstomas klausimas dėl mero pavaduotojo įgaliojimų
netekimo prieš terminą. Atsižvelgiant į tai, patikslintas Reglamento 160 punktas.
3.4. Apdovanojimų komisijos veikla
2019 metais Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisija (toliau – Komisija),
vadovaujama Komisijos pirmininko savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, dirbo
vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“
(reglamentas pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-196).
Iki 2019 m. birželio 27 d. į posėdžius rinkosi Komisija, sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-218 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų
komisijos sudarymo“.
2019 metais naujai išrinkta savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-199 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo“ sudarė Tarybos įgaliojimų laikui naujos
sudėties Komisiją. Šioje Komisijoje iš viso yra 12 narių. Komisijos pirmininku Tarybos sprendimu
paskirtas savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, į Komisiją taip pat įrašyti 7 Savivaldybės
tarybos frakcijų ir 4 Nevyriausybinių organizacijų pasiūlyti atstovai. Komisijos sekretoriaus
funkcijas vykdo Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Danutė Matelienė.
Komisija, vadovaudamasi veiklos reglamento nuostatomis, nagrinėjo ir vertino gautus
teikimus (pasiūlymus) ir rekomendacijas:
Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti;
apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“;
apdovanoti Padėkos dienos apdovanojimu – Krištolinėmis lelijomis.
2019 m. įvyko 4 Apdovanojimų komisijos posėdžiai: sausio 21 d., vasario 25 d., spalio 1
d., lapkričio13 d.
Sausio 21 d. posėdyje buvo svarstytos gautos anketos-rekomendacijos Padėkos dienos
apdovanojimams „Krištolinės lelijos“. Iš viso Tarybos sprendimu yra įsteigta 10 Padėkos dienos
nominacijų. Apdovanojimų komisijai buvo pateikta 20 anketų-rekomendacijų. Mero potvarkiu
Padėkos dienos apdovanojimu „Krištolinės lelijos“ buvo apdovanoti 10 nominantų.
Vasario 25 d. posėdyje Komisija svarstė gautą siūlymą suteikti Jurbarko rajono
savivaldybės Garbės piliečio vardą Kęstučiui Andriui Vasiliauskui. Savivaldybės taryba vasario
28 d. priėmė sprendimą Nr. T2-72 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo
suteikimo“ kuriuo už išskirtinius kūrybinius pasiekimus, ilgametę pedagoginę veiklą, Jurbarko
krašto garsinimą suteikė Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardą pedagogui,
kompozitoriui, poetui Kęstučiui Andriui Vasiliauskui.
Spalio 1 d. posėdyje naujos sudėties Komisija svarstė gautus teikimus apdovanoti
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Savivaldybės mero 2019 m. spalio 4 d.
potvarkiu V3-63 „Dėl apdovanojimo Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus
Jurbarko kraštui“ buvo apdovanotos:
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoja Birutė Genienė ir Antano ir
Jono Juškų gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė.
Lapkričio 13 d. posėdyje Komisija svarstė gautą Jurbarko kultūros centro teikimą
apdovanoti savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ Jurbarko kultūros centro
kultūrinių renginių organizatorių Gintarą Zarecką. Komisijai pritarus, Savivaldybės mero 2019 m.
gruodžio 4 d. potvarkiu V3-77 „Dėl apdovanojimo Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“ Gintaras Zareckas buvo apdovanotas savivaldybės ženklu „Už
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nuopelnus Jurbarko kraštui“ – už ilgametę aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos kultūriniame
gyvenime bei nuoširdų kultūros tradicijų puoselėjimą.
Apie įvykusius komisijos posėdžius ir apdovanotus asmenis parengti ir išplatinti
informaciniai pranešimai. Informacija viešinama savivaldybės tinklalapyje
https://www.jurbarkas.lt/index.php?83659267

3.5. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos veikla
2019 m. sausio–balandžio mėn.( 2015–2019 kadencija), dirbo Piniginės socialinės paramos
skyrimo komisija (toliau – Komisija) pirmininkė – tarybos narė Ilona Pocienė, Komisijos
pirmininko pavaduotojas – tarybos narys Algirdas Gudaitis.
Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu jos kadencijos laikotarpiui.
Pasibaigus Savivaldybės tarybos kadencijai, Komisija tęsia darbą tol, kol naujai išrinkta
Savivaldybės taryba sudaro naują Komisiją.
2019 metų balandžio mėnesį prisiekė naujos kadencijos taryba, todėl keitėsi Komisijos
sudėtis. Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu T2-145 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo T2-106 „Dėl piniginės
paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, sudarė Jurbarko rajono
savivaldybės piniginės socialinės paramos skyrimo komisiją. Komisijos pirmininkas – tarybos
narys Algirdas Gudaitis, Komisijos pirmininko pavaduotoja – tarybos narė Inga Molevaitė.
Komisija savo darbe vadovavosi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio
30 d. sprendimu Nr. T2-106 „ Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir
nuostatų patvirtinimo “ patvirtintais nuostatais.
Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija 2019 m. surengė 12 posėdžių. Dėl
socialinės pašalpos ir kompensacijų į Piniginės socialinės paramos skyrimo komisiją kreipėsi 8
asmenys.
Dėl vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 378 asmenys, išmokos skirtos 364
asmenims, neskirta 14 asmenų. 2019 metais išmokėta 26 000 Eur, iš jų – 2 500 Eur skirta remti
nukentėjusiems nuo gaisro, 4 980 Eur sergantiems onkologinėmis ligomis.
3.6. Privatizavimo komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos (toliau – Komisija) paskirtis –
Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas. Komisija
sudaroma tarybos sprendimu prasidėjus naujos kadencijos tarybos įgaliojimams.
Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms
priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas ir Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo
komisijos nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. T2-339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos
nuostatų patvirtinimo“.
Privatizavimo komisija yra sudaroma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos
laikotarpiui iš ne mažiau kaip 7 narių, iš kurių ne mažiau kaip 2 narius teikia ir atšaukia
Savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos, jeigu tokios yra. Privatizavimo komisijos sudėtį,
pirmininką ir nuostatus tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
2019 m. įvyko du 2015–2019 m. kadencijos komisijos posėdžiai. Šiuose posėdžiuose
buvo svarstoma ir tvirtinama uždarosios akcinės bendrovės „Varlaukis“ savivaldybei
priklausančių akcijų privatizavimo programa. Akcijų privatizavimas neįvyko, nes per
informaciniame biuletenyje nurodytą potencialių pirkėjų paraiškų ir kitų dokumentų priėmimo
laiką neįregistruotas nė vienas dalyvis.
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Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-179 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta privatizavimo
komisija naujos savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Šios komisijos pirmininku paskirtas
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-340 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ komisija papildyta opozicijos
nariu. Ši komisija 2019 balandžio–gegužės mėnesiais į posėdžius nesirinko.
3.7. Peticijų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – nagrinėti
asmenų kreipimąsi dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valdžios ar valdymo
institucijų reformavimo, bei kitų svarbių visuomenei, savivaldai ar valstybei klausimų, taip pat
spręsti, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Jurbarko rajono
savivaldybės kompetencijai. Komisija sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos
priėmimo nagrinėti klausimus.
Komisija buvo sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“. Šios
komisijos pirmininke buvo paskirta tarybos narė Inga Molevaitė.
Nuostatų 8 punkte numatyta, kad Peticijų komisijos nariai yra Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos frakcijų atstovai.
Į Peticijų komisiją savo narį Algirdą Gudaitį buvo delegavusi „Jungtinė frakcija“, kuri
iširo, susidarius Tvarkos ir teisingumo tarybos narių grupei, pasiskelbusiai 2019 m. rugpjūčio 29
d. Savivaldybės tarybos posėdyje.
„Sambūrio“ frakcija į Peticijų komisiją buvo delegavusi Vilmą Venslauskienę, tačiau jos
kandidatūra buvo atšaukta, kadangi Peticijų komisijos sudėtyje yra tos pačios frakcijos narė Inga
Molevaitė.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-326 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T2 -188 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ buvo patikslinta Komisijos narių
sudėtis.
2019 m. Komisija skundų, priskirtų jos kompetencijai, negavo.
3.8. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veikla
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam
tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo
sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
Komisija sudaryta Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-295,
komisijos sudėtis patikslinta 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-225. Šios komisijos
pirmininkė – Inga Kornikaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė, nariai: Stasys Makūnas, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriaus gydytojas psichiatras, komisijos pirmininko
pavaduotojas, Snieguolė Danielienė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
Jurbarko skyriaus pirmininkė, Kristina Butkienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Skirsnemunės seniūnijos socialinė darbuotoja, Rūta Vančienė, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
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Vykdydama savo funkcijas, ši komisija 2019 m. organizavo tris posėdžius, kurių metu
peržiūrėjo aštuonių neveiksniais pripažintų asmenų būklę ir priėmė sprendimus nesikreipti į
teismą, nesant asmenų būklės pasikeitimų.

3.9. Neįgaliųjų reikalų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija (toliau – Komisija) sudaryta Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo“. Komisija sudaryta visuomeniniais ir
lygiateisės partnerystės pagrindais iš Jurbarko rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų
socialinės integracijos srityje, ir iš Jurbarko rajono savivaldybės atstovų. 7 Neįgaliųjų organizacijų
atstovės: Jurbarko neįgaliųjų klubo „Svaja“ tarybos narė Giedrė Ališauskienė, sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Jurbarko viltis“ pirmininkė Regina Andriuškienė, asociacijos Spina
Bifida ir Hidrocefalija narė Viktorija Danisevičienė, Jurbarko onkologinių ligonių asociacijos
„Jola“ narė Vilma Čepulienė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos valdybos narė Bronė
Jašinskienė, Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė ir Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Jurbarko rajono filialo pirmininkė Danutė Šimkutė. 7 Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai: Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai
Liudmila Norkaitienė, Aivaras Šlekys ir Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė Gražina
Gadliauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja
Laima Gardauskienė ir socialinių išmokų specialistė Jurgita Sorakienė. Komisijos pirmininku
paskirtas Daivaras Rybakovas.
Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų,
patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-261
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo“, 9.8 punktu, Komisija
kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai.
2019 metais įvyko du Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdžiai.
Viename iš jų dalyvavo Seimo narys Justas Džiugelis ir Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.
Posėdžių metu buvo svarstomas ir patvirtintas Komisijos darbo veiklos reglamentas.
Neįgaliųjų organizacijų atstovai įvardino aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria neįgalieji.
Svarbiausios iš jų yra šios: lifto problema Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje ir
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje, pandusų trūkumas bei galimybė jais naudotis,
nenuožulnūs ir prastos būklės šaligatviai. Aktuali problema prie pašto, kur neįgaliųjų automobilių
stovėjimo vieta įrengta rytinėje aikštelės pusėje, o nuovažos – vakarinėje. Viena iš opiausių
neįgaliųjų integracijos srities problemų išlieka švietimas. Problematiška dalyvauti projektuose nes
nėra kam administruoti. Aklųjų ir silpnaregių žmonių problemos išlieka tos pačios: silpnaregių
judėjimą apsunkinantys laikinieji reklaminiai skydai ir miesto papuošimai, pastatyti ant šaligatvių,
palydovų trūkumas ir paini tvarka, kai silpnaregis kaskart turi pasirašyti dėl dalyvavimo projekto
veikloje. Buvo paminėta ir visos Lietuvos mastu opi problema – eilės į senelių globos namus.
Informacija apie švietimo įstaigose esančias problemas dėl neįgaliųjų teisių užtikrinimo
perduota Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Pateikta informacija dėl lifto įrengimo Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, dėl sutvarkyto gatvių apšvietimo, ypač ties perėjomis,
įrengtos naujos šaligatvių nuovažos.
Komisija nutarė skatinti neįgaliųjų organizacijas aktyviau ginti savo teises ir kreiptis dėl
veiklos finansavimo į įvairius fondus, savivaldybės skelbiamus konkursus, teikti paraiškas
nevyriausybinėms organizacijoms finansuoti.
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Informacija apie įvykusius Komisijos posėdžius bei jų nutarimus buvo paskelbta Jurbarko
rajono savivaldybės interneto svetainėje.

3.10. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) yra visuomeniniais
pagrindais prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis
nuolatinės komisijos statusą.
JRT funkcijos: jaunimo problemų ir poreikių analizė, jaunimo situacijos tyrimų
inicijavimas, siūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo rengimas, jaunimo veiklos finansavimo
prioritetų nustatymas, informacijos apie jaunimo organizacijas ir jų patirtį sklaida.
Pagrindinis JRT tikslas – aktyvesnės jaunimo veiklos skatinimas, dalyvavimas
koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą, stiprinant ir palaikant bendradarbiavimą
tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. sausio 16 d.
įsakymu Nr. A1-31 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m.
sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti nauji savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdiniai
nuostatai, todėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nutarimu buvo patvirtintas 2019 m. rugsėjo
26 d. sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų
patvirtinimo“.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2–319 „Dėl
nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ buvo
sudaryta naujos sudėties JRT. Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą sudaro 10
narių. Iš jų: 2 Savivaldybės tarybos nariai, 3 Savivaldybės administracijos darbuotojai, 5 Jurbarko
jaunimo organizacijų sąjungos deleguoti nariai.
JRT 2019 metų veiklos tikslas – įgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo
politikos koncepcijos planą.
2019 m. įvyko 1 JRT posėdis, kuriame:
 patvirtintas JRT darbo reglamentas;
 išrinktas JRT pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas;
 svarstytas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 m. gruodžio 10 d.
raštas Nr. 7-186 „Dėl žaidimų erdvės įrengimo pilies I kaimo bibliotekoje“ įgyvendinimo.
Nuspręsta skirti pilies I kaimo bibliotekos filialui 270,00 Eur universalaus žaidimų stalo įsigijimui.
 JRT aptarė Jurbarko jaunimo aktualijas, vyraujančias problemas, kokybiško užimtumo
didinimo galimybes.
2019 m. savivaldybės biudžete iš programos „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“
jaunimo užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinti skirta 5 000 Eur.
Šios lėšos buvo paskirstytos jaunimo projektams, mokymams, jaunimo mainams, renginiams.
2019 m. rugpjūčio 9–18 d. vyko tarptautiniai mainai Laakdalio savivaldybėje (Belgijoje),
kurie inicijuojami ir organizuojami vadovaujantis miestų partnerių bendradarbiavimo sutartimi.
Mainuose dalyvavo 15 jaunuolių.
Rugsėjo 3 d. Jurbarko jaunimo parke organizuota tradicinė mokslo metų pradžios šventė
„Sveikas, rugsėji...“, kurioje aktyviai dalyvavo savanoriai „Jurbarkas gyvas“, neformalaus
švietimo atstovai, Jurbarko kultūros centro jaunuoliai.
Lapkričio 23–24 d. buvo organizuojami mokymai savanorių komandinio darbo,
bendravimo, lyderystės įgūdžių lavinimo bei motyvacijos kėlimui skatinti.
2019 m. gruodžio 13 d. vyko sportinis renginys „Naktinis tinklinis“, kuriame dalyvavo
aktyvus Jurbarko rajono jaunimas.
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Bendradarbiauta su Jurbarko švietimo centru ir Jurbarko švietimo centro Atviru jaunimo
centru, Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga, Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko
skyriumi, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariatu, Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka, rajono mokyklomis, jaunimo
organizacijomis, jaunimo neformaliomis grupėmis.

3.11. Bendruomenės sveikatos tarybos veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu pagrindinės Jurbarko
rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Bendruomenės sveikatos taryba)
funkcijos yra koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir
narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos
priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal šį ir
kitus įstatymus bei tarybos nuostatus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Bendruomenės
sveikatos taryba turi teisę pagal kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir savivaldos
vykdomosioms institucijoms.
2019 m. Valstybės kontrolė pagal Valstybės kontrolės 2019 metų planą atliko valstybinį
veiklos auditą „Vaikų sveikatos stiprinimas“ (toliau – Auditas). Audito metu buvo vertintas vaikų
sveikatos stiprinimo sistemos efektyvumas, tam tikslui skirtų programų ir priemonių vykdymas ir
jų finansavimas.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, pagal gautą informaciją iš Bendruomenės
sveikatos tarybos bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, pateikė informaciją raštu Valstybės
kontrolei apie Jurbarko rajono savivaldybėje vykdytų vaikų sveikatos stiprinimo programų /
priemonių finansavimą 2016–2018 m. Pateikta informacija buvo panaudota vertinant vaikų
sveikatos stiprinimo organizavimą ir vykdymą Jurbarko rajono savivaldybėje, pagrindžiant Audito
išvadas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-6 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos“
buvo pritarta Bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-100 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos
lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos
patvirtinimo“ patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų
specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita ir visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų
specialioji programa.
Bendruomenės sveikatos taryba, kaip ir kasmet, 2019 m. skelbė sveikatinimo projektų,
finansuojamų iš Jurbarko rajono savivaldybės Sveikatos ir aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos, konkursą. Sveikatinimo projektų finansavimui iš Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programos skirta – 15 000,00 Eur. Sveikatinimo projektų paraiškų gauta – 13, iš jų
finansuota – 12 projektų. 2019 m. skirtas finansavimas panaudotas dalinai. Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos projektui „Švarus vanduo – sveikas žmogus“ skirtas finansavimas 2
000,00 Eur, panaudotos lėšos – 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. įvykdyti sėkmingai.
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3.1 lentelė 2019 m. sveikatinimo projektai, finansuojamų iš Jurbarko rajono savivaldybės Sveikatos ir
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
Eil.
Nr.

Projekto vykdytojas

1.

Jurbarko Naujamiesčio
progimnazija

2.

Jurbarko rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Projekto pavadinimas
„Myliu gyvenimą“

Finansuota
suma, iš viso
Eur

Panaudota
suma, iš
viso Eur

1 735,00

1 735,00

1 520,00

1 520,00

456,00

456,00

„Sveikatos vaivorykštė“

1 100,00

1 100,00

Jurbarko r. Jurbarkų darželismokykla

„Judėsime, sportuosime – sveiki,
laimingi augsime“

1 400,00

1 400,00

6.

Viešoji įstaiga „Jurbarko
socialinės paslaugos“

„Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas Jurbarko rajono
suaugusiems proto negalios
asmenims“

785,00

785,00

7.

Viešoji įstaiga „Jurbarko
socialinės paslaugos“

„Žinau, galiu, noriu“

760,00

760,00

8.

Girdžių šeimų centras

Sporto šventė Girdžiuose
„Judėjimas – sveikata“

300,00

300,00

9.

Jurbarko vaikų lopšelisdarželis „Nykštukas“

„Sportuoti naudinga ir sveika“

1 010,00

1 010,00

10.

Varlaukio bendruomenė

„Judėk, draugauk ir sveikas
auk!“

970,00

970,00

11.

Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Jurbarko rajono
policijos komisariatas

„Viskas mūsų rankose, todėl jų
nuleisti negalime – 3“

2 964,00

2 964,00

12.

Jurbarko rajono savivaldybės
administracija

„Švarus vanduo – sveikas
žmogus“

2 000,00

1 152,92

15 000,00

14 152,92

3.
4.
5.

Smalininkų sporto klubas
„Nemunas“
Jurbarko „Ąžuoliuko“
mokykla

„Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija 4“
„Smalininkų bendruomenės
sveikatos stiprinimas“

Iš viso

Kasmet Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas parengia ir pateikia Jurbarko rajono
savivaldybės tarybai Bendruomenės sveikatos tarybos metinę veiklos ataskaitą. Taip pat
parengiama ir pateikiama tvirtinti Savivaldybės tarybai Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita bei einamųjų metų specialioji programa.
Patvirtinta ataskaita siunčiama į Sveikatos apsaugos ministeriją ir skelbiama savivaldybės
interneto svetainėje.
3.12. Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 1
dalimi Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos
privalo turėti stebėtojų tarybą (toliau – Stebėtojų taryba). Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų
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įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios
teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra
įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių
sąjungų paskirto vieno atstovo.
Stebėtojų taryba, sudaryta penkerių metų kadencijai, Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų
asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų (toliau – VšĮ ASPĮ) veiklos viešumui užtikrinti, teikia
patariamojo pobūdžio išvadas ir pasiūlymus šių įstaigų administracijai ir steigėjui, kartą per metus
privalo atsiskaityti už savo veiklą Savivaldybės tarybai. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais
pagrindais.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-7 „Dėl
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2018 metų veiklos
ataskaitos“, buvo pritarta Stebėtojų tarybos 2018 m. veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-223 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko
rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“,
sudaryta naujos sudėties Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų
taryba.
2019 m. Stebėtojų taryba į posėdžius rinkosi 4 kartus, kuriuose buvo svarstomi klausimai:
dėl Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2018 m. veiklos ataskaitų; dėl Jurbarko rajono
savivaldybės VšĮ ASPĮ 2019 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų
nustatymo; dėl Jurbarko rajono savivaldybės VšĮ ASPĮ 2018 m. siektinų veiklos užduočių
įvykdymo įvertinimo ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo 2019
m.; dėl VšĮ ASPĮ darbuotojų (išskyrus vadovo ir jo pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo
tvarkos aprašų; dėl VšĮ Jurbarko ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo; dėl
teisės aktų pasikeitimo.
Stebėtojų tarybos posėdžių metu buvo išklausoma informaciją apie VšĮ ASPĮ darbuotojų
kontrolės komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra
nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu
trims metams iš 11 narių savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų.
Komisijos veiklos forma – posėdžiai. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito
Savivaldybės tarybai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos“ buvo
pritarta Komisijos 2018 metų veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-224 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“ buvo
atnaujinta Komisijos sudėtis.
2019 m. Komisija į posėdžius rinkosi 2 kartusdarbo sąlygas ir įstaigose teikiamas
paslaugas, aptarti įstaigų ateities planai. Buvo aktyviai diskutuojama apie problemas, su kuriomis
susiduria VšĮ ASPĮ savo veikloje.
3.13. Narkotikų
. Posėdžiuose svarstyta: dėl Komisijos
2018 m. veiklos ataskaitos, dėl Komisijos 2019
m. veiklos plano bei vykdomos veiklos.
2019 m. spalio mėn. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pateikė raštu NTAKD
užpildytą klausimyną „Savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų apklausa apie psichoaktyviųjų
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medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimą“, Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės
komisijos 2018 m. veiklos planą, Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos
2018 metų veiklos ataskaitą, kuriai 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-5 pritarė Jurbarko
rajono savivaldybės taryba.
Buvo užpildyta ir pateikta NTAKD kasmetinė apklausa apie alkoholio ir tabako priežiūros
priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje. Šios apklausos tikslas – objektyviai įvertinti Lietuvoje
esančią tabako ir alkoholio priežiūros situaciją.
Savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sprendimu 2019 m. iš Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programos finansuoti sveikatinimo projektai dėl narkotikų, alkoholio, tabako vartojimo
prevencijos: „Myliu gyvenimą“ (Jurbarko Naujamiesčio progimnazija), „Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija 4“ (Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras), „Žinau, galiu, noriu“ (Jurbarko socialinės paslaugos), Viskas mūsų rankose,
todėl jų nuleisti negalime – 3“ (Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariatas), „Smalininkų bendruomenės sveikatos stiprinimas“
(Smalininkų sporto klubas „Nemunas“), „Sporto šventė Girdžiuose „Judėjimas – sveikata“
(Girdžių šeimų centras) ir „Judėk, draugauk ir sveikas auk!“ (Varlaukio bendruomenė).
3.14. Kaimo rėmimo fondo tarybos veikla
2019 m. sausio–kovo mėnesiais dirbo 2015–2019 m. kadencijos Kaimo rėmimo fondo
taryba, tarybos pirmininkas – Kasparas Jurevičius, nariai: Egidijus Giedraitis, Tarybos narys,
Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Vygantas Baršauskas, Jurbarko
rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Gražina Ilgevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.
Naujos 2019–2023 m. kadencijos kaimo rėmimo fondo tarybos pirmininkas –
Savivaldybės tarybos narys Raimundas Jovarauskas, nariai – Egidijus Giedraitis, Savivaldybės
tarybos narys, Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Vygantas
Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas.
2018 m. gruodžio 31 d. kaimo rėmimo fondo lėšų likutis – 9,5 tūkst. Eur, metams iš
savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Per metus gauti penki prašymai dėl išlaidų
kompensavimo, penki prašymai patenkinti, vienas prašymas neatitiko fondo nuostatų. Fondo
išlaidos per metus 4,6 tūkst. Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 14,9 tūkst. Eur.
3.15. Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos veikla
2019 m. sausio–kovo mėnesiais dirbo 2015–2019 m. kadencijos Smulkiojo verslo rėmimo
fondo taryba, pirmininkas – Saulius Meškauskas, nariai: Gražina Ilgevičienė, Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, Saulius Lapėnas, mero
pavaduotojas, Tomas Matusas, Jurbarko rajono darbdavių asociacijos pirmininkas, Vitalija
Petraitienė, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos atstovė, Rimantas Žičkus, Jurbarko krašto
verslininkų sąjungos tarybos narys.
Naujos 2019–2023 m. kadencijos Smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba – fondo tarybos
pirmininkas – Liudmila Norkaitienė, tarybos narė, nariai: Kęstutis Naujokas, tarybos narys,
Aurimas Sabaliauskas, Saulius Kulikauskas, Ričardas Vainikonis, Oksana Mazur – Jurbarko
rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovai.
2018 m. gruodžio 31 d. smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis – 7,7 tūkst. Eur,
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 m. gruodžio 31 d. – 12,6 tūkst. Eur.
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3.16. Sporto tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-8 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Jurbarko rajono
savivaldybės sporto tarybos (toliau – Taryba) nuostatai, kurie reglamentuoja Tarybos paskirtį –
dalyvauti formuojant kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės lygmeniu ir telkti savivaldybės
visuomenę šiai politikai vykdyti, Tarybos uždavinius - analizuoti ir vertinti, kaip vykdoma kūno
kultūros ir sporto politika savivaldybėje; padėti Savivaldybės administracijai bei Švietimo,
kultūros ir sporto skyriui įgyvendinti rajono sporto politiką, analizuoti ir spręsti iškilusias
problemas kūno kultūros ir sporto srityje; telkti savivaldybės sporto įstaigų ir organizacijų
pastangas siekiant numatytų tikslų; padidinti sportinės veiklos efektyvumą, įtraukiant į šią veiklą
kuo didesnį dalyvių skaičių; populiarinti sportinę veiklą ir rūpintis jos prestižu savivaldybėje,
šalyje ir užsienyje.
Taryba, įgyvendindama numatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas – svarsto (dalyvauja
svarstant) sporto programas, projektus ir iniciatyvas bei teikia pasiūlymus Savivaldybės
administracijai dėl jų finansavimo, rėmimo iš savivaldybės ir / ar valstybės biudžeto; teikia
pasiūlymus dėl valstybinių ir / ar regioninių sporto programų vykdymo savivaldybėje; teikia
rekomendacijas dėl savivaldybėje plėtojamų sporto šakų raidos krypčių; atsižvelgdama į
plėtojamų sporto šakų pasiekimus šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose, sporto šakos
reprezentacinių komandų dalyvavimą Lietuvos čempionatuose ir lygose, Lietuvos sporto
organizacijų organizuojamų renginių prioritetus, sporto šakos populiarumą ir užsiiminėjančių ja
asmenų skaičių, nustato savivaldybės prioritetines sporto šakas; dalyvauja svarstant savivaldybės
institucijų veiklą sporto klausimais ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo; tiria
savivaldybės bendruomenės kūno kultūros ir sporto poreikius, atlieka savivaldybės sporto įstaigų
ir švietimo įstaigų sportinės veiklos analizę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties
gerinimo; teikia ir svarsto pasiūlymus dėl savivaldybės sporto premijų, stipendijų steigimo ir
skyrimo, sportui nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.;
skatina sportines inovacijas savivaldybės teritorijoje.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-161 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės
sporto taryba (toliau – Sporto taryba), jos narių kadencija sutampa su Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu.
Sporto tarybą sudaro 8 nariai – vienas Savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero
pavaduotojas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas,
atsakingas už sportą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro deleguotas atstovas, du
savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų (asociacijų) deleguoti atstovai, savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojų deleguotas atstovas ir savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro deleguotas atstovas.
Sporto taryba pirmajame posėdyje visų Sporto tarybos narių balsų dauguma atviru
balsavimu išrinko pirmininką (Daivarą Rybakovą, Jurbarko rajono savivaldybės mero
pavaduotoją) ir pirmininko pavaduotoją (Odetą Vaitiekūnaitę, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiąją specialistę).
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penki Sporto tarybos posėdžiai, vienas išvažiuojamasis
posėdis (Sporto tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį), įvyko diskusija su
klubų vadovais, sporto bendruomene, apsvarstyta 17 klausimų, įvertintos ir teiktos Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti vienuolikos Sporto klubų veiklos programoms iš
dalies finansuoti paraiškos ir penki siūlymai dėl konkrečių premijų skyrimo savivaldybės
sportininkams ir treneriams skatinti už aukštą meistriškumą.
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3.2 lentelė Sporto tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2019 metais

Sporto tarybos nario vardas, pavardė

Daivaras Rybakovas
Odeta Vaitiekūnaitė
Kristina Undraitytė
Remigijus Brazaitis
Vladislovas Razumnovas
Kęstutis Švedas
Petras Valutis
Vilma Venslauskienė

Posėdžiai 2019 m.
Įvyko posėdžių
Dalyvauta
posėdžiuose
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
3
5
3
4
4
5

Lankomumo
vidurkis
proc.
100,0
100,0
60,0
100,0
60,0
80,0
80,0
100,0

2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto (toliau – Biudžetas) Kultūros ir sporto
veiklų plėtros programoje „Sporto klubų veiklos programoms iš dalis finansuoti“ pagal dvi
priemones: su sportine veikla susijusioms iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti;
sporto šakos reprezentacinėms komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose; buvo
numatyta 8 000 Eur. Lėšų poreikis sporto klubų veikloms vykdyti – 14 767 Eur. Vienuolikai
Sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti skirta 7 820 Eur.
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, kuriuose įvertinti 28 sportininkai ir 14 trenerių. Sportininkams ir treneriams
įteiktos piniginės premijos - 4 997,50 Eur.
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centras) rengiamų Jurbarko
rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektų dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir
atleidimo nuo jų ir Jurbarko rajono 2019 metų geriausių sportininkų, žaidimų komandos ir 2018—
2019 mokslo metų geriausių bendrojo ugdymo mokyklų konkurso nuostatų projekto svarstymai vyko
kartu su Sporto centro administracija.
2019 m. Sporto taryba posėdžiuose svarstė Sporto tarybos darbo reglamentą, 2019 m.
veiklos planą, Jurbarko rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą
meistriškumą tvarkos aprašo pakeitimo projektą, savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo
premijomis už aukštą meistriškumą klausimas buvo svarstomas 5 kartus, inicijavo Jurbarko rajono
savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo pakeitimo svarstymą, išrinko
Sporto tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, įvertino sporto klubų veiklos programoms iš dalies
finansuoti paraiškas, pritarė Sporto tarybos 2018 m. veiklos ataskaitai, 2019 m. Jurbarko rajono
Sporto renginių planui.
Dalyvavo svarstant savivaldybės institucijų ir sporto organizacijų veiklą sporto klausimais
ir teikė pasiūlymus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Sporto tarybos veikla buvo viešinama 4 Jurbarko rajono
savivaldybės internetiniuose straipsniuose.
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4. MERO VEIKLA
Meras yra atskaitingas savivaldybės Tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės
tarybos veiklą.
Savivaldybės meras vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.
Meras, reglamento nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Savivaldybės
tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, rengia ir pateikia rinkėjams, savivaldybės bendruomenei
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero veiklos ataskaitą.
4.1. Tarybos ir mero sekretoriatas
2019 m. Tarybos ir mero sekretoriate (toliau – Sekretoriatas) dirba 3 darbuotojai:
Sekretoriato vedėja Genė Gudaitienė (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja),
vyriausioji specialistė Indrė Gavėnė (karjeros valstybės tarnautoja), viešųjų ryšių specialistė Lina
Lukošiūtė (dirbanti pagal darbo sutartį). Nuo birželio mėnesio viešųjų ryšių specialiste dirbo
Jurgita Paškauskė, nuo lapkričio mėn. 13 d. teisininkė (dirbanti pagal darbo sutartį) Augenija
Tamošaitytė.
Sekretoriato tikslas – aptarnauti Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir savivaldybės
merą, rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl Savivaldybės
tarybos sprendimų projektų.
Svarbiausi Sekretoriato uždaviniai:
 padėti Savivaldybės tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas;
 organizuoti savivaldybės viešuosius ryšius.
2019 m. Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
 padėjo merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, pasiruošti 15 tarybos posėdžių, vieną
iškilmingą posėdį ir pirmininkauti juose, rengė tarybos posėdžių protokolus;
 organizavo 41 Savivaldybės tarybos komitetų posėdį, viešino jų darbotvarkes, rašė šių posėdžių
protokolus;
 parengė 41 Savivaldybės tarybos ir mero darbo organizavimui reikalingus Savivaldybės tarybos
sprendimų projektus ir teikė juos Savivaldybės tarybai ir komitetams;
 parengė 52 savivaldybės mero potvarkių projektus;
 organizavo Savivaldybės tarybos, tarybos koalicijos, komisijų, darbo grupių posėdžius,
savivaldybės mero ir mero pavaduotojo rengiamus pasitarimus, viešino jų darbotvarkes, rašė
protokolus ir kitus dokumentus;
 užregistravo 406 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, įstatymų, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose
dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, viešino dokumentų bei
teisės aktų projektus;
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 redagavo Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, dėl kurių svarstymo metu buvo pateikta
pastabų, papildymų ar pakeitimų;
 užregistravo 379 Savivaldybės tarybos sprendimus, įstatymų, Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose dokumentų
valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje;
 paskelbė 78 Savivaldybės tarybos sprendimus Teisės aktų registre;
 parengė 12 informacinių pranešimų bendruomenei apie Savivaldybės tarybos priimtus
sprendimus;
 teikė Savivaldybės tarybos, tarybos koalicijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių, mero
rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą;
 teikė Savivaldybės tarybos nariams informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų
rengimo procedūrą;
 konsultavo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, savivaldybės įstaigų, įmonių
vadovus, atstovus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros
organizavimo;
 priėmė ir registravo Savivaldybės tarybos narių, frakcijų paklausimus bei pareiškimus ir
perdavė juos adresatams;
 tvirtino ir teikė atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms,
įmonėms, įstaigoms priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, tarybos komitetų, komisijų,
darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;
 skelbė informaciją apie šaukiamus Savivaldybės tarybos posėdžius viešojo informavimo
priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje;
 tvarkė Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą ir teikė ją Savivaldybės administracijos
padaliniui, vykdančiam personalo funkcijas, ir Centrinės administracijos buhalterijai;
 tvarkė Sekretoriato veiklos dokumentus, užtikrino Sekretoriato dokumentų apskaitą, saugojimą,
naudojimą, perdavimą į archyvą ir teikė informaciją, susijusią su Sekretoriate saugomais
dokumentais;
 savivaldybės mero pavedimu nagrinėjo ir parengė 118 atsakymų į institucijų, įstaigų,
organizacijų raštus, asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;
 teikė savivaldybės merui pasiūlymus Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimo,
viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais Jurbarko rajono valdymo klausimais;
 nuolat organizavo savivaldybės viešuosius ryšius: rengė oficialius pranešimus, informacinio
pobūdžio pranešimus, sveikinimus, padėkas, operatyviai teikė žiniasklaidos priemonėms
informaciją apie Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos
struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei savivaldybės
kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius,
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teikiamas paslaugas, rengė atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizavo spaudos
konferencijas, kaupė, sistemino, analizavo ir apibendrino žiniasklaidoje skelbtą informaciją
apie savivaldybės veiklą, fiksuoti žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su
savivaldybės veikla, apie tai informavo savivaldybės merą, mero pavaduotoją, Savivaldybės
administracijos direktorių, atitinkamų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių
teritorinių padalinių vadovus. Rengė ir per žiniasklaidos priemones platino pareiškimus,
aiškinimus, paneigiančius klaidingą informaciją, rengė ir derino savivaldybės leidinių ar
užsakomų straipsnių projektus su leidyklomis, žiniasklaida, organizavo visuomenės apklausas
aktualiais klausimais, apibendrino apklausų duomenis ir pateikė juos Savivaldybės tarybai,
savivaldybės merui, mero pavaduotojui, Savivaldybės administracijai ir žiniasklaidai,
administravo Jurbarko rajono savivaldybės profilį „Facebook“ socialiniame tinkle, koordinavo
informacijos apie savivaldybės veiklą sklaidą per savivaldybės interneto svetainę ir socialinius
tinklus, administravo savivaldybės svetainės skiltis „Naujienos“, „Renginiai“, „Skelbimai“,
rengė ir viešino pranešimus šiose skiltyse, prižiūrėjo jose esančią informaciją, skelbė
savivaldybės mero, mero pavaduotojo darbotvarkes interneto svetainėje, pagal atsakingų
asmenų pateiktą informaciją rengė koordinacinį planą ir jį viešino.
4.2. Vyriausybės atstovo kreipimaisi
2019 m. Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje atlikdamas savivaldybių administracinę
priežiūrą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikė:
 du motyvuotus teikimus dėl Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų pakeitimo,
 šešis raštus dėl informacijos pateikimo apie įstatymų, direktyvų nuostatų įgyvendinimą,
 du motyvuotus siūlymus dėl savivaldybės priimtų sprendimų koregavimo.
Visi Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje reikalavimai ir teikimai buvo įvykdyti teisės
aktų nustatyta tvarka ir terminais.
4.3. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai
4.1. lentelė Jurbarko rajono savivaldybėje užregistruota gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų:
(palyginimui pateikiami ir ankstesnių metų duomenys)

Metai

Administracijos direktoriui
adresuoti
(registras R7)

Savivaldybės tarybai ir
merui adresuoti
(registras T28)

Iš viso

2016

423*

78

501

2017

339

73

412

2018

393

56

449

2019

472

67

539

Skundai
(tame skaičiuje,
iš viso)
40
27 administracijai
13 merui, tarybai
35
25 administracijai
10 merui, tarybai
44
32 administracijai
12 merui, tarybai
49
29 administracijai
20 merui, tarybai
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*nuo 2016 m. prašymai suteikti adresą registruojami tiesiogiai atsakingam padaliniui skirtame
registre
2019 metais Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir merui buvo adresuoti 67 gyventojų
prašymai, skundai, kreipimaisi (2018 m. – 56 prašymai). Lyginant su 2018 m. prašymų kiekis
padidėjo apie 15 proc., tačiau lyginant su kelias ankstesniaisiais metais išlieka jų mažėjimo
tendencija.
2019 metais, kaip ir beveik visais ankstesniais metais, gyventojai Savivaldybės tarybai ir
savivaldybės merui adresuotuose prašymuose dažniausiai kėlė kelių, gatvių ir kiemų asfaltavimo ir
tvarkymo, pastatų remonto, komunalinių tinklų tiesimo, priežiūros ir pan. problemas – šios rūšies
prašymų ir skundų gauta 28 (apie 41 proc., kaip ir 2018 m.). Praėjusiais metais ženkliai padaugėjo
prašymų dėl atleidimo nuo labai išaugusio žemės mokesčio, gauta keletas prašymų žemės nuomos
klausimais, tokių prašymų skaičiuojama iki 21 (apie 31 proc., kaip ir 2018 m.). Dėl finansinės
paramos gavimo, kitais finansiniais klausimais gauta 5 prašymai (apie 7 proc.). 2018 m.
gyventojai aktyviai teikė įvairius pasiūlymus, reiškė savo poziciją ir požiūrį dėl susidariusių
situacijų (atminimo įamžinimo, asmenų apdovanojimo, pastatų naudojimo ir pan.) – pateikta 6
šios rūšies prašymai (apie 9 proc.).
Iš Savivaldybės tarybai ir savivaldybės merui 2019 metais adresuotų gyventojų 67
prašymų, skundų ir kreipimųsi 20 buvo skundai, kuriuose pareiškėjai daugiausiai skundėsi dėl
gatvių, kelių, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų priežiūros ir tvarkymo, pastatų remonto. Tai
buvo pagrindinė skundų pateikimo priežastis.
2016–2019 metais Savivaldybės tarybai ir savivaldybės merui adresuotuose gyventojų
prašymuose ir skunduose (registras T28) buvo keliamos šios pagrindinės problemos (palyginimui
pateikiami ir kelių ankstesnių metų duomenys).
4.2.lentelė Jurbarko rajono savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymuose, skunduose ir
pranešimuose keliamos problemos: (palyginimui pateikiami ir ankstesnių metų duomenys)
Gyventojų prašymuose, skunduose
keliamos problemos
Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo,
komunalinių tinklų tiesimo, pastatų
renovacijos / remonto ir pan.
Dėl finansinės paramos įvairiais
gyvenimo atvejais, atleidimo nuo
mokesčių (žemės) ir pan.
Dėl pastatų nuomos ir panaudos,
socialinio būsto
Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos
(neįgaliųjų integravimosi į visuomenę)
ir kitų pan. problemų
Dėl įvairių komunalinių mokesčių
Dėl pažeistų nustatytų tvarkų,
(konfliktų tarp kaimynų ir pan.)
Dėl pavaldžių įstaigų vadovų veiksmų
/ dėl įstaigų reorganizacijos, atleidimo
iš darbo, santykių darbe, veiklos
įvertinimo ir pan.
Dėl įvairios informacijos pateikimo ir
gavimo
Įvairūs kiti klausimai

Gauta prašymų, skundų
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

15

23

22

28

18

16

22

25

5

4

-

5

10

4

-

-

5

0

2

-

11

2

-

3

7

12

2

-

4
3

4
2

6
2

5
1
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Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio
dokumento formos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir veiklos reglamento nuorodomis.
4.3 lentelė. Savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų palyginimas
Gauta prašymų, pranešimų
Metai
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Administracijos Savivaldybės
direktoriui
tarybai ir merui

Iš viso

425
599
754
925
636
628
423
339
393

59
60
56
39
36
61
78
73
56

484
659
810
964
672
689
501
412
449

472

67

539

Gauta skundų
46
34
34
44
27 (23 administracijai, 4 merui, tarybai)
33 (27 administracijai, 6 merui, tarybai)
40 (27 administracijai, 13 merui, tarybai)
35 (25 administracijai, 10 merui, tarybai)
44 (32 administracijai, 12 merui, tarybai)
49 (29 administracijai, 20 merui, tarybai)

4.4. Tarybos veiklos tobulinimas
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus 2019 m. meras sudarė 7 darbo grupes.
Birželio 3 d. potvarkiu Nr. V3-33 „Dėl darbo grupės Jurbarko krašto šventei organizuoti
sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė kasmet vykstančiai Jurbarko krašto šventei organizuoti.
Darbo grupės nariams buvo pavesta parengti šios šventės programą ir šventės metu vykdyti
programoje bei potvarkio nurodytas funkcijas. Darbo grupės vadovas – Skirmantas Mockevičius,
Jurbarko rajono savivaldybės meras.
Rugpjūčio 20 d. potvarkiu Nr. V3-46 „Dėl projekto „Jurbarkas–Rynas“. Vandens turizmo,
kultūros ir istoriniai keliai“ sudarytai darbo grupei buvo pavesta Interreg V–A Lietuva–Lenkija
parengti bendradarbiavimo programą. Darbo grupės vadovu paskirtas Daivaras Rybakovas,
Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
Rugsėjo 4 d. potvarkiu V3-52 „Dėl darbo grupės sudarymo išvadoms pateikti dėl viešųjų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies
perskaičiavimo“ sudarytai darbo grupei pavesta pateikti išvadas dėl Jurbarko rajono savivaldybės
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios
dalies perskaičiavimo. Darbo grupės vadovu paskirtas Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono
savivaldybės mero pavaduotojas.
Rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. V3-55 „Dėl darbo grupės dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko
rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo
kriterijams bei kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir
gatvių sąrašą tvarkos aprašui parengti sudarymo“ sudarytai darbo grupei pavesta parengti kelių
(gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir
asfaltavimo eiliškumo nustatymo kriterijus ir kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono
44

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašą. Darbo grupės vadovu
paskirtas Egidijus Giedraitis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys.
Spalio 3 d. potvarkiu Nr. V3-62 „Dėl darbo grupės kūdikio krepšeliui skirti sudarymo“
sudarytai darbo grupei buvo pavesta parengti siūlymus Jurbarko rajono savivaldybės tarybai dėl
kūdikio krepšelio skyrimo ir vaikus auginančių šeimų rėmimo savivaldybės biudžeto lėšomis.
Darbo grupės vadovė – Inga Molevaitė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė.
Spalio 17 d. potvarkiu V3-67 „Dėl darbo grupės sudarymo klausimams, susijusiems su
fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai
veiklai, nustatymu, analizuoti“ sudarytą darbo grupę įpareigojo parengti ir iki 2019 m. spalio 18 d.
pateikti Jurbarko rajono savivaldybės tarybai svarstyti individualios veiklos, kuria gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžius nustatantį sprendimo
projektą. Darbo grupė vadovu išrinko Darių Virvilą, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narį.
Gruodžio10 d. potvarkiu V3-80 „Dėl darbo grupės Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų
tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metais siūlymų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“ pavesta darbo grupei iki
2020 m. vasario 10 d., vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d.
nutarimu Nr. 768, parengti Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020
metais bendrojo plano Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų
plano pakeitimo projektą ir pateikti jį Jurbarko rajono savivaldybės merui. Šios darbo grupės
vadovu paskirtas Raimundas Bastys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius.
2019 m., vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas
funkcijas ir Tarybos pavedimus, išleisti 571 mero potvarkis įvairiais klausimais.
4.4 lentelė. 2019 m. mero potvarkiai

Potvarkiais sprendžiami klausimai
Potvarkių skaičius
Personalo klausimais:
485
Dėl atostogų
177
Dėl komandiruočių
98
Dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo
210
užmokesčio ir pan.
Veiklos klausimais:
86
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
8
Dėl delegacijų sudarymo
6
Dėl savivaldybės Tarybos posėdžių sušaukimo
15
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
27
Dėl mero fondo asignavimų naudojimo
19
Kiti klausimai
7
Dėl gyventojų apklausų organizavimo
4
Iš viso
571
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4.5. Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

4.5.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius – Lietuvos savivaldybių
asociacijos (toliau – LSA) valdybos narys. LSA – tai organizacija, atstovaujanti savo narėms – 60
miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms
šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse
organizacijose. Stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos strategiją ir koordinuoja
jų veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos, energetikos, socialinės
apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų pirkimų, žemės
valdymo ir kaimo reikalų). Koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių,
teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas aktualiais klausimais.
Balandžio
29
d.
meras
Skirmantas Mockevičius kartu su šalies
savivaldybių
merais
susitiko su
Premjeru Sauliumi Skverneliu aptarti
aktualiausius savivaldai klausimus.
Susitikimo
metu
aptartas
įstatymiškai
smarkiai
apribotas
savivaldybių
skolinimasis.
Būtina
padidinti savivaldybių skolinimosi
galimybes
ruošiantis
mažesniam
finansavimui iš Europos Sąjungos fondų
2021–2027 m. finansinės perspektyvos
metu. Savivaldybės turės finansuoti jau ne 15, bet 45 procentus projekto vertės.
Gegužės 9 d. Druskininkuose vyko Regionų komiteto Ekonominės politikos komisijos
(ECON) posėdis ir konferencija tema „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu:
kaip miestai ir regionai prisideda prie darnaus ekonomikos augimo“.
Konferencijoje pristatytos darnaus vystymosi aktualijos, aptarta ES politika, Regionų
komiteto veikla. Taip pat pristatyta Lietuvos ir Latvijos darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo
patirtis bei ateities kryptys. Patirtimi dalinosi darnaus vystymosi ekspertai ir praktikai iš įvairių
Europos Sąjungos šalių.
Birželio 26 d. Vilniuje vyko
pirmasis naujai išrinktos Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
valdybos
posėdis.
Posėdžio
metu
aptarti
aktualiausi šalies savivaldai klausimai,
išrinkti LSA Komitetų pirmininkai.
Posėdžio metu savivaldos vadovai
aktyviai diskutavo tiesioginių seniūnų
rinkimų tema. Seime užregistruoti
siūlymai keisti atitinkamus teisės aktus
ir šalyje įteisinti tiesioginius seniūnų
rinkimus.
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Posėdyje viešėjęs vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius susirinkusiesiems
pristatė naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo projektą.
LSA Valdybos posėdžio metu Sveikatos reikalų komiteto pirmininku išrinktas
Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius.
Rugsėjo 12 d. įvyko pirmasis naujos sudėties LSA Sveikatos reikalų komiteto posėdis.
Posėdyje, kuriam pirmininkavo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, aptarti aktualiausi savivaldai sveikatos srities
klausimai.
Susirinkę savivaldybių atstovai aptarė
Lietuvos medikų sąjūdžio kreipimąsi,
kuriame prašome vykdant sveikatos
priežiūros įstaigų pertvarką LSA tapti
bendradarbiavimo
koordinatoriais
tarp
Sveikatos
ministerijos,
savivaldos,
sveikatos
priežiūros
įstaigų vadovų, medikų, pacientų
bendruomenių
ir
visuomeninių
organizatorių.
Taip pat posėdžio dalyviai
aptarė Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamą skubios pagalbos teikimo pertvarką. Sveikatos
reikalų komiteto nariai aptarė ir Medicinos įstaigų profesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipimąsi
dėl greitosios medicinos darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimo.
Rugsėjo 18 d. Vilniuje
susirinkusi LSA Valdyba sprendė
aktualiausius savivaldai klausimus.
Posėdyje
dalyvavę
Aplinkos
ministerijos
atstovai
susirinkusiesiems pristatė Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano
koncepciją „Lietuva 2030”.
Posėdžio metu LSA Valdybos
nariai priėmė rezoliuciją dėl gydymo
įstaigų
pertvarkos.
„Planuojama
gydymo
įstaigų
pertvarka
savivaldybėms kelia daug neaiškumo
ir nerimo. Savivaldybės pasigenda
kriterijų, pagal kuriuos bus vykdoma pertvarka, pasigenda Sveikatos apsaugos ministerijos
bendradarbiavimo ir išsamių diskusijų su savivaldybėmis“, – teigė LSA Sveikatos reikalų
komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius.
Anot savivaldybių, dėl nežinomybės ir netikrumo sveikatos priežiūros įstaigoms sunku
rasti reikalingus naujus gydytojus bei specialistus. Dėl tolimesnių darbo perspektyvų daug
abejonių kyla ir šiuo metu ten dirbantiems medikams. LSA Valdyba artimiausiu metu šiuo
klausimu ketina kreiptis į Vyriausybę.
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Spalio 30 d. Jurbarko rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius (meras yra išrinktas
Tauragės regiono plėtros tarybos
pirmininku)
dalyvavo
Lietuvos
savivaldybių
asociacijos
(LSA)
valdybos (LSA valdybą sudaro penkių
didžiųjų miestų merai ir dešimties
regionų plėtros tarybų pirmininkai) ir
asociacijos
tarybos
posėdžiuose.
Pagrindinis svarstomas klausimas –
2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių
biudžeto finansinių
rodiklių
patvirtinimo
įstatymo
projekto pristatymas.
2020 metais atsiranda naujovė – savivaldybėms numatytos papildomos lėšos, skirtos
savivaldybėms skatinti už verslo plėtros sąlygų sudarymą. Svarstant savivaldybių biudžeto pajamų
nustatymo metodikos įstatymo pakeitimą, LSA pavyko pasiekti, kad šios lėšos būtų paskirstomos
ne iš savivaldybėms tenkančios GPM dalies, o iš valstybės biudžetui tenkančios sumos paimant
0,5 proc. Tai sudarys apie 9,9 mln. eurų.
Jurbarko rajono savivaldybei už verslo plėtros sąlygų sudarymą skirta 393 tūkst. eurų
(Palyginimui: Tauragės r. sav. skirta 150 tūkst. eurų., Šilalės sav. – 161 tūkst. eurų, Pagėgių
savivaldybei skatinimo sumų neskirta). 2018 metais, lyginant su 2017 metais, vidutinis sąlyginis
darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant ir individualias
įmones, Jurbarko rajono savivaldybėje padidėjo nuo 4993 iki 5497 darbuotojų, o darbo
užmokesčio fondas minėtose įmonėse – nuo 37 milijonų 225 tūkst. eurų iki 46 milijonų 511 tūkst.
eurų.
LSA tarybos posėdyje vienbalsiai buvo priimtas nutarimas prašyti 2020 metams
biudžetuose numatyti savivaldybėms trūkstamas lėšas – apie 20 mln. Eurų švietimo pagalbos
specialistams –psichologams, socialiniams pedagogams, finansuoti.
Lapkričio 14 d. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos
Investicijų į sveikatą ir plėtrą biuru ir Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe Lietuvoje,
organizavo seminarą, skirtą sveikatos lygiateisiškumo klausimams nagrinėti. Seminare siekta
mažinti sveikatos ir socialinius netolygumus bei užtikrinti sveikatos lygiateisiškumą Lietuvoje.
Renginio metu buvo pristatyta Europos sveikatos lygiateisiškumo apžvalga, supažindinta
su sveikatos lygiateisiškumo situacija Lietuvos savivaldybėse.
Renginyje dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto nariai:
Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius, Anykščių mero patarėjas Dalis Vaiginas, Savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė, Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė, LSA konsultantė sveikatos klausimais Goda Keso.
Gruodžio 11 d. Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos
valdybos posėdyje, kuriame susitikę Lietuvos
savivaldybių asociacijos valdybos nariai aptarė
sveikatos sistemos situaciją, turizmo politikos
aspektus, pagalbos į regionus grįžtantiems
tautiečiams ir sodininkų bendrijų klausimus.
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Valdybos posėdyje lankęsis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga su merais
diskutavo įvairiais sveikatos sistemos klausimais. Posėdyje kalbėta ir apie grįžtamosios migracijos
skatinimą regionams bendradarbiaujant su Migracijos informacijos centru „Renkuosi Lietuvą“.
4.5.2. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje
Tauragės regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.
Tauragės regiono plėtros taryba – subjektas, įgyvendinantis nacionalinę regioninę politiką
Tauragės regione ir tikslinėse teritorijose. Tauragės regiono plėtros tarybos tikslas – sprendimų,
susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas.
Taryba įstatymų nustatyta tvarka sudaryta iš regiono savivaldybių merų, deleguotų
Savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens. Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas yra
Tauragės regiono plėtros tarybos nariai.
Regiono plėtros taryba svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą, nustatytoms atsakingoms
institucijoms teikia siūlymus dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos,
tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo, dėl probleminės
teritorijos plėtros programos priemonių nustatymo ir šios programos vykdymo, taip pat siūlymus
dėl išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programų priemonių nustatymo ir šių programų vykdymo,
priima sprendimus dėl regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų
įtraukimo į siūlomų finansuoti projektų sąrašus, pripažįsta projektus regioninės svarbos projektais,
atstovauja regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir vykdo kitas
Regioninės plėtros įstatyme numatytas funkcijas.
Tauragės regiono plėtros taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai regiono plėtros
tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiai organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros tvarka.
Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Informacija apie regiono plėtros tarybos
posėdžius ir jame svarstomus klausimus skelbiama Regioninės plėtros prie Vidaus reikalų
ministerijos svetainėje adresu: http://www.lietuvosregionai.lt.
Sausio 9 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje vyko Tauragės regiono plėtros
tarybos posėdis. Posėdžio svečiai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, vidaus
reikalų ministerijos atstovai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai – pristatė regioninės
politikos bandomąją iniciatyvą, planuojamą įgyvendinti Tauragės regione.
Atsakydama į Tauragės regione veikiančių profesinio ugdymo mokymo įstaigų – Tauragės
profesinio rengimo centro ir Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vadovų prašymus,
Taryba priėmė sprendimus dėl savo atstovų delegavimo į šių mokyklų tarybas. Į Tauragės
profesinio rengimo centro tarybą deleguota Irena Ričkuvienė, Vyriausybės atstovė Tauragės
apskrityje, o į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tarybą – Jolita Jablonskienė, Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
Rimantas Dapkus, Vyriausybės deleguotas Tarybos narys, pristatė rašto LR Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui projektą, kuriame išdėstyta nuomonė ir pasiūlymai
dėl švietimo ir mokslo įstaigų pertvarkos regioniniu aspektu.
2019 m. sausio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje posėdžiavo Tauragės
regiono plėtros taryba. Posėdžio svečias – LR Vidaus reikalų viceministras Tautvydas
Tamulevičius.
Regiono plėtros tarybos nariai išsakė savo mintis dėl Tarybos darbo, jos funkcijų ir
aktualių problemų: esamos sistemos nelankstumo, verslo atstovų motyvuoto dalyvavimo trūkumo,
viešųjų įstaigų centralizavimo neigiamos įtakos regionų sklandžiam vystymuisi ir plėtrai,
valstybės valdžios per mažu dėmesiu mažiesiems regionams, motyvuotų, kvalifikuotų specialistų
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trūkumo versle; taip pat džiaugėsi suteikta galimybe įgyvendinti pilotinį projektą „Tauragė+“,
siejo su juo viltis naujam požiūriui į regionus, regioninę politiką bei investicijų regionuose plėtrą.
Posėdyje taip pat buvo pateiktos 2018 metų Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020
metams įgyvendinimo bei Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos ataskaitos.
Vasario 22–26 d. Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis, organizuotas
vykdant rašytinę procedūrą.
Atsižvelgdama į regiono savivaldybių prašymus, Taryba pritarė Tauragės regiono plėtros
plano 2014–2020 metams Priemonių plano pakeitimams dėl projektų 3.2.1.1.3. projekto
„Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ ir 1.2.1.2.1. projekto „Darnaus judumo priemonių
diegimas Tauragės mieste“ įgyvendinimo terminų pakeitimo projekto „Kraštovaizdžio
formavimas Jurbarko rajone“ paraiškos pateikimo terminas pakeistas iš 2019 m. kovo mėn. į 2019
m. liepos mėn., o projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ paraiška
pakartotinai numatoma teikti iki 2019 m. balandžio pabaigos. Pagal Priemonių plano pakeitimus
patikslinta ir regiono plėtros plano dalis „Stebėsena“.
Balandžio 3 d. Jurbarke vyko
paskutinis esamos sudėties Tauragės
regiono plėtros tarybos posėdis.
Tarybos
pirmininkas
Jonas
Gudauskas bei kitų regiono savivaldybių
merai: Skirmantas Mockevičius, Virginijus
Komskis ir Sigitas Mičiulis, sveikino
susirinkusius, dėkojo už bendrą darbą, už
priimtus regionui naudingus sprendimus.
Atsiliepdami
į
Skirmanto
Mockevičiaus,
Jurbarko
rajono
savivaldybės mero, teikimą, Tarybos nariai
pripažino UAB „Naista“ gamyklos statybos
projektą, numatomą įgyvendinti 2,0396 ha
laisvame valstybės žemės sklype, adresu Statybininkų g. 2F, Jurbarkas, regioninės svarbos
projektu. UAB „Naista“ planuoja pastatyti apie 1500 kvadratinių metrų ploto universalų
gamybinės paskirties – sandėliavimo pastatą, investuojant 500–550 tūkst. eurų ir sukuriant 22–25
naujas darbo vietas, kuriose būtų mokamas didesnis nei vidutinis mėnesinis atlyginimas.
Taryba pritarė papildomo finansavimo skyrimui projektui „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės
rekonstravimas Jurbarko mieste“, kitų projektų lėšos patikslintos pagal pasirašytas projektų
sutartis, projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data pakeista iš „2019-04-30“ į „2019-10-30“.
Posėdžio pabaigoje tarybos nariai išklausė informacijas apie Tauragės regiono integruotos
teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2018 metais bei apie 2019 m. gegužės 23 d.
Ternopilyje (Ukraina) vyksiantį tarptautinį investicinį forumą „Ternopilščina Invest – 2019“, į
kurį kviečiami regiono savivaldybių atstovai.
2019 metų liepos 30 d. Vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą Nr. 1V-688 „Dėl
regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“. Įsakymu patvirtintos visų 10 Lietuvos regionų
plėtros tarybos. Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų
savivaldybių tarybų narių, Vyriausybės paskirto asmens ir socialinių ir ekonominių partnerių
atstovų.
Tauragės regiono plėtros tarybos nariai:
 Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
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Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras;
Gintaras Bertašius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;
Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto atstovas;
Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras;
Ligita Kazlauskienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narė;
Virginijus Liepis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;
Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras;
Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras;
Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys;
Darius Stankus, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas;
Eglė Stebulienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo;
Giedrė Stulginskienė, Lietuvos verslo konfederacijos atstovė.
Pirmąjį posėdį įstatymo numatyta tvarka kviečia ir posėdžiui pirmininkauja, iki kol taryba
išsirenka pirmininką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas regiono plėtros tarybos narys.
Tauragės regione – Eglė Stebulienė, verslininkė, VšĮ “Versli Lietuva” vyr. projektų vadovė.
Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 tarybos narių.
Iš karto po Tarybos narių prisistatymų, nešališkumo deklaracijų pasirašymo, Tarybos nariai
išrinko Tarybos pirmininku Skirmantą Mockevičių, Jurbarko rajono savivaldybės merą,
pavaduotoju – Dovydą Kaminską, Tauragės rajono savivaldybės merą.
Taryba suteikė įgaliojimus naujai išrinktam pirmininkui organizuoti pasitarimus dėl
kylančių Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos klausimų, atstovauti arba paskirti Tauragės
regiono plėtros tarybos narį atstovauti Tauragės regiono plėtros tarybai Lietuvos Respublikos
Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose,
teismuose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose.
Lietuvos savivaldybių prašymu Taryba pasiūlė kandidatus atstovauti Tauragės regioną
Lietuvos delegacijose Europos Sąjungos regionų komitete bei Europos Tarybos vietos ir regionų
valdžių kongrese. Atstovus į šias delegacijas pagal siūlymus svarsto ir teikia Vidaus reikalų
ministerijai Lietuvos savivaldybių asociacija, o galutinę delegacijų sudėtį tvirtina Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.
2019 m. rugpjūčio 28–rugsėjo 2 d. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis vyko
rašytinės procedūros būdu.
Taryba skubos tvarka priėmė sprendimus dėl Vidaus reikalų ministerijos pateiktų derinti
teisės aktų pakeitimo projektų.
Rugsėjo 10–12 d. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis vykdytas rašytine procedūra
dėl skubos tvarka Tarybai Vidaus reikalų ministerijos pateiktų derinti teisės aktų: Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų pakeitimo bei priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo plano keitimo projekto
derinimo.
Atsiliepdama į Aplinkos ministerijos prašymą, Taryba taip pat delegavo Jurbarko
rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ priežiūros komitetą.
Visi posėdžio dokumentai skelbiami www.lietuvosregionai.lt
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Spalio 3 d. Bijotų kaime esančiame
muziejuje vyko Tauragės regiono plėtros
tarybos posėdis.
Centrinės projektų valdymo agentūros
ekspertas dr. Gediminas Česonis Tarybai
trumpai pristatė pilotinio projekto „Tauragė+“
tikslus, viziją, eigą bei prognozuojamus
rezultatus.
Savivaldybių
pasiūlytos
Tauragė+
funkcinės zonos galimos strategijos kryptys:
 Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo
plėtros skatinimas;
 Tvaraus judumo skatinimas;
 Kokybiško viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir savivaldybės, kaip darbo ir gyvenamosios
vietos, patrauklumo didinimas;
 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimas;
 Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas bendruomeninių ir socialinių paslaugų plėtrai;
 Turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimas.
Spalio 25–30 d. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis organizuotas skubos tvarka
rašytinės procedūros būdu.
Taryba priėmė sprendimus dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo
projekto derinimo ir Tarybos darbo grupės sudėties pakeitimo.
Lapkričio 20 d. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis Pagėgių savivaldybėje,
Vilkyškiuose. Svarstyta Aplinkos ministerijos ir UAB „Smart Continent LT“ pranešimas apie
rengiamą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planą.
Šiuo planu siekiama:
Sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų netolygumą ir
socialinę nelygybę Lietuvos gyventojams;
Užtikrinti nacionalinių ir ES įsipareigojimų teikti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, įgyvendinimą;
Pasiekti, kad visos įmonės, teikiančios paslaugas, užtikrintų savo veiklą sąnaudų
susigrąžinimo principu;
iki 2050 m. galėtų būti atliekama etapais, apjungiant (stambinant) vandentvarkos įmones ir
tik rinkoje veikiant vienai įmonei, būtų suvienodintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos visoje Lietuvoje.
Lapkričio 29–gruodžio 2 d. Tauragės regiono plėtros posėdis vykdytas rašytinės
procedūros būdu dėl pateikto derinti skubos tvarka Lietuvos Respublikos aplinkso ministro
įsakymo pakeitimo projekto – keičiamo priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo.
Gruodžio 18–20 d. Tauragės regiono plėtros posėdis vykdytas rašytinės procedūros būdu.
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4.5.3. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose
Vasario 4 d. Tauragės pilies
menėse vyko Regioninės kultūros
tarybos konferencija, moderatorė –
regioninės kultūros tarybos narė Rima
Bandzinaitė-Latožienė. Konferencijoje
dalyvavo ir dalyvius sveikino trijų
rajono savivaldybių – Tauragės,
Jurbarko ir Pagėgių merai. Kokios
finansavimo galimybės, kaip pateikti
projektus Kultūros tarybai, kokia yra
statistika, kokie siūlymai – būtent
tokius klausimus svarstė Tauragės
apskrities kultūros centrų, bibliotekų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų specialistai susirinkę
į pirmąją tokią apskrities mastu surengtą konferenciją, kurios organizatoriai – labai aktyvią veiklą
pradėjusi Tauragės apskrities regioninė kultūros taryba.
Birželio 18 d. įvyko konferencija ir diskusija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas
Panemunėse“. Šios konferencijos organizatoriai – Lietuvos kultūros politikos institutas, Jurbarko
rajono savivaldybė ir Jurbarko rajono viešoji biblioteka. Susitikimo vadovai – Jurbarko r.
savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė ir Lietuvos kultūros
politikos instituto direktorius Antanas Staponkus.
Konferencijoje aptartos temos: „Nemuno upės ir jos intakų vandenų apsauga ir tinkamas
naudojimas“, „Panemunių gamtos išteklių ir kultūros paveldo vertybių reikšmė ir apsauga“,
„Gamtos ištekliai ir kultūros paveldo vertybės – Panemunės gyventojų ekonominės, socialinės ir
kultūrinės gerovės kūrimo pamatas“, „Vidaus vandenų kelių būklė ir perspektyvos“, „Žemės ūkis
– Nemuno draugas ar priešas“, „Kultūros paveldo objektai palei Nemuną“.
Rugsėjo 3 d. Jurbarke
susirinko
visų
Tauragės
regiono savivaldybių atstovai,
verslininkai
ir
kiti
suinteresuotų
institucijų
atstovai
aptarti
pilotinio
projekto „Tauragė+“ strategijos
kūrimą. Šiame susitikime VšĮ
Centrinės projektų valdymo
agentūros
ekspertai
dr.
Gediminas Česonis ir dr.
Romualdas Stankaitis pristatė
surinktą informaciją pramoninių teritorijų investicinio patrauklumo didinimo ir verslo plėtros
skatinimo klausimais, pasiūlė tolimesnius artimiausio laikotarpio veiksmus.
Apžvelgiant esamą situaciją konstatuota, kad Tauragėje ir Jurbarke yra istoriškai
koncentruoti pramonės rajonai, Tauragėje veikia privatus pramonės parkas, Pagėgiuose yra
investicijoms paruoštas pramonės parkas, todėl pramoninių teritorijų vystymas regione galimas
šiomis temomis:
 Bendradarbiavimas investicijų pritraukimo srityje;
 Investicijoms tinkamų teritorijų žemėlapio parengimas;
 Investicijų pritraukimui regiono rinkodaros sistemos sukūrimas;
53

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

 Teritorijų parengimas investicijoms;
 Trūkstamos inžinerinės infrastruktūros įrengimas (gatvės, apšvietimas, pėsčiųjų dviračių
takai, autobusų stotelės, stovėjimo aikštelės, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
infrastruktūra).
Tam būtina parengti investicijoms tinkamų sklypų / pastatų sąrašus, organizuoti vieningą
investicijų pritraukimo rinkodarą ir sukurti verslo skatinimo sistemą, bendradarbiauti su privačiais
sklypų / pastatų, tinkamų investicijoms, savininkais, įrengti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
bei kitą infrastruktūrą esamoms įmonėms ir investicijų pritraukimui tinkamiems sklypams.
4.5.4. Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose

Liepos 30 d. Jurbarko rajono
Raudonės miestelyje Raudonės pilyje įvyko
darbo grupės posėdis, kuriame aptartos
pilotinio projekto „Tauragė+“ turizmo
problemų regione identifikavimo plėtros
tendencijos bei bendros turizmo srities
iniciatyvos Tauragės regione.
Centrinės projektų valdymo agentūros
ekspertai dr. Gediminas Česonis ir dr.
Romualdas Stankaitis pristatė bei organizavo
bendrą turizmo srities diskusiją. Susitikime
dalyvavo visų Tauragės regiono (Tauragės, Pagėgių, Šilalės bei Jurbarko) savivaldybių atstovai,
verslininkai ir kiti suinteresuotų institucijų atstovai.
Nuspręsta suvienyti visų keturių savivaldybių turizmo paslaugų pristatymą,
bendradarbiauti, dalintis patirtimi, savo rajonuose pristatyti ne tik savo, bet ir suteikti informacijos
apie kitų savivaldybių turizmą.
Rugsėjo 26–28 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kvietimu (VDU
ŽŪA) meras Skirmantas Mockevičius dalvavo tarptautinėje naujovių sklaidos parodoje „Inno
panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarė trys segmentai –
agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija.
Parodos tikslas – skatinti naujovių sklaidą regionuose.
Parodoje savo stendus įsirengė mokslo ir konsultavimo įstaigos bei atskiroms
bioekonomikos sritims atstovaujančios asociacijos, taip pat inovacijų paramos paslaugas teikianti
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
Parodos „Inno panorama 2019“ metu VDU ŽŪA vyko tarptautinė mokslinė konferencija
„Kaimo plėtra 2019: bioekonomikos srities mokslo tyrimai ir inovacijos“.
Spalio 24 d. Jurbarko savivaldybėje vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ administracijos
vadovas Arūnas Stasiūnas pristatė vietos plėtros strategijos įgyvendinimą bei miesto vietos veiklos
grupę „Jurbarkas“, kuri yra Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių,
bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. Pristatymo metu
aptarti šie klausimai:

Socialinių paslaugų atsiradimo ir esamų
paslaugų gerinimo sąlygos.

Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo paslaugų plėtojimas gaunant socialines bei
kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
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Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, neaktyvių darbingų, pabėgėlių socialinių ir
darbinių (agrokultūrinės veiklos, rankdarbių, medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių ugdymas.

Užimtumo veiklų aktyvinimas paremtas savanoryste.

Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas neaktyviems darbingiems
asmenims.

Priemonių suteikimas savarankiškai veiklai vykdyti jauno verslo subjektams.

Remiamos veiklos konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams.

Bendrieji reikalavimai projektų vykdytojams.

Projekto dalyviai, biudžetas, išlaidos tinkamos finansuoti, bei projekto vykdymo
išlaidos.

2019 m. spalio 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros ekspertais Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje dalyvavo
susitikime, skirtame aptarti galimus veiksmus ir priemones iki 2027 m. (2030 m.) pagal atskiras
kryptis. Susitikimo metu aptarti klausimai susiję su krašto plėtra bei gyvenimo kokybės gerinimu:
 Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas.
 Kokybiško viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir savivaldybės, kaip darbo ir gyvenamosios
vietos, patrauklumo didinimas.
 Kokybiško vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemų
sukūrimas.
 Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas bendruomeninių ir socialinių paslaugų plėtrai.
 Tvaraus judumo skatinimas.
 Turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimas.
Diskusijoje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorius Raimundas Bastys, Centrinės
projektų valdymo agentūros ekspertai dr. Gediminas Česonis ir dr. Romualdas Stankaitis,
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus, tarybos narė Inga Molevaitė,
Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Užimtumo tarnybos Jurbarko skyriaus vedėja Rita
Kliukienė, UAB Jurbarko vandenys direktorius direktorius Darius Dragūnavičius, VšĮ Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė, Smalininkų technologijų ir
verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė.
Lapkričio 5 d. Jurbarko rajono
Raudonės miestelyje Raudonės pilyje
įvyko Tauragės regiono turizmo srities
atstovų diskusija apie turizmo srities
bendras regiono problemas ir galimus jų
sprendimo būdus. Turizmo plėtra yra
viena
iš
sudedamųjų
rengiamos
Tauragė+ funkcinės zonos plėtros
strategijos dalių.
Centrinės projektų valdymo
agentūros ekspertai dr. Gediminas
Česonis ir dr. Romualdas Stankaitis
pristatė bei organizavo bendrą turizmo
srities diskusiją apie turizmo plėtros prioritetus ir veiksmų identifikavimą.
Susitikime dalyvavo visų Tauragės regiono (Tauragės, Pagėgių, Šilalės bei Jurbarko)
savivaldybių administracijų ir įstaigų, saugomų teritorijų direkcijų, verslo, mokymo įstaigų,
žiniasklaidos atstovai.
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Balandžio 12 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius savo
kabinete priėmė Lietuvos Respublikos Seimo narius Audronių Ažubalį ir Lauryną Kasčiūną.
Rajono vadovas su svečiais aptarė rajono aktualijas, diskutavo apie rengiamą referendumą
dėl dvigubos pilietybės. Seimo narys A. Ažubalis pasveikinęs naujai kadencijai išrinktą rajono
vadovą pakvietė ir toliau bendradarbiauti tiek tiesiogiai, tiek per jo padėjėją Jurbarko rajone
Gražvydą Ažną.
Balandžio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo
Vyriausybės ir merų susitikime, kuriame buvo aptarti aktualūs vietos savivaldos ir centrinės
valdžios bendradarbiavimo klausimai. Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis informavo
savivaldybių merus apie numatomus Vyriausybės darbus. Vienas iš pirmųjų darbų, tai jaunimo
motyvavimas pasilikti regione ar persikelti atgal į regionus. Numatoma sukurti stimulą pirmajam
būstui įsigyti. Taip pat norima stiprinti regionų mokyklų tinklą, kuris būtų pasirengęs visapusiškai
integruoti į Lietuvą grįžtančius ar atvykusius vaikus į švietimo sistemą. Su merais buvo aptarta
Regionų viešojo sektoriaus darbuotojų situacija, pristatyta Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus
darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategija. Formuojant 2020 metų
biudžetą savivaldybėms numatoma skirti papildomą finansavimą atskirų sektorių darbuotojų darbo
užmokesčiui padidinti.
Lapkričio 25 d. įvyko Lietuvos
Respublikos Vyriausybės posėdis, kuriame
buvo svarstoma dabartinė laivybos Nemunu
situacija ir ateities perspektyvos. Posėdyje
dalyvavo Susisiekimo ministras Jaroslavas
Narkevičius, Finansų, Vidaus reikalų ir
Aplinkos ministerijų viceministrai, verslo
atstovai, savivaldybių, per kurių teritoriją teka
Nemunas, merai, VĮ Vidaus vandens kelių
direkcijos vadovai.
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius informavo, kad Nemuno upės ruožą nuo
Kauno iki Atmatos upės žiočių numatoma modernizuoti, užtikrinant reikiamą jo gylį ir plotį bei
pagerinant sąlygas laivybai. Taip siekiama vidaus vandenų kelyje E41 užtikrinti galimybę
plaukioti keleiviniams laivams ir krovininėms baržoms. Projektas, kurio vertė – 28,3 mln. eurų,
Susisiekimo ministro įsakymu įtrauktas į Europos Sąjungos investicijomis finansuojamų projektų
sąrašą. Ministro Pirmininko patarėjas Giedrius Surplys pabrėžė, kad tai vienas iš pirmųjų
Vyriausybės posėdžių, kai kompleksiškai pradedami spręsti laivybos Nemunu klausimai.
Jurbarko rajono savivaldybės meras posėdžio dalyviams pristatė Jurbarko, Tauragės,
Šilalės ir Pagėgių savivaldybių bendrą iniciatyvą – Jurbarko krovinių uosto infrastruktūrą
pritaikyti krovininių laivų aptarnavimui. Atkūrus Jurbarko krovinių uostą, juo naudotųsi tiek
Tauragės regiono, tiek Šakių rajono verslininkai. Meras atkreipė dėmesį, kad Jurbarko rajono
savivaldybė bei verslininkai suinteresuoti vystyti ir pramoginę laivybą, kuri tenkintų vis
didėjančius vietos gyventojų ir turistų poreikius. Vėliau kalbėjęs Pagėgių savivaldybės meras
Vaidas Bendaravičius pritarė, jog Nemuno upės naudojimas pramoginei laivybai yra itin
perspektyvus. Neringos meras Darius Jasaitis, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas
Laurinaitis pateikė pavyzdžius, kai sukūrus tinkamą uostų infrastruktūrą, poreikis ja naudotis
didėja ne procentais, o kartais.
Vasario 4 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius sukvietė
pasitarimą dėl Skalvijos namuose, kurie nuo sausio 1 d. yra Jurbarko rajono savivaldybės įstaiga,
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iškylančių problemų. Pasitarime dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnai,
atvejo vadybininkai, Skalvijos namų vadovai, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė,
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius, Tauragės regiono Pertvarkos
procesų ekspertė, Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai ir valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM atstovai. Aptarus problemas, Jurbarko rajono
savivaldybės meras, įvertindamas didžiulę atsakomybę dėl globojamų vaikų padėties pasiūlė
rengti tarpinstitucinius pasitarimus ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
Vasario 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Jurbarko skautų vadovai bei Lietuvos
skautijos vyriausioji skautininkė susirinko aptarti balandžio 27 dienos šventę Jurbarko krašte.
Kiekvieną pavasarį, balandžio mėnesį, sausumos, jūrų ir oro skautai iš visos šalies susirenka
viename iš Lietuvos miestų, kur vyksta kasmetinė pavasario šventė. 2019 metais šventės vieta –
Jurbarkas. Ir ji skirta šv. Jurgio, skautų globėjo, dienos paminėjimui ir pavadinta „Kur Jurgis, ten
ir Barkus“ taip pat ši šventė simbolizuoja ir aktyvaus skautavimo sezono pradžią. Pavasario
šventės vieta keičiasi kasmet, todėl kiekvieno Lietuvos krašto skautai turi galimybę tapti renginio
organizatoriais.
Vasario 7 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko švietimo įstaigų vadovų susirinkimas,
kuriame dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai, Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vadėja bei Jurbarko rajono švietimo įstaigų
vadovai.
Susirinkime buvo aptarti einamieji klausimai ir pristatyti 7 pranešimai: dėl vadovų
veiklos ataskaitų ir įstaigų veiklos ataskaitų, dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo
įgyvendinimo Jurbarko rajono mokyklose, dėl elektroninių dienynų naudojimo bei duomenų
saugos; projektas „Lyderių laikas-3“ Jurbarke – kur esate šiandien ir kas toliau?...“; pagalbos
šeimoms teikimo galimybės arba ankstyvoji investicija; 2019 metų biudžeto projektas bei
mokyklos strateginių planų rengimo akcentai.
Vasario 7 d. Jurbarko rajono savivaldybėje vyko Sinagogų aikštės memorialo, skirto
Jurbarke gyvenusiai žydų bendruomenei bei žydų gelbėtojams atminti, kūrėjų komandos
susitikimas, kuriame dalyvavo vienas iš projekto kūrėjų, CAN New Artists Collegium (Izraelis)
atstovas Grigorijus Zundelovičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
vyr. architektė Gražina Gadliauskienė, asociacijos „Kuriame Jurbarkui“, renkančios lėšas
projektui, vadovė Ramutė Mockevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vida Rekešienė bei memorialo aikštės sutvarkymo ir pamatų liejimo darbus atliksiančios įmonės
UAB „Jurmelsta“ vadovas Kęstutis Naujokas.
Susitikimo metu buvo aptartos techninės projekto įgyvendinimo detalės, suderinti projekto
Projekto kūrėjai ir įgyvendintojai sutarė, kad Sinagogų aikštės memorialo atidarymo šventė vyks
šių metų liepos 19 dieną. „Jau šiandien į paminklo atidarymo šventę kviečiame visus Jurbarko
krašto žmones, žmones iš visos Lietuvos, žydų bendruomenės narius iš viso pasaulio, valstybės
vadovus ir užsienio šalių diplomatus. Tokio unikalaus meno ir istorijos projekto Lietuvoje iki šiol
nebuvo sukurta“, apibendrindamas susitikimą teigė meras Skirmantas Mockevičius.
Vasario 14 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė
Jolanta Kačerauskienė, Lietuvos regbio federacijos generalinis sekretorius Irmantas Kukulskis ir
Lietuvos regbio federacijos valdybos narys Paulius Zubavičius Jurbarko rajono savivaldybės mero
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kabinete susitiko pirmam pasitarimui dėl balandžio 6 d. Jurbarko Romualdo Marcinkaus stadione
vyksiančių Europos vyrų regbio 15 čempionato rungtynių su Portugalijos rinktine.
Vasario 14 d. po Jurbarko rajono savivaldybės mero ir administracijos direktorės
organizuoto padėkos renginio Viešvilės pagrindinės gatvės ir šaligatvių projektuotojams ir
rangovams, Viešvilės miestelio gyventojai buvo pakviesti aptarti klausimus, keltus Jurbarko
rajono savivaldybės administracijai dėl pastatų komplekso likimo Viešvilės miestelio centre.
Jurbarko
rajono
vadovai
patikslino
esmines
aplinkybes,
susijusias su šiuo pastatų kompleksu.
Šie
pastatai
nuosavybės
teise
tebepriklauso Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai ir artimiausiu metu
rengiami perduoti Turto bankui, kuris
turi teisę ši objektą nuomoti, parduoti ar
dar kitaip juo disponuoti, siekiant
pritraukti
investuotojų
dėmesį.
Savivaldybė net ir labai norėdama
neturi tiek finansinių galimybių, kad galėtų padengti tokio didelio objekto išlaikymo ir
eksploatavimo sąnaudas.
Jurbarko savivaldybės administracijos direktorė pasidalino ketinimais „Skalvijos“ globos
namams suteikti gerokai daugiau funkcijų, teikiant įvairesnes socialinės globos ir dienos centrų
paslaugas viso rajono teritorijoje, todėl administracijos perkėlimas į rajono centrą tampa
objektyvia būtinybe.
Vasario 20 d. Jurbarko rajono vadovai, lydimi UAB „Jurbarko vandenys“ direktoriaus
Dariaus Dragūnavičiaus ir inžinieriaus Tado Jocaičio, apžiūrėjo išvakarėse eksploatavimui
perduotą vandentvarkos sistemą pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0001), kurio užsakovai buvo
UAB „Jurbarko vandenys“ ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija, o konkrečius darbus
įgyvendino UAB „Požeminiai darbai“.
UAB „Jurbarko vandenys“ direktorius Darius
Dragūnavičius, aptardamas už beveik 710 tūkst. eurų
atliktus darbus, teigė, kad „yra sunku įsivaizduoti
atliktų darbų apimtis, kai didžioji jų dalis (4,4 km
geriamojo vandens tiekimo ir beveik 4 km nuotekų
surinkimo tinklų) yra po žeme“. Įgyvendintas
projektas padėjo 76 ūkiams prisijungti prie geriamojo
vandens tiekimo sistemos, o 68 ūkiams – prie
nuotekų
surinkimo
tinklų.
Magistraliniai
vandentiekio ir nuotekų tinklai yra nutiesti po
gatvėmis arba greta jų. Darbai atlikti naudojant
įprastines, o atskirose vietose
ir betranšėjines
vamzdynų įrengimo technologijas. Smalininkų seniūnas Ramūnas Alminas džiaugėsi projekto,
kurio smalininkiečiai laukė ne vienerius metus, įgyvendinimu ir akcentavo, kad tai iš esmės
pakeičia gyvenimo kokybę Smalininkų mieste.
Vasario 26 d. savivaldybėje surengtas pasitarimas Šimkaičių girioje esančio Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto
vyriausiosios vadavietės tvarkymo koncepcijai aptarti.
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Susitikime dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis, Lietuvos šaulių sąjungos LDK
Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos vadas Algirdas Genys,
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Lukošienė, LDK
Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Štabo pareigūnas atsargos vyr. leitenantas Stasys Kliukas ir
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo valdybos pirmininkė Irena
Pažereckienė.
Gegužės 6 d. Jurbarko
rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas Mockevičius susitiko
su
Marijampolės
apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
viršininku Mindaugu Baršiu ir
Marijampolės
apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko
rajono
policijos
komisariato viršininku Aivaru
Dumčiumi. Atvykę svečiai aptarė
gegužės 3–4 d. vykusį renginį
„Miesto ir verslo dienos“.
Pasidžiaugė Jurbarko rajono
savivaldybės gyventojų ir šventės svečių sąmoningumu ir elgesiu minėtos šventės metu. Policijos
atstovai informavo, kad šventės metu pareigūnai negavo nė vieno pranešimo apie pažeidimus.
Susitikime buvo aptartos pagrindinės problemos, susijusios su gyventojų saugumu, kalbėta ką
reikėtų keisti norint išvengti šių problemų. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius dėkojo policijos atstovams už profesionalų darbą ir pastangas saugant gyventojus ir
miestą.
Liepos 3 d. Jurbarke savivaldybės vadovai susitiko su VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos
generaliniu direktoriumi Vladimiru Vinokurovu bei Laivybos direktoriumi Aurelijumi Rimu.
Apsilankymo tikslas – apžiūrėti ir įvertinti greta Nemuno esančias prieplaukas, įvertinti jų
perspektyvas.
V. Vinokurovo teigimu, labiausiai perspektyvus uosto vystymui yra Jurbarko miestas, nes
yra strategiškai puikioje vietoje – tarp Klaipėdos jūrų uosto bei Kauno upių uosto Marvelėje. Jis
pabrėžė, kad būtų galima svarstyti galimybę derinti geležinkelio ir vandens transporto veiklas.
Vidaus kelių direkcijos vadovas patikino, kad visos Jurbarko iniciatyvos plėtojant uostą sulauks
palaikymo bei patarimų.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius supažindino svečią ir su
kitais laivybai tinkančiais objektais Jurbarko krašte. Apsilankius Smalininkų uoste svarstytos
galimybės apie krovinių vežimą, perspektyvos išnaudoti turimus savivaldybės žemės plotus ir
naujų darbo vietų kūrimą. Vertinta mažųjų laivelių prieplaukos būklė. Taip pat aplankyta didžioji
Jurbarko prieplauka.
Rugpjūčio 5 d. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre įvyko susitikimas, kurio
tikslas – aptarti projekto rengimo galimybes pagal Interreg V-A bendradarbiavimo programą
Lietuva–Lenkija, bendradarbiaujant su Ryno miesto savivaldybe. Susitikimo metu kalbėta apie
Jurbarko mieste esančios mažųjų laivelių prieplaukos plėtros galimybes, naujos laivelių nuleidimo
vietos įrengimą, naujų darbo vietų kūrimo skatinimą turizmo srityje.
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Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartį su VĮ Vidaus
vandens kelių direkcija, pagal kurią sutarta iki rugsėjo 15 d. atlikti mažųjų laivelių akvatorijos
išvalymą (išvalyti sąnašas iki 1,5 metro gylio), todėl Jurbarko rajono savivaldybė suinteresuota
toliau tęsti darbus, kurie leistų plėtoti laivybą Nemuno upėje.
Susitikime dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas
Sinkus, Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėja Jolanta Šeflerienė, vedėjos pavaduotoja, vyr.
architektė Gražina Gadliauskienė, Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras, Smalininkų
seniūnas Ramūnas Alminas, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius
Arvydas Griškus, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė,
Panemunių regioninio parko direktorius Mindaugas Janušonis, UAB „Scanstatyba“ komercijos
direktorius Ramūnas Patašius, UAB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Naujokas.
Lapkričio 13 d. Jurbarko rajono
savivaldybėje vyko darbinis pasitarimas
su VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros ekspertu dr. Gediminu
Česoniu,
skirtas
aptarti
galimus
veiksmus ir priemones iki 2027 m. (2030
m.),
pagal
rengiamą
projekto
„Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros
strategiją. Susitikimo metu aptarti
klausimai susiję su krašto plėtra bei
gyvenimo kokybės gerinimu pagal
kryptis:
Diskusijoje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorius Raimundas Bastys, Investicijų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ernestas Sinkus, Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėja
Jolanta Šeflerienė, UAB „Jurbarko vandenys“ direktorius Darius Dragūnavičius ir pavaduotojas
Jonas Tamulis, UAB „Jurbarko autobusų parkas“ direktorius Arvydas Štulas.
Lapkričio 19 d. Savivaldybės didžiojoje
salėje įvyko Jurbarko rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame
apsvarstyti
pasirengimo
galimoms
ekstremalioms situacijoms šaltuoju metų
periodu bei pasirengimo žiemai klausimai,
tartasi dėl seniūnijoms priklausančių kelių
priežiūros ir valymo žiemos metu, priešgaisrinės
būklės rajone, privažiavimo prie vandens
telkinių, hidrantų.
Posėdyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorius Raimundas Bastys, ekstremalių situacijų komisijos nariai, kviestieji
rajono savivaldybės įmonių vadovai, seniūnijų atstovai.
4.5.5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, bendruomenėmis
Siekdamas glaudesnio bendradarbiavimo, viešumo, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius per ataskaitinį laikotarpį nuolat lankėsi seniūnijose, bendravo su
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seniūnais, bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais, lankėsi mokyklose, bibliotekose, kultūros
namuose, domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir problemomis.
Sausio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Marijampolės
apskrities VPK Jurbarko rajono policijos komisariato 2018 metų veiklos rezultatų pristatymas,
kuriame dalyvavo policijos pareigūnai, Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, seniūnai. Jurbarko
rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius pristatė 2018 metų veiklos rezultatus ir
pasidžiaugė nuosekliu nusikalstamų veikų mažėjimu.
Pristatyme dalyvavęs Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dėkojo
pareigūnams ir policijos vadovams. Meras pabrėžė, kad tiek policija, kitos vadžios institucijos,
tiek Jurbarko rajono savivaldybė ypač didelį dėmesį skiria gyventojų saugiai aplinkai, ir patikina
kad jau šiais metais bus rekonstruotas Dariaus ir Girėno gatvės apšvietimas.
Sausio 17 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione vykusioje bataliono vado pasikeitimo
ceremonijoje. Laikinai bataliono vado pareigas vykdęs štabo viršininkas majoras Vilius Zagurskis
Kęstučio bataliono kovinę vėliavą perdavė pulkininkui leitenantui Vyčiui Andreikai.
Gegužės 25 d. meras Skirmantas
Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, šio
skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė
Grigucevičienė bei Finansų skyriaus
vedėja Audronė Stoškienė lankėsi
Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinėje
mokykloje, švenčiančioje mokyklos
veiklos 100-metį. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis, po kurių visi susirinkusieji
buvo pakviesti į mokyklos šimtmečio
istorijos pamoką. Šilta ir jauki šventė
sukvietė didžiulį būrį esamų ir buvusių mokytojų, mokinių, miestelio bendruomenės atstovų. Vis
kito mokytojo pristatomas dešimtmetis buvo palydėtas muzika, dainomis, poezijos skaitymais,
prisiminimais. Susirinkusiuosius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, įteikdamas padėką ilgametei mokyklos direktorei Nijolei Jociuvienei. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus padėkos įteiktos pedagogams, kitiems darbuotojams. Sveikinimo žodį
tarė buvęs mokyklos mokytojas, dabar Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis,
aplinkinių rajono mokyklų (Seredžiaus, Klausučių, Veliuonos) vadovai, buvę mokytojai, mokiniai.
Birželio 20 d. Jurbarko rajono
savivaldybėje įvyko susitikimas su vaikų
vasaros dienos stovyklos „Vasara be
kompiuterio“
organizatoriais.
Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius
dėkojo
šios
stovyklos
organizatoriams, iniciatoriams, savanoriams
vaikams ir tėvams, už gražią pasiteisinusią
iniciatyvą
ir
didžiules
pastangas
organizuojant vaikų užimtumą. Meras
džiaugėsi, kad vaikai šios stovyklos metu
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įgijo komandinio darbo patirties, turėjo galimybę bendrauti tarpusavyje ir atskleisti savo
asmenines savybes.
„Vasara be kompiuterio“ stovyklos iniciatorė – Aušrinė Meškauskienė, J. Meškausko
individualios įmonės „Medenta“ gydytoja-odontologė.
Liepos 2 d. Veliuonoje lankėsi Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas. Vizito metu savivaldybės vadovai
aplankė gotikos bruožų turinčią renesansinę Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčią, kuri yra valstybės saugomas architektūrinis ir sakralinis paminklas. Bažnyčioje šiuo
metu įgyvendinami pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir prie bažnyčios esančių bei antro
aukšto patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai.
Jurbarko rajono savivaldybė prisidėjo prie darbų finansavimo ir skyrė 28,2 tūkst. Eur. Šiuo
metu dirba Audronės Kaušinienės individualios įmonės „Archeodomus“ darbuotojai, kurie atkuria
bažnyčios konsekracijos kryžius. Iki 2021 metų, Veliuonos parapijos įkūrimo 600 metų
jubiliejaus, reikalinga tęsti darbus ir parengti presbiterinės bažnyčios dalies tvarkybos darbų
projektą.
Liepos 2 d. vyko išplėstinė Veliuonos seniūnijos seniūnaičių sueiga. Joje dalyvavę
savivaldybės vadovai pasveikino gyventojų susirinkime išrinktus seniūnaičius ir įteikė
pažymėjimus seniūnaičiams Jonui Jurevičiui (Antkalnės seniūnaitija), Vaidotui Misevičiui
(Veliuonos seniūnaitija), Ritai Petrauskienei (Klangių seniūnaitija), Gediminui Andrikiui (Gricių
seniūnaitija), Audriui Garšvai (Tamošių seniūnaitija) ir Rimutei Petkuvienei (Šiaulių seniūnaitija).
Sueigos metu Veliuonos seniūnas Egidijus Mikšta su Jurbarko rajono savivaldybės vadovais ir
seniūnijos atstovais aptarė laimėjimus ir problemas, pakvietė visus į liepos 20 d. įvyksiančią
Veliuonos miestelio šventę.
Liepos 9 d. Raudonės pilyje įvyko
Raudonės seniūnijos seniūnaičių susitikimas.
Meras
Skirmantas
Mockevičius
pasveikino gyventojų susirinkime išrinktus
seniūnaičius ir įteikė pažymėjimus: Vilijai
Gerulaitytei (Graužėnų seniūnaitija), Renatai
Siaurusaitienei (Raudonės seniūnaitija), Jūratei
Paškevičienei (Stakių seniūnaitija), Rolandai
Bačėnienei (Raudonėnų seniūnaitija). Sueigos
metu Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas
padėkojo buvusiems seniūnaičiams ir kartu su
meru bei seniūnijos atstovais aptarė aktualius
klausimus.
Liepos 10 d. Šimkaičių seniūnijoje įvyko
Šimkaičių seniūnijos seniūnaičių susitikimas, į
kurį atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas
Daivaras Rybakovas.
Vadovai pasveikino gyventojų susirinkime
naujai
išrinktus
seniūnaičius
ir
įteikė
pažymėjimus: Erikai Žievienei (Vadžgirio
seniūnaitija), Arūnui Užkuraičiui (Baltraitiškių
seniūnaitija), Eugenijui Parnarauskui (Kniečių
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seniūnaitija), Vygantui Baršauskui (Paulių seniūnaitija), Algiui Dobilui (Paskynų seniūnaitija).
Šimkaičių seniūnijos seniūnė Elena Šileikienė, seniūnijos atstovai ir Jurbarko rajono savivaldybės
vadovai aptarė įvairius reikalus.
Rugpjūčio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybėje
įvyko Jurbarkų seniūnijos seniūnaičių susitikimas.
Rugpjūčio 1 d. meras Skirmantas Mockevičius
pasveikino gyventojų susirinkime išrinktus Jurbarkų
seniūnijos seniūnaičius ir įteikė pažymėjimus Sigitai
Kėkštienei (Dainių seniūnaitija), Linai Matulienei
(Rotulių seniūnaitija).

Rugsėjo 6 d. Juodaičių seniūnijoje įvyko
Juodaičių seniūnijos seniūnaičių susitikimas, į
kurį atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.
Meras pasveikino gyventojų susirinkime
naujai
išrinktus
seniūnaičius
ir
įteikė
pažymėjimus: Daivai Jasukaitienei (Gausantės
seniūnaitija), Stanislovui Marcinkui (Centro
seniūnaitija),
Tomui
Bingeliui
(Paupio
seniūnaitija). Juodaičių seniūnijos seniūnė Alvina Bunikienė, seniūnijos atstovai ir savivaldybės
meras aptarė įvairius reikalus.
Spalio 10 d. Vietos savivaldos dieną
Smalininkų seniūnijoje įvyko Smalininkų
seniūnijos seniūnaičių susitikimas. Meras
Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas
Daivaras Rybakovas pasveikino naujai išrinktus
seniūnaičius ir įteikė pažymėjimus: Daivai
Babilienei (Smalininkų miesto seniūnaitija),
Vidui Kvietkui (Smalininkų kaimo seniūnaitija),
Simonai Janikauskienei (Vidkiemio seniūnaitija).
Seniūnijos seniūnas Ramūnas Alminas,
Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės
mokyklos Lidijos Meškaitytės direktorius Artūras Matukaitis, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centras direktorius Arvydas Griškus, „Violetos galerija“ autorė Violeta Schuetz,
seniūnijos atstovai ir Jurbarko rajono savivaldybės vadovai aptarė įvairius reikalus.
Spalio 15 d. Seredžiaus seniūnijoje buvo
pasveikinti 2019–2023 metų kadencijai išrinkti
seniūnaičiai. Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius seniūnaičiams įteikė
pažymėjimus.
Išrinktiems
seniūnaičiams
sveikinimo žodžius tarė ir Jurbarko rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Daivaras
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Rybakovas bei Seredžiaus seniūnijos seniūnė Rimantė Pavalkienė.
Seredžiaus seniūnijos seniūnaičiai: Jolanta Paužienė (Seredžiaus seniūnaitija), Kazys
Meškauskas (Belvederio seniūnaitija), Laima Ambrutienė (Klausučių seniūnaitija), Kristina
Maširkienė (Vosbutų seniūnaitija), Rūta Šimanskienė (Armeniškių seniūnaitija), Gintautas
Grigonis (Padubysio seniūnaitija).
Spalio 22 d. Jurbarko miesto seniūnijoje
2019–2023 metų kadencijai išrinktiems ir
susitikime
dalyvavusiems
seniūnaičiams
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius įteikė pažymėjimus. Seniūnaičius
taip pat sveikino Jurbarko rajono savivaldybės
mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas,
administracijos direktorius Raimundas Bastys bei
Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras.
Jurbarko miesto seniūnijos seniūnaičiai:
Algirdo-Gedimino seniūnaitijos, Kazimieras
Montvydas; Centro seniūnaitijos, Alvydas
Stalgys; Dariaus ir Girėno seniūnaitijos, Vida Navickienė; Kęstučio seniūnaitijos, Džeraldas
Kiulkaitis, Nemuno seniūnaitijos, Rima Pacuvija, Miškininkų seniūnaitijos, Almutė Busch;
Kalnėnų seniūnaitijos, Nerijus Ginietis; Sodų seniūnaitijos, Jonas Zimmermann.
Lapkričio 4 d. Jurbarko miesto seniūnijoje 2019–2023 metų kadencijai išrinktiems ir
susitikime dalyvavusiems seniūnaičiams Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius įteikė pažymėjimus. Seniūnaičius taip pat sveikino Jurbarko rajono savivaldybės
mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorius Raimundas Bastys bei
Eržvilko seniūnas Gintaras Kasputis.
Eržvilko seniūnijos seniūnaičiai: Pašaltuonio, Vida Rapolavičienė; Kartupių, Linas Leškys,
Lybiškių, Nijolė Ignatavičiūtė; Rutkiškių, Zita Babilienė; Eržvilko, Irma Bielevičiūtė-Gegužienė.
Liepos 15 d. Girdžiuose pradėtas įgyventi projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų
nuleisti negalime–3“. Stovyklos atidarymo ceremonijoje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas, Marijampolės apskr.
VPK Jurbarko r. PK viršininkas Aivaras Dumčius ir stovyklos vadovas – Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
vyresnysis tyrėjas Ramūnas Budrius.
Rugpjūčio 16 d. prie Jurbarkų seniūnijos administracinio pastato bendruomenei buvo
pristatyti dailininko Arvydo Každailio Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarkų seniūnijos herbas ir
vėliava, patvirtinti 2019 m. rugpjūčio 6 d.
Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretu Nr.
IK-39.
Šiuos simbolius pašventinti atvyko
Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas
dekanas – kunigas Darius Auglys. Jurbarkų
seniūnijos
seniūnas
Audronis
Kačiušis
iškilmingai iškėlė Jurbarkų seniūnijos vėliavą ir
nuoširdžiai dėkojo visiems prisidėjusiems prie
Jurbarkų herbo sukūrimo ir įteisinimo. Vėliau
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susirinkusiems dainavo Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“, vadovaujama Adolfo Lapės.
Meras Skirmantas Mockevičius šia ypatinga proga sveikino Jurbarkų seniūnijos gyventojus
ir linkėjo, kad šis herbas taptų vienijančiu ženklu, dar labiau sustiprinančiu darnią bendruomenę.
Rugpjūčio 24 d. „Čia Jurbarkas buvo ir bus“
nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro Jurbarko dvaro parke
kraštiečius džiugino gausūs renginiai. Vinco Grybo
memorialinio muziejaus teritorijoje iškilmingai
atidengtos Juro ir Barkaus skulptūrinės kompozicijos
bei Jurbarko jubiliejų sportininkai paminėjo „760 Juro
ir Barkaus žingsnių“ bėgimu.
Prasidedant Jurbarko karšto šventės oficialiam
atidarymui iškilmingai buvo pagerbtos ir pristatytos
Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų vėliavos.
Koncerto metu pasirodė Jurbarko rajono mėgėjų meno kolektyvai. Šventinę nuotaiką sukūrė
amatų mugės rajono seniūnijų kiemelių organizatoriai pasitikę nuotaikingai nusiteikusius šventės
dalyvius, kurie su artimaisiais bei draugais puikiai praleido laiką. O vykusioje šuniukų parodoje
šunų mylėtojai turėjo galimybę užmegzti naujus kontaktus bei pabendrauti su šunų mylėtojų klubų
atstovais.
Jurbarko krašto muziejuje įvyko Jurbarko rajono savivaldybės iškilmingas tarptautinio
bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Lenkijos Respublikos Hajnuvkos miesto gminos meru.
Po iškilmingos ceremonijos susirinkusieji stebėjo demonstruojamą profesoriaus Vytauto
Urbanavičius dokumentinį filmą, galėjo susipažinti su muziejaus ekspozicija ir veikiančiomis
parodomis.
Jurbarko
Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijos sporto salėje įvyko
krepšinio turnyras, skirtas Juro ir Barkaus
taurei laimėti.
Vakaro
programos
metu
susirinkusieji galėjo stebėti ir kartu įamžinti
akimirkas užfiksuotas teatro pievoje
vykusiame pasirodyme „Sustingęs laikas“.
Sulaukta ypatingų svečių iš užsienio:
Vokietijos Federacinės Respublikos Berlyno
miesto Lichtenbergo rajono ir Krailsheimo miesto, Lenkijos Respublikos Hajnuvkos miesto
gminos, kurie mus sveikino su nepaprastai gražia Jurbarko krašto švente.
Rugpjūčio 23–25 dienomis Jurbarko
miestas
šventė
760-ąjį
gimtadienį.
Sekmadienį – paskutinė Jurbarko krašto
šventės diena įvyko Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Šventinės programos metu Jurbarko
rajono savivaldybės Skirmantas Mockevičius
visus
svečius
vaišino mero sriuba.
Susirinkusieji galėjo išgirsti nuostabius
Lenkijos Respublikos Hajnuvkos miesto
gminos ugniagesių savanorių orkestro kūrinius, bei apžvelgti 2019 m. išleistų kraštiečių knygų
eksponuojamą parodą.
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Programos metu šeimos galėjo džiaugtis ne tik nuostabiu, saulėtu oru, bet ir puikiai
suorganizuotomis Jurbarko viešosios bibliotekos surengtomis pramogomis „Šeimų dūzgės“.
Užsiėmimų netrūko ir suaugusiems, jie galėjo išgirsti įdomius pašnekesius su kraštiečiais
„Jurbarkiškio kodo beieškant“. Pokalbiai vyko su iš Jurbarko rajono kilusiais jurbarkiečiais:
žurnalistu, keliautoju Rimu Bružu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nare bei ilgamete šios
komisijos pirmininke (2014 metais ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota) Daiva
Vaišniene, profesionaliu pirtininku ir TV laidos vedėju Sauliumi Tučkumi, Lietuvos ambasados
Jungtinėse Amerikos Valstijose Ministre patarėja Lyra Puišyte-Bostroem, virtuvės maestro ir
renginių bei festivalių organizatoriumi Simonu Jankausku, asociacijos „Klaipėdos regionas“
vykdančiąja direktore Klaudija Kionies.
Rugsėjo 1-osios šventė. Šios dienos
renginiai prasidėjo visose Jurbarko švietimo
įstaigose. Iš pat ryto mokytojai, mokiniai ir tėveliai
iškilmingai pasitiko naujų mokslo metų pradžią.
Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus
gimnazijoje vyko iškilminga Rugsėjo 1-osios
šventė, į kurią atvyko ir gimnazistus sveikino
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Seimo narys Ričardas Juška ir Vilniaus jurbarkiškių
draugijos prezidentas Romas Dainius.
Rugpjūčio 29 d. Jurbarko rajono taryba patvirtino naujos Jurbarko švietimo centro
direktorės Jurgitos Voroninienės kandidatūrą. Naujas pareigas penkeriems metams J. Voroninienė
pradėjo eiti nuo rugpjūčio 30 d. laimėjusi konkursą. Vertinimo komisija rinkosi iš vieno
kandidato.
Naujai paskirtą direktorę pasveikino savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorių pavaduojanti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rūta
Vančienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė. Vadovai linkėjo
Jurgitai Voroninienei sėkmingo darbo naujose pareigose.
Spalio 4 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai Jurbarko savivaldybėje
susitiko valstybės įmonės registrų centro atstovais: Antanu Tumelioniu, Romu Petrausku, Mariana
Makovski, Albinu Oliandru, Lina Kanišauskiene, kurie pristatė žemės ir nekilnojamojo turto
(statinių) masinį vertinimą 2020. Susitikimo metu registrų centro atstovai pateikė informaciją apie:
2020 metų žemės ir nekilnojamojo turto vertinimo būdus: masinį ir individualų, bei kitus pagal
valstybės patvirtintas metodikas.
Spalio 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko informacinisedukacinis renginys „KARTU: įtraukios bei saugios bendruomenės kūrimas“ kartu su „Moterų
informacijos centras“ atstove Rugile Butkevičiūte. Atstovė kalbėjo apie pagrindines priežastis,
lemiančias nevienodą moterų ir vyrų padėtį bei lygiavertiškumą Lietuvoje, diskriminacijos lyties
pagrindu mažinimą Lietuvoje, priemones, padedančias pasipriešinti smurtui artimoje aplinkoje.
Renginio metu buvo eksponuojama fotografijų paroda „Įvairovės veidai“. Menininkai
užfiksavo įvairovės kasdienybėje atspindžius, realybę, istorijas, (ne)tradicijas, kultūrą bei patirtis.
Paroda „Įvairovės veidai“ siekiama sudaryti sąlygas pažinti diskriminaciją patiriančius žmones per
jų žmogiškumo iliustravimą, portretus ir kasdienybės vaizdus, kelti klausimus apie negalią, lytinę
bei tautinę tapatybę ir kitus Lygių galimybių įstatyme įtvirtintus pagrindus.
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Spalio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybė minėjo Vietos savivaldos dieną. Savivaldybės
administracijos didžiojoje salėje buvo laukiami savivaldybės tarybos nariai, biudžetinių ir viešųjų
įstaigų vadovai, seniūnijų ir administracijos darbuotojai. Šią dieną susirinkusieji klausė lektoriaus
Pauliaus Kovo paskaitos „Gyvenimas audroje“.
Savivaldos dienos minėjimo
metu Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius,
mero
pavaduotojas
Daivaras
Rybakovas,
administracijos
direktorių pavaduojanti Teisės ir
civilinės
metrikacijos
skyriaus
vedėja Rūta Vančienė sveikino
darbuotojus linkėdami sėkmės,
skatinančios dirbti našiai ir gerai,
gražaus
bendradarbiavimo,
pozityvaus nusiteikimo ne tik darbuose, bet ir gyvenime. Baigiantis savivaldos dienos minėjimui
buvo pagerbti savivaldybės darbuotojai, kuriems vadovai įteikė padėkas ir simbolines dovanas.
Visų šventųjų dienos išvakarėse
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai kartu
su administracijos darbuotojais aplankė
kapus, uždegė žvakutes bei padėjo gėlių prie
paminklo Jurbarko rajono gyventojams,
žuvusiems Sibiro lageriuose ir tremtyje, taip
pat aplankė ilgamečio Jurbarko rajono
savivaldybės mero Aloyzo Zairio ir buvusių
savivaldybės darbuotojų kapus. Pagerbiant
už Lietuvos laisvę kovojusių ir žuvusių
partizanų atminimą seniūnijų seniūnai
aplankė seniūnijose esančias partizanų
kapavietes ir uždegė žvakutes.
Lapkričio 4 d. Jurbarko savivaldybėje
savivaldybės vadovai ir seniūnai susitiko su AB
„Lietuvos paštas“ atstovais, tinklo padalinio
vadovu Jonu Sadausku ir korporatyvinių
reikalų departamento vadove Vaida Budriene.
Susitikimo
metu
pristatytas
mobilaus
laiškininko paslaugų teikimo modelio etapas,
kurio metu Jurbarko rajone kiekvieno
gyventojo namus pasieks mobilus laiškininkas,
atvažiuojantis automobiliu.
Jurbarko rajono savivaldybė
laikėsi nuoseklios pozicijos – nepritarti vykdomam pašto pertvarkymui. „Nepritarėme ir
nepritarsime pertvarkoms, dėl kurių gali nukentėti gyventojų interesai. Tačiau darysime viską, kad
tiek seniūnai, tiek Jurbarko rajono gyventojai, vykstant pokyčiams, apie pertvarką gautų pačią
aktualiausią informaciją“,– teigė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
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Gruodžio 14 d. Vadžgirio miestelyje vyko iškilminga Mažosios Lietuvos kultūros sostinės
2019 uždarymo šventė, kuri prasidėjo Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2019 vėliavos
nuleidimu bei miestelio vėliavos ir iškilmingu pašventinimu bei pakėlimu.
Po iškilmingos ceremonijos kultūros namų salėje jaukų pasirodymą surengė Vadžgirio
vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“, vadovaujamas Linos Lukošienės. Susirinkusieji
buvo pakviesti apžiūrėti unikalių Vadžgirio apylinkių krosnių fotografijų parodą.
Savivaldybės meras sveikino susirinkusiuosius ir įteikė padėkas už projekto „Vadžgirys –
Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių ir veiklų organizavimą bei Jurbarko krašto
garsinimą Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovei Linai Lukošienei, Eržvilko
kultūros centro Vadžgirio skyriaus kultūrinių renginių organizatorei Erikai Žievienei, Ivetai
Juknelytei, už savanorišką pagalbą organizuojant projekto renginius. Vadžgirio Šv. Juozapo
parapijos klebonui-kunigui Sauliui Pavalkiui padėka įteikta už bendrystę ir didelį indėlį telkiant
Vadžgirio bendruomenę, organizuojant projekto renginius bei Jurbarko krašto garsinimą.
Savivaldybė už 12 000 Eur Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Juodaičių ugniagesių
komandai nupirko gaisrinę autocisterną „IVECO-MAGIRUS“. Naujo pirkinio apžiūrėti vyko
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras
Rybakovas ir Priešgaisrinės tarnybos viršininkas Stasys Pocius.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyrai džiaugiasi naujuoju automobiliu, kuris labai
palengvins atlikti gelbėjimo darbus. Iki šiol Juodaičių ugniagesių komanda ištikus nelaimei į
gaisrus vykdavo dviem senais „Gazz 66“ automobiliais. Vienas iš jų, turintis tik dvi sėdimas
vietas, ypač techniškai susidėvėjęs ir nuolat reikėjo atlikti techninį remontą.
Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Stasys Pocius džiaugiasi, kad
Savivaldybė geranoriškai vertina priešgaisrinės tarnybos saugos veiklą bei remia finansiškai.
2019 metais Jurbarko rajono savivaldybė tarnybai jau yra skyrusi 34 750 Eur, už kuriuos
Šimkaičių ugniagesių komanda įsigijo kieto kuro katilą (950 Eur), Viešvilės savanoriai nusipirko
darbinę aprangą (1200 Eur), Eržvilko ugniagesių komanda atnaujino garažo patalpas (2000 Eur);
3995 Eur buvo panaudota transporto eksploatavimui, o likusi suma skirta o likusi suma skirta
Viešvilės savanorių ugniagesių rinktinės vairuotojui ir priešgaisrinės tarnybos specialistui
išlaikyti.
4.5.6. Sveikatos apsauga ir socialinė veikla
Sausio 4 d. Jurbarko rajone su oficialiu
vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis,
ministro vyriausioji patarėja bendradarbiavimo
su
savivaldybėmis
klausimais
Daina
Urbonaitienė ir ministro patarėja ryšiams su
visuomene Eglė Samoškaitė.
Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko
oficialus Skalvijos vaikų globos namų savininko
teisių ir pareigų perdavimo–priėmimo akto
pasirašymas tarp Jurbarko rajono savivaldybės
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Šios įstaigos teisių ir pareigų
perėmimui iš ministerijos 2018 m. kovo 29 d. posėdyje pritarė Jurbarko rajono savivaldybės
taryba.
„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
pertvarka savo apimtimi ir reikšme prilygsta apskričių reformai 2010 metais. Jurbarko rajono
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savivaldybė yra pavyzdys kitoms savivaldybėms, kurioms anksčiau ar vėliau teks prisiimti jų
teritorijos gyventojams būtinas teikti socialinės globos ir rūpybos paslaugas, kurios kol kas
priklauso ministerijai“, – akcentavo ministras Linas Kukuraitis.
Sausio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo
projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ ataskaitos pristatyme.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija su partneriais Jurbarko švietimo centru ir
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ 2017 m. birželio 15 d.
pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“, šiuo
metu projektas įpusėjo ir projekto vadovė Aušra Baliukynaitė pristatė jau įvykdytų veiklų
ataskaitą.
Vasario 6 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai apžiūrėjo ir įvertino Eržvilko senyvo
amžiaus asmenų ir suaugusiųjų su negalia globos namuose įgyvendinamo projekto „Socialinių
paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone“ atliktų darbų kokybę.
Lapkričio 8 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko neįgaliųjų reikalų tarybos komisijos
posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Justas Džiugelis, atstovaujantis negalią
turinčių ir senyvo amžiaus asmenų lūkesčius. Svečias aptarė negalią turinčių žmonių socialinius ir
sveikatos apsaugos interesus bei teises. Seimo narys akcentavo apie galimybę asmeniui,
atsižvelgiant į individualius jo poreikius, suteikti asmeninio asistento paslaugą, individualią
pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje. Tai padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją,
neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame
gyvenime.
4.5.7. Švietimas, kultūra, sportas
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius didelį dėmesį skiria Jurbarko
rajono savivaldybės švietimui, kultūrai ir sportui, aktyviai dalyvauja sprendžiant su šiomis sritimis
susijusius klausimus, problemas, dalyvauja kultūros ir sporto įstaigų, bibliotekų ir švietimo įstaigų
organizuojamose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose.
Sausio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės
vadovai
bei
Savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai
už geriausią 2018 metų Jurbarko rajono
sportininkų parengimą ir už Lietuvos mokyklų
žaidynėse bendrojo ugdymo mokyklų grupėje
pasiektą geriausią rezultatą pagerbė Jurbarko
rajono kūno kultūros ir sporto centro sportininkus,
jų trenerius bei kūno kultūros mokytojus ir sporto
klubų trenerius.
Svarbiausias nominacijas gavo geriausi Jurbarko rajono sporto klubų bei Jurbarko rajono
kūno kultūros ir sporto centro sportininkai. Geriausiais sporto klubų sportininkais paskelbti:
sunkiaatletis Rytas Veverskis, imtynininkas Aidas Paulauskas, futbolininkas Mantas
Murauskas, kovos menų atstovas Vakaris Šuopys, tenisininkas Tomas Tomkus, tenisininkė
Jolita Štrimienė, kultūristas Ričardas Ramanauskas, orientacininkė Rūta Tirlikienė.
Geriausiais 2018 metų Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro sportininkais
paskelbti: šachmatininkas Pijus Greičius, sunkiaatletė Paulina Streleckaitė, lengvaatletis Tadas
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Čiauška, lengvaatletis Martynas Gaižauskas, dziudistė Kamilė Girdžiūtė, karatistė Radvilė
Bendžiūtė, rankininkė Paulina Vilkenytė, krepšininkas Karolis Kavaliauskas.
Geriausia 2018 metų rajono žaidimų komanda paskelbta Jurbarko KKSC U14 krepšininkų
komanda.
2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynėse geriausius Jurbarko rajono bendrojo
ugdymo mokyklų rezultatus pasiekė šios komandos: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos mergaičių rankinio komanda, Veliuonos Antano ir Jono Juškių gimnazijos vaikinų
krepšinio 3x3 komanda, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos merginų krepšinio 3x3
komanda, Eržvilko gimnazijos šaškių komanda, Eržvilko gimnazijos merginų lengvosios atletikos
komanda, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pradinių klasių šachmatų komanda, Eržvilko
gimnazijos Vadžgirio skyriaus pradinių klasių šaškių komanda.
Pagerbti ir perspektyviausių atskirų sporto šakų sportininkai: lengvaatlečiai Arnas
Karvelis, Lukas Drukteinis, Paulius Kuizaitis, Matas Briedis ir Kamilė Galdikaitė,
šachmatininkai Ąžuolas Norkūnas, Meida Nausėdaitė ir Paulius Meškauskas, sunkiaatletės
Lauryna Petrauskaitė, Gabrielė Mickutė ir Gabrielė Bubliauskaitė, dziudo sportininkai
Samanta Barzdaitytė ir Svajūnas Kondratavičius, karatistai Simona Kulikauskaitė, Ignas
Taurazevičius ir Ignas Šimkūnas, rankininkės Meda Osipovaitė, Nerilė Stankutė ir Deimantė
Šimkutė, krepšininkai Eitvydas Jurkevičius ir Gvidas Vaičiuška.
Už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą pagerbti šie Jurbarko
rajono kūno kultūros ir sporto centro bei Jurbarko rajono sporto klubų treneriai: Klausučių sporto
klubo „Jaunuolynas“ bei Jurbarko rajono ir kūno kultūros ir sporto centro sunkiosios atletikos
skyriaus treneris Rimantas Slavikas, kyokushin karate skyriaus treneris Artūras Enčeris,
rankinio skyriaus trenerė Gražina Girdžiuvienė, krepšinio skyriaus treneris Vaidas Greičius,
šachmatų skyriaus treneris Valentinas Jankūnas, dziudo skyriaus treneris Vilius Paukštis,
lengvosios atletikos skyriaus trenerė Violeta Kokarskaja, lengvosios atletikos skyriaus trenerė
Laimutė Stanienė, Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ treneris Audrius Tirlikas,
sporto klubo „Pantera“ treneris Mindaugas Smirnovas, Jurbarko kultūrizmo sporto klubo
„Progresas“ treneris Arvydas Mickus, stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ treneris Arūnas
Štrimas, futbolo klubo „Imsrė“ treneris Matas Venslauskas.
Buvo pagerbti šie perspektyviausi 2018 metų sporto klubų sportininkai: stalo tenisininkė
Meda Kvietukutė, orientacininkė Gabrielė Tirlikaitė, sportininkas Milanas Majauskas,
fultolininkas Arnas Levonauskas bei sportininkas Ugnius Kalinauskas.
Už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo mokyklų grupėje pasiektą geriausią
rezultatą pagerbti šie Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai: Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos kūno kultūros mokytojas Remigijus Brazaitis, Eržvilko
gimnazijos kūno kultūros mokytojas Rolandas Skrodenis, Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazijos kūno kultūros mokytojas Žilvinas Stankūnas, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės
mokyklos kūno kultūros mokytojas Rytis Mileris, Eržvilko gimnazijos Vadžgirio skyriaus
mokytojas Arūnas Mekionis, šachmatų būrelio vadovas Valentinas Jankūnas.
Atskirai buvo apdovanotas geriausias 2018 metų regbininkas žaidžiantis Lietuvoje –
Justinas Urbonas.
Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus darbuotojai džiaugėsi trenerių ir mokytojų pasiektais rezultatais, dėkojo už jų
entuziazmą ir ryžtą, didžiavosi, kad jie garsina Jurbarko vardą. Už sunkų darbą ugdant
sportininkus rajono vadovai padėkojo ne tik jų treneriams, bet ir sportininkų tėvams.
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gimtadienis pradėtas švęsti Jurbarko rajono
savivaldybės Jurbarkų kaime, kurio Šimtmečio aikštėje buvo atidengtas paminklinis akmuo,
žymintis Lietuvos šimtmetį ir
aikštei suteiktą pavadinimą.
Jurbarko
Švč.
Trejybės
parapijos klebonas dekanas
kunigas
Darius
Auglys
paminklinį akmenį pašventino
ir Vasario 16-osios proga
pasveikino Jurbarkų seniūnijos
gyventojus ir svečius. Taip pat
su švente visus pasveikino
Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje tradiciškai laikytos Lietuvos nepriklausomybei paminėti
skirtos šventos mišios. Jų metu pagerbti žmonės, kūrę Lietuvos valstybę, pasimelsta už šalies
ateitį.
Vėliau prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo paminklo vasario 16-osios
proga Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios
kuopos šauliai iškėlė trispalvę. Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena visus pasveikino
kuopos vadas Algirdas Genys ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Iškart po Lietuvos vėliavos iškėlimo savivaldybės meras davė startą XV sveikatingumo bėgimui.
Šauliai renginio dalyvius vaišino koše ir arbata. Jurbarko rajono savivaldybės meras įteikė
medalius Sveikatingumo bėgimo jauniausiajam dalyviui Kristupui Šimkui, vyriausiajam dalyviui
Antanui Domeikai ir laimėtojams pagal amžiaus grupes:
15 m. ir jaunesnėms merginoms – Deimantei Šimkutei (I v.), Viltei Kačerauskaitei (II v.),
Aistei Eigelytei (III v.).
15 m. ir jaunesniems vaikinams – Juozui Videikai (I v.), Pijui Kelmickui (II v.), Deividui
Barzdaičiui (III v.).
16–20 m. merginoms – Rugilei Kriščiukaitei (I v.), Tomai Jovarauskaitei (II v.), Gabrielei
Tirlikaitei (III v.).
16–20 m. vaikinams – Augustui Regesui (I v.), Haroldui Budriui (II v.), Simonui Goptaičiui
(III v.).
21 m. ir vyresnėms merginos – Sigitai Kiudienei (I v.), Ievai Pažereckienei (II v.), Sandrai
Žievytei (III v.).
21 m. ir vyresniems vaikinams – Elvinui Kelmickui (I v.), Vaidui Greičiui (II v.), Simonui
Mikšiui (III v.).
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę vainikavo Jurbarko kultūros centre vykęs
šventinis mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Dainuokim Lietuvai“.
Kovo 25 d. minint tremties „Priboj“ (liet.
„Bangų mūša“) 70-metį Jurbarko senosiose kapinėse
prie tremtinių koplytstulpio buvo pagerbti ištremtieji iš
gimtinės. Lietuvių trėmimas siekė tolimiausius Sovietų
sąjungos kraštus – Sibiro taigą, Krasnojarsko kraštą,
Užpoliarę, Irkutsko sritį, Buriatijos-Mongolijos ASSR.
Susirinkę miestelėnai giedojo tautišką giesmę, o
mero Skirmanto Mockevičiaus prašymu susirinkusieji
sukalbėjo maldą už negrįžusius iš tremties ir jau
atgulusius amžinojo poilsio tremtinius. Jurbarkiečiai
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dalinosi tų dienų skaudžiais išgyvenimais, prisiminimais, kaip tremtis pakeitė visų jų likimus.
Balandžio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kęstučio ir
Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų parodos atidarymas. Renginyje susirinkusieji galėjo išvysti
įspūdingus Jurbarko garbės piliečio ir jo sutuoktinės tapybos paveikslus. K. ir R. Vasiliauskų
šeima priklauso Jurbarko tautodailininkų klubo „Mituva“ nariams. Rūtą yra teisininkė, dirba
Jurbarko kultūros centre, o tapyti pradėjo tik prieš kelis metus. Kęstutis – smuiko mokytojas.
Gegužės pirmąjį savaitgalį Jurbarke
šurmuliavo Miesto ir verslo dienos. Pirmąją
renginio dieną Jurbarko švietimo centro
konferencijų salėje įvyko verslumo forumas,
kuriame pranešėjai žurnalistas Giedrius
Drukteinis, verslininkė Urtė ŽukauskaitėZabukė ir Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos
centro
direktorė
Gaiva
Mačiulaitienė atskleidė pagrindinius tikslus ir
siekius, dalinosi savo patirtimis bei atskleidė
žydų sėkmės paslaptis.
Antrąją šventės dieną nuo 9 val.
prasidėjo miesto verslo paroda ir amatų mugė. Vėliau Kauno gatve nužygiavo šventinė eisena,
vedama Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro (vadovas
Vincas Bakšys). Eisenoje žingsniavo Jurbarko rajono savivaldybės atstovai bei būrys Jurbarko
gyventojai.
Visi norintis galėjo dalyvauti krepšinio 3x3 turnyre, stebėti pramoginius, kultūrinius,
miesto kolektyvų pasirodymus ar net atlikti masinę treniruotę. Mažųjų laivelių prieplaukoje vyko
V tradicinė šventė „Žiobrinės 2019“. Miesto svečiai turėjo galimybę ne tik paragauti žiobrių, bet ir
sužinoti apie šių žuvų gaudymo bei kepimo tradicijas.
Į teatralizuotą šventę su karieta atvyko ir tarpukario Lietuvos Respublikos Prezidentas
Antanas Smetona kartu su Jurbarko rajono meru. Čia susirinkusiems taip pat buvo skirti
sveikinimai. „Žiobrinėje“ dalyvavo panemunių seniūnijos ir bendruomenės, Raudonės samariečiai,
Panemunių regioninio parko darbuotojai, folkloro grupė „Imsrė“, Jurbarko kultūros centro
bendruomenė, „Mingė-Dorė“ bei kiti kolektyvai. Į šventę taip pat atvyko Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis.
Gegužės 6 d. Jurbarko rajono savivaldybėje mero kabinete vyko pasitarimas su iniciatyvos
„Judėk Jurbarke 2019“ bendruomene ir organizatoriais. Ši iniciatyva – tai žygis skirtas šeimoms,
kuriuo norima skatinti visuomenę judėti. Organizatoriai kviečia pasivaikščioti ir pažinti Jurbarko
miestą iš naujo.
Gegužės 20 d. pagal „Erasmus+“
projektą prasidėjo „Good N.E.W.S. I‘m
in
EU“
Jurbarko
Naujamiesčio
progimnazijos
organizuojamos
tarptautinės mokyklų mainų partnerysčių
veiklos. Jose dalyvavo mokytojų
delegacijos
iš
Italijos
(Istituto
Comprensivo
Bagolino,
Alcamo),
Ispanijos (IES Bahía de Almería), o iš
Rumunijos
(„Scoala
Gimnaziala
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„Zaharia Stancu“) atvyko ne tik mokytojai, bet ir 20 mokinių.
Susirinkusius svečius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir įteikė delegacijų vadovams atminimo simbolines dovanas. Projekto dalyviams
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas Lukas Bakšys pristatė Jurbarko kraštą, bei supažindino su rajono apylinkėmis.
„Erasmus+“ projekto vadovė visiems susirinkusiems pristatė tarptautinį projektą ir jo
vykdomas veiklas, bei supažindino su atvykusiais svečiais.
Gegužės 24 dieną Jurbarke
lankėsi Rumunijos ambasadorius Dan
Adrian Bălănescu. Garbų svečią priėmė
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.
Ambasadorius
lankėsi
Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijoje, kur visą
savaitę šurmuliavo ir įvairias veiklas
vykdė
Naujamiesčio
progimnazijos
„Erasmus+“ projekto partneriai iš
Rumunijos „Zaharia Stancu“ gimnazijos.
Gegužės 24 d. čia vyko akcijai „Gegužė –
mėnuo be smurto prieš vaikus“ skirtos tarptautinės varžytuvės „Visos pasakos baigiasi laimingai“.
D. A. Bălănescu taip pat dalyvavo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientų
„Paskutinio skambučio“ šventėje. Ambasadoriui ir svečiams iš Rumunijos didelį įspūdį paliko
mokyklų veiklumas, organizuotumas bei nuostabiai gražus Lietuvos ir Jurbarko rajono lygumų
kraštovaizdis.
Gegužės 30 d. tarpinstituciniame pasitarime dalyvavo savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, vicemeras Daivaras Rybakovas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato komisaro pavaduotojas, laikinai einantis viršininko pareigas Harimantas Poškevičius,
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato
veiklos skyriaus viršininkė, laikinai einanti viršininko pareigas Laura Štrimaitienė ir vyresnysis
tyrėjas Ramūnas Budrius, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Inga Molevaitė, Smalininkų
technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vida Nenartienė, Jurbarko sporto klubo
„Kumite“ vadovas Artūras Enčeris, Jurbarko sporto klubo „Pantera“ vadovas Mindaugas
Smirnovas, dziudo treneris Vilius Paukštis, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja Ramutė Beinarienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė bei
mokyklos socialinė pedagogė Saulena Lukšienė, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos
socialinė pedagogė Svetlana Mickuvienė, Jurbarko r. kūno kultūros ir sporto centro direktorė
Jolanta Kačerauskienė, dziudo ir sambo trenerė Diana Arlauskaitė, Valstybinės vaiko teisių ir
įvaikinimo tarnybos prie SADM, Tauragės apskrities skyriaus Jurbarko rajone patarėja Eglutė
Tamulienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė. Žiniasklaidos atstovai – Lukas Pileckas, Lina
Juškaitienė.
Pasitarimo metu buvo išklausytos sukviestų bendruomenių vadovų (atstovų) nuomonės,
išgyvenimai bei klausta apie pagalbos poreikį mokiniams, tėvams, pedagogams. Išsakyti
nuogąstavimai dėl tam tikrų reiškinių vykstančių aplinkoje. Išklausytos specialistų nuomonės ir
pristatyti įgyvendinami veiksmų planai bendruomenėse stengiantis stabilizuoti situaciją, teikiamos
švietimo pagalbos specialistų konsultacijos bendruomenėms.
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Birželio 3 d. organizuotas antras pasitarimas dėl situacijos suvaldymo rajone, kuriame
buvo siekiama įvertinti ar saugūs yra vaikai ir tėvai, ar jiems yra suteikta ir (ar) teikiama reikalinga
pagalba, aptarti mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiksmai dėl krizinės situacijos skelbimo
įstaigoje ir rajono švietimo pagalbos specialistų pagalbos teikimas įvykiuose dalyvavusiems
asmenims.
Pasitarime kalbėta dėl psichologinės pagalbos įstaigose poreikio, tartasi dėl tolimesnių
veiksmų telkiant bendruomenes, aptarti teisės aktai pagal kuriuos mokykloje organizuojama
pagalba. Išklausius mokyklos atstovų nuomones, nuspręsta parengti tvarkos aprašus, kurie
apibrėžtų komunikavimą su institucijomis, taip pat sukurti rajono krizių valdymo komandą,
parengti tolimesnį situacijos valdymo planą bei atlikti narkotikų aptikimo įstaigose testą.
Pasitarime dalyvavo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės vicemeras
Daivaras Rybakovas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono
policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius, vyresnysis komisariato tyrėjas Ramūnas
Budrius, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė, Jurbarko Vytauto
Didžiojo progimnazijos direktorius Viljamas Bakšys, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos
direktoriaus pavaduotoja Loreta Undraitytė, bei mokyklos psichologė Vaida Beinarienė,
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė, Eržvilko
gimnazijos direktorė Birutė Genienė, direktoriaus pavaduotojas Vytautas Valutis, Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius, pavaduotoja ugdymui Ona
Enčelienė, Jurbarko švietimo centro psichologė Nijolė Janonytė bei socialinė pedagogė Inga
Pranskaitienė.
Birželio 8 d. Jurbarke įvyko vaikų
mažojo futbolo turnyras 7x7, skirtas prisiminti
Romualdą Marcinkų. Turnyre dalyvavo šių
amžiaus grupių vaikai: gimę 2007–2008 m.
(komandos iš Jurbarko, Palangos, Seredžiaus ir
Skirsnemunės),
gimę
2009–2010
m.
(komandos iš Jurbarko, Palangos, Šilalės,
Tauragės), gimę 2011–2012 m. (komandos iš,
Jurbarko, Palangos, Šilalės ir Tauragės).
Turnyro dalyviai buvo apdovanoti
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro
medaliais, kuriuos, skambant Karinių oro pajėgų orkestrui, įteikė Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių kapitonas Skirmantas
Vikonis. Turnyro apdovanojimo ceremonijoje susirinkusiuosius pasveikino baikeriai.
Komandos savo amžiaus grupėje žaidė rato sistema. Po atkaklių kovų susumavus
rezultatus, komandos vietas pasidalino taip:
 2011–2012 m. gimusiųjų grupėje: I vieta skirta Palangos, II vieta – Tauragės, III vieta – Šilalės
ir IV vieta – Jurbarko komandai.
 2009–2010 m. gimusiųjų grupėje: I vieta – Palangos, II vieta – Tauragės I, III vieta – Šilalės,
IV vieta – Tauragės II, o V vieta – Jurbarko komandai.
 2007–2008 m. gimusiųjų grupėje: I vieta – Palangos, II vieta – Seredžius, III vieta – Jurbarko,
IV vieta – Skirsnemunės komandai.
1941 m. birželio 14 d. sovietų okupacinė valdžia pradėjo masinius gyventojų trėmimus į
Sibirą. Iš viso ištremta virš 130 tūkstančių Lietuvos žmonių. Žmonės buvo tremiami šeimomis,
nepaisant amžiaus ir sveikatos. Tremiami buvo visi, net kūdikiai, vaikai, seneliai. Apytiksliais
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duomenimis Iš Jurbarko rajono ištremta apie 700 žmonių. Atkūrus nepriklausomybę birželio 14oji Lietuvoje pažymima kaip Gedulo ir vilties diena
Birželio 13 d. prie Lybiškių geležinkelio stoties surengta atminimo valanda „Ant
geležinkelio bėgių“, skirta tremtyje žuvusiems lietuviams atminti. Renginyje dalyvavo Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Darius Juodaitis, Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida
Kalinauskienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo atstovai, Lybiškių
bendruomenės nariai. Susirinkusieji uždegė atminimo žvakeles žuvusiems tremtyje, pagerbė juos
tylos minute, dalinosi prisiminimais apie to meto istorijos įvykius.
1941 m. liepos 3 d., prieš 78 metus,
Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės žydų
žudynės, kurių metu buvo nužudyta virš 300
žmonių.
Liepos 3-ąją Jurbarko genocido aukų
kapinėse kiekvienais
metais rengiama
Atminimo valanda. Pagerbti žuvusiuosius
susirenka jurbarkiečiai bei Jurbarke gyvenę
holokaustą patyrę žydų artimieji
Aukų pagerbimą „Genocido aukų valanda“ surengė Jurbarko kultūros centas. Renginyje
dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės vadovai ir įvairių įstaigų atstovai. Renginio metu
susirinkusieji stebėjo muzikinį mirties šokio spektaklį.
Liepos 13 d. įvyko Veliuonos Antano
ir Jono Juškų gimnazijos 71-osios laidos
abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė.
Meras Skirmantas Mockevičius įteikė
28 brandos atestatus, sveikino gimnazijos
abiturientus ir linkėjo jiems būti kantriems,
siekti ir atrasti savo profesinį kelią, o už
puikius rezultatus dėkojo ne tik mokiniams,
bet prisidėjusiems mokytojams bei tėveliams.
Liepos 13 d. Jurbarko kultūros centre
įvyko Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos brandos atestatų įteikimo ceremonija.
Į šventę atvyko Jurbarko rajono savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius,
mero
pavaduotojas Daivaras Rybakovas, Seimo narys
Ričardas Juška, Jurbarkiškių klubo prezidentas
Romas Dainius, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto technologijų mokslų daktaras,
statybos fakulteto taikomosios mechanikos
katedros docentas Arūnas Jaras. Šventėje
dalyvavę svečiai pasveikino abiturientus sėkmingai pabaigus mokslo metus.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pasveikino abiturientus ir
įteikė 147 brandos atestatus.
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Liepos 15 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko geriausiai išlaikiusių valstybinius
brandos egzaminus abiturientų pagerbimas. Maksimalų egzaminų įvertinimą (100 balų) šiais
metais gavo 12 savivaldybės abiturientų: 11 iš Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos,
1 iš Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriausiai
išlaikė Jonė Adomavičiūtė ir Mantas Širkevičius, matematikos – Austėja Dilytė ir Edmundas
Martynaitis, informacinių technologijų – Erikas Rimavičius, Gabrielė Zaronaitė ir Gabrielė
Gudiškytė, anglų kalbos – Erikas Rimavičius, Gabrielė Gudiškytė, Monika Lukošiūtė ir
Emilija Patašiūtė, biologijos – Gabrielė Gudiškytė. Gabrielės Zaronaitės, Gabijos
Telišauskaitės, Tomos Klusaitės ir Dovydo Šuikos anglų kalbos žinios įvertintos taip pat itin
gerai – 99 balais.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros, ir sporto
skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis
įteikė abiturientams padėkos raštus už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas
įvertinimas – itin puikus valstybinio brandos egzamino rezultatas. Šie abiturientai apdovanoti
piniginėmis premijomis. Pasveikinti ir visi mokytojai, prisidėję prie geriausių abiturientų
įvertinimų.
Liepos 15 d. įvyko sportininkų ir trenerių, pasiekusių labai gerų sportinių laimėjimų,
pagerbimas. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė Jurbarko rajono
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Padėkos raštus geriausiems Jurbarko rajono
sportininkams ir jų treneriams. Sportininkus pagerbė mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas
(Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos pirmininkas), administracijos direktorė Vida
Rekešienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir Vyriausioji
specialistė Odeta Vaitiekūnaitė. Kartu su Padėkos raštais išdalintos piniginės premijos.
Už čempionatuose pasiektus aukštus sportininkų rezultatus Padėkos įteiktos šiems
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro treneriams: Dianai Arlauskaitei, Artūrui
Enčeriui, Valentinui Jankūnui, Violetai Kokarskajai, Viliui Paukščiui, Rimantui Slavikui ir
Laimutei Stanienei.
Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Padėkos raštais
apdovanoti Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro sportininkai. Padėkos raštais apdovanoti
ir Jurbarko orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ treneris Audrius Tirlikas,. Klausučių sporto
klubo „Jaunuolynas“ sportininkas.
Liepos 17 d. įvyko brandos
atestatų įteikimo ceremonija Eržvilko
gimnazijoje.
Į
šventę
pasveikinti
abiturientų atvyko Jurbarko rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas
Mockevičius,
mero
pavaduotojas
Daivaras Rybakovas, Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėja Jolita
Jablonskienė, Seimo nario Ričardo Juškos
patarėja, padėjėja Dovilė Dačkauskaitė.
Meras Skirmantas Mockevičius brandos atestatus įteikė 16-ai abiturientų. Eržvilko
gimnazijos direktorė Birutė Genienė įteikė padėkos raštus: Deividui Ambrozaičiui už gautą
aukščiausią gimnazijoje brandos egzamino įvertinimą, Simonui Stankaičiui už gimnazijos vardo
garsinimą ir aktyvų dalyvavimą rajoninėse bei respublikinėse olimpiadose. Lukas Stanaitis ir
Deividas Gerčas pagerbti už dalyvavimą sportinėse varžybose ir gimnazijos vardo garsinimą.
Renoldui Beinariui padėkota už dalyvavimą jaunųjų policijos rėmėjų veikloje ir gimnazijos
vardo garsinimą.
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Rugpjūčio 17 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos sporto bazėje įvyko Jurbarko
zonos XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo atrankinės varžybos, kuriose dalyvavo
sportininkai iš visų miesto ir kaimo seniūnijų.
Sportininkus sveikino ir nugalėtojų taures bei medalius įteikė Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos asociacijos Prezidentas „Sportas visiems“ ir šių žaidynių
organizatorius Algis Bronislovas Vasiliauskas.
Seniūnijų sporto žaidynėse sportininkai varžėsi įvairiose rungtyse, o bendroje komandinėje
įskaitoje buvo varžomasi krepšinio, paplūdimio tinklinio, futbolo, stalo teniso, smiginio,
šachmatų, šaškių, virvės traukimo rungtyse, kuriose dalyvavo moterys ir vyrai. Jurbarko rajono
savivaldybę atstovavo Jurbarko miesto, Eržvilko, Veliuonos, Seredžiaus ir Jurbarkų seniūnijos. Į
III etapo finalines varžybas, kurios vyks 2019 m. rugsėjo 21 d. Gargžduose, pateko I–III vietas
iškovojusios Jurbarko, Mažeikių, Pagėgių, Plungės, Tauragės, Telšių ir Šilalės savivaldybių
komandos.
Rugpjūčio 23-iąją prasidėjo Jurbarko
krašto šventė. Šios dienos renginiai „Lietuva,
priimki ir mano auką“ skirti Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko
generolo Jono Žemaičio-Vytauto metams ir
Baltijos kelio 30-mečio sukakčiai paminėti.
Jurbarko krašto muziejuje įvyko istorinė
konferencija „Išdidūs buvo ir laisvi“, kurioje
pranešimus skaitė: istorijos mokytojas Jonas
Laurinaitis (tema „LLKS Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. deklaracija ir Jurbarko krašto
partizanai“), Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro darbuotoja, istorikė Erika Kripienė (tema – „Jono Žemaičio
asmenybė“), Pėsčiųjų žygių asociacijos vadovas, atsargos karys Vidmantas Genys (tema –
„Kęstutėnų takais“).
Dviračių sporto gerbėjai važiavo nuo Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadiono į
generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę, esančią Šimkaičių girioje, kur prasidėjo Atminties
vakaras. Renginio metu buvo pagerbti ir prisiminti už Lietuvą, mūsų tėvynę kovoję partizanai ir
generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, išskirtinė asmenybė – vyriausiasis Lietuvos pokario partizanų
vadas; įprasminta Baltijos kelio 30 metų sukaktis ir atidengta skulptūra „Eglutė“. Menines
programas pristatė Palangos kultūros ir jaunimo centro vyrų choras „Jūros šauliai“ ir Jurbarko
Konstantino Glinskio teatras.
Rugpjūčio 23 d. motociklininkai
dalyvavo
kultūriniame
renginyje
„MOTOTURIZMO RALIS 2019 – Baltijos
keliui 30“.
Motociklininkus į renginį išlydėjo
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas
Mockevičius,
iškilmingai
pasveikino Jurbarko kultūros centro
darbuotojai, Jurbarko kultūros centro
šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ ir
Jurbarko šiuolaikinio šokio studija „Dona“.
77

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

Rugsėjo 7 d. Jurbarke prie Vytauto
Didžiojo paminklo įvyko Vytauto Didžiojo
pagerbimo ceremonija, į kurią atvyko
Jurbarko bendruomenės nariai, jaunieji
sportininkai bei jų artimieji. Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius sveikino susirinkusiuosius
ragindamas prisiminti Vytauto Didžiojo
istoriją,
jo
didybę
ir
Lietuvos
kunigaikščius. Meras kvietė visus į sporto
sezono atidarymo šventę Jurbarko
Romualdo Marcinkaus stadione bei visiems sportininkams linkėjo gražaus sezono ir gerų sportinių
laimėjimų.
Rugsėjo 13 d. Veliuonoje įvyko novelės vakaras „Veliuonos novelė 2019“. Jurbarko
rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius nuoširdžiai pasveikino susirinkusiuosius.
Rašytojai skaitė savo kūrinius. Šventinę nuotaiką dovanojo Eržvilko kultūros centro Vadžgirio
skyriaus vadovė Lina Lukošienė ir šokių studijos „Follow me“ merginos. Buvo paskelbtas
trečiasis Šarūno Šimulyno premijos laureatas Alis Barbierius, kuris 1986-aisiais debiutavo su
poezijos knyga „Delno irklas“. Buvo pristatyta nauja jo knyga „Ekvilibriumas“.
Rugsėjo 14 d. Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadione vyko Lietuvos mažojo
futbolo čempionatas, kuriame dalyvavo 12 komandų. Šių varžybų atidarymo pradžią paskelbė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei Jurbarko rajono kūno kultūros ir
sporto centro direktorė Jolanta Kačerauskienė. Dalyvavusios komandos sužaidė po dvi paskutines
2019 m. čempionato rungtynes ir taip paaiškėjo visų ekipų galutinės pozicijos turnyrinėje
lentelėje.
Rugsėjo
14
d.
Šimkaičių
seniūnijoje,
Vadžgiryje
(Mažosios
Lietuvos kultūros sostinėje) vyko
Jurbarko rajono kaimo bendruomenių
sueiga, į kurią suvažiavo bendruomenės iš
viso Jurbarko rajono. Šventės svečių
laukė bendruomenių kiemeliai, kuriuose
savo
krašto
patiekalais
vaišino
bendruomenių atstovai. Bendruomenės
nariai pristatė įvairius amatus bei pasiūlė
įsigyti jų rankomis kurtų dirbinių bei
kulinarinio
paveldo
patiekalų.
Nuotaikingas dainas atliko: Eržvilko
kultūros centro bandonijų ansamblis
„Eržvilko bandonija“, Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto Smalininkų kultūros centro Viešvilės skyriaus vokalinis ansamblis „Vėtrungė“, grupė
„Kreizas“ bei Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis
„Šebukai“.
Susirinkusiuosius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, VVG NEMUNAS
valdybos pirmininkas Egidijus Giedraitis.
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Spalio 11 d. Vadžgirio šv. Juozapo
bažnyčioje vyko Vadžgirio sakralinės muzikos
ansamblio 20 metų jubiliejinis koncertas
„Giedokime ir šlovinkime savo širdyse Viešpatį,
visuomet ir už viską!“.
Koncerto metu jautrius kūrinius atliko
Monika
Martusevičienė,
Naglis
Mačėnas,
Romualdas Miškinis, duetas „Sorelle di canto“,
Laura Matuzaitė – Kairienė, Toma Butkutė ir grupė
„Kreizas“, kunigas Erastas Murauskas, bei
Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukošienės. Šio gražaus jubiliejaus
proga ansamblį pasveikinti atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir
visi sakralinės muzikos ansamblio gerbėjai.
Spalio 15 d. Mažojoje Lietuvos kultūros
sostinėje Vadžgirio bibliotekoje vyko LRT
RADIJO laida, kurią vedė Rūta Kupetytė ir
Edvardas Kubilius, kvietę pasikalbėti apie mažąją
Lietuvos kultūros sostinę – Vadžgirį. Tiesioginėje
radijo laidoje Vadžgirio bendruomenės nariai ir
kultūros atstovai pasakojo apie miestelio kultūrą
bei kasdienybę. Gyventojai išsakė savo nuomonę
apie LRT, ir koks jis turėtų būti. Laidos metu
kalbintas Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius atsakė į įvairius
klausimus, susijusius su Jurbarko rajono
savivaldybės aktualijomis.
Lapkričio 14 d. į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją susirinko gimnazistai,
jų auklėtojai ir mokinių tėvai. Mokykloje įvyko septintasis direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Jolantos Gudelienės inicijuotas renginys – „Gimnazisto pasas“. Šiais metais meras Skirmantas
Mockevičius gimnazistų pasus įteikė 147-iems pirmokams, kurie tapo oficialiais gimnazijos
mokiniais.
Sveikindamas gimnazistus meras Skirmantas Mockevičius linkėjo būti iniciatyviais,
ryžtingais, eiti pilnu atradimų žinių keliu. Renginio metu buvo prisiminta „Gimnazisto paso“
istorija, pristatyta Antano Giedraičio- Giedriaus gyvenimo istorija ir gimnazijos įkūrimas. Šventės
dalyvius džiugino atliekamos solinės bei mišraus ansamblio dainos, šiuolaikinių šokių kolektyvo
"Era" pasirodymas.
Lapkričio 30 d. Jurbarko
rajono
savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje
įvyko
senovės
technikos muziejaus Smalininkuose
15 metų veiklos sukakties šventė ir
šio muziejaus įkūrėjo, filosofijos
mokslų daktaro Justino Stonio
knygos
„Senovinės
technikos
muziejus Smalininkuose. 15 metų“
pristatymas.
Į
renginį
atvyko
ir
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sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorius Raimundas Bastys, Lietuvos Respublikos seimo narys Ričardas Juška,
tarybos nariai, Lietuvos mokslų akademijos akademikas Kazimieras Ragulskis, Kauno
technologijos universiteto profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Bubulis, kraštotyrininkė
Regina Kliukienė, Smalininkų seniūnas Ramūnas Alminas bei kiti svečiai ir visi draugai,
palaikantys šio unikalaus Smalininkų technikos muziejaus idėją.
Gruodžio 5 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje lankėsi Šakių rajono savivaldybės
Švietimo ir sporto skyriaus bei ugdymo įstaigų vadovai. Svečius pasitiko ir su jais diskutavo
Jurbarko rajono savivaldybės meras S. Mockevičius ir Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos
administracija.
Gruodžio 6 d. Jurbarko
dvaro parke Kalėdų švenčių pradžią
paskelbė miesto eglės įžiebimas.
Meras Skirmantas Mockevičius,
seimo narys Ričardas Juška ir
Kalėdų senelis pasveikino visus
artėjančių
švenčių
proga.
Susirinkusieji gėrėjosi ugnies šou,
misterija „Legenda apie Kalėdų
sergėtojus“, o šventę vainikavo
įspūdingi fejerverkai.
Gruodžio 9 d. įvyko konkursas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos
direktorė Vida Greičiūtė. Naują įstaigos vadovę atvyko pasveikinti savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas, administracijos direktorius Raimundas
Bastys, Savivaldybės tarybos nariai Liudmila Norkaitienė, Audronis Zairys bei gausus gimnazijos
pedagogų kolektyvas, kurie naujai direktorei linkėjo gerų pasiekimų, sėkmės, stiprybės, kantrybės
bei atkaklumo naujame darbe.
4.5.8. Apdovanojimai ir padėkos
Per 2019 m. savivaldybės mero potvarkiais padėkos už visuomeninę veiklą, puikų darbą,
sportinius pasiekimus, puikius mokymosi rezultatus skirtos 157 juridiniams ir fiziniams asmenims,
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ 2019 metais buvo
apdovanoti 3 asmenys. Jurbarko garbės piliečio vardas suteiktas Kęstučiui Andriui Vasiliauskui.
Vasario 9 d. Jurbarko kultūros
centre pirmą kartą vyko Padėkos dienos
renginys „Krištolinės lelijos“. Renginio
metu buvo pagerbti žmonės, kurie
įvairiose veiklos srityse yra daug nuveikę
dėl Jurbarko krašto ir verti išskirtinės
pagarbos. Nominuota buvo 20 asmenų iš
jų 10 buvo apdovanoti Krištolinėmis
lelijomis.
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Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo,
švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ nominuoti
Jurbarko komiteto Vokietijoje Krailsheimo mieste pirmininkė Ligita Hofmann Upstas,
automobilių sporto dalyvis Aidas Valuckas ir Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo
vadovė Jolanta Telišauskienė. Krištoline lelija apdovanota Jolanta Telišauskienė.
Nominacijoje „Už naujų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir
rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą“ Krištoline lelija apdovanota tyrėja-mokslininkė Lina
Grinevičiūtė.
Nominacijoje „Įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus“ nominuotas AB
„Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Naujokas ir Smalininkų senovinės technikos muziejaus įkūrėjas
Justinas Stonys, Krištoline lelija apdovanotas Justinas Stonys.
Nominacijoje „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“
Krištoline lelija apdovanotas Viešvilės Kristaus atsimainymo parapijos klebonas Kęstutis
Pajaujis.
Nominacijoje „Už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą“
nominuoti Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Birutė Bartkutė, Veliuonos
kultūros centro Raudonės skyriaus meno vadovė Birutė Jurkšienė ir Seredžiaus Stasio Šimkaus
pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai Margarita ir Petras Baršauskai.
Krištoline lelija apdovanoti Margarita ir Petras Baršauskai.
Nominacijoje „Už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą,
pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą“ nominuoti
Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ prezidentė Onutė Čirvinskienė ir Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnas Ramūnas
Budrius. Krištoline lelija apdovanotas Ramūnas Budrius.
Nominacijoje „Už atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse
sąjungose“ Krištoline lelija apdovanota Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Antanina
Tunaitienė.
Nominacijoje „Už veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų
bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu“ Krištoline lelija apdovanotas kunigas
Mindaugas Kairys.
Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ nominuotos
gydytojos Elena Janušienė, Janina Norkienė ir Regina Bulotienė. Krištoline lelija apdovanota
gydytoja Regina Bulotienė.
Nominacijoje „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą,
neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę“ nominuota
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkė Kristina Vančienė ir pilietinio projekto
„Mano svajonė“ iniciatorius Džeraldas Kiulkaitis. Krištoline lelija apdovanotas Džeraldas
Kiulkaitis.
Kovo 11-osios minėjimo metu Jurbarko kultūros centre įteiktos
Garbės piliečio regalijos garbiajam jurbarkiečiui – Jurbarko krašto
garsintojui, pedagogui, kompozitoriui, poetui Kęstučiui Andriui
Vasiliauskui.
Per daugiau kaip 50 metų K. A. Vasiliauskas surengė daugybę
koncertų, sukūrė per 150 muzikinių kūrinių, išleido poezijos rinkinį, ne
kartą dalyvavo dailės parodose. „Žemė Lietuvos“, „Brangiausios
spalvos“ ir kitos jo sukurtos dainos tapo liaudies dainomis, jos nuolat
skamba Lietuvoje ir užsienyje.
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Balandžio 23-ąją Pasaulinės knygos dienos
proga apdovanota metų bibliotekininkė, Jurbarko
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Fondų
organizavimo
skyriaus
vedėja
Laima
Pernarauskienė. Jai už meilę knygai ir skaitytojui,
profesionalų ir atsakingą Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos knygų fondo formavimą įteikta
Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto
Mockevičiaus padėka. Šventės metu Jurbarko rajono
bibliotekininkės pristatė bei pademonstravo Kultūros
paso programas, o į jų pristatymą bibliotekos darbuotojos įtraukė ir rajono merą Skirmantą
Mockevičių bei mero pavaduotoją Daivarą Rybakovą. Čia vadovai turėjo galimybę
pademonstruoti savo meninius sugebėjimus.
Balandžio 26 d. Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje, medicinos darbuotojai paminėjo savo profesinę
šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Renginys buvo skirtas
pagerbti ir padėkoti labiausiai nusipelniusiems rajono
medikams. Į šį šventinį renginį susirinkusius medicinos
darbuotojus pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, kuris dėkojo už medikų kasdienį
darbą, linkėdamas stiprybės, sveikatos ir atkaklumo jų
darbuose. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto
Mockevičiaus padėkos įteiktos medicinos įstaigų darbuotojams:
Jonui Levickiui, Eliutei Bučinskienei, Jūratei Bartkuvienei, Zigmantui Bartkui, Jovitai
Karanauskienei, Reginai Sabaliauskienei, Dianai Lingaitienei, Aurelijai Rukšnienei, Nijolei
Juškevičienei, Gražinai Švedienei, Loretai Pažereckienei, Ritai Mitkevičienei, Daliai
Šlėderienei, Daivai Puteikytei, Silvai Lekešienei, Elvyrai Vainauskienei, Lijanai Rupeikienei,
Danutei Dovidavičienei, Genovaitei Poželienei, Irenai Nartiš, Vidai Urbonavičienei, Rūtai
Valtienei, Laimai Strodomskienei, Audronei Didonytei-Razukevičienei, Jolantai Bataitienei,
Vaidai Strikienei.
Rugsėjo 16 d. savivaldybėje
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Jolita Jablonskienė bei vyresnioji
specialistė Odeta Vaitiekūnaitė už
pasiektus aukštus rezultatus kultūros
ir meno srityje pagerbė piniginėmis
premijomis bei įteikė padėkos raštus
šiems nusipelniusiems mokytojams ir jų mokiniams:
Jolantai Telišauskienei ir jos vadovaujamai Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijai
„Nemunėlis“, gavusiai aukščiausią mėgėjų meno apdovanojimą „Aukso paukštė“.
Daugiausia padėkos raštų atiteko mokytojams bei jų mokiniams iš Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos:
Rimai Balčiūnienei ir jos vadovaujamam kanklių muzikos ansambliui „Smilga“, laimėjusiems III
vietą Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuotame VI tarptautiniame Prano Stepulio
kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurse.
Inesai Bosaitei ir jos mokinei Austėjai Tenikaitytei, laimėjusiai III vietą tarptautiniame dailės
darbų konkurse „Taikūs miestai“.
82

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

Jovitai Misiūnienei ir jos mokiniui Dominykui Mačiežai, tapusiam Kauno filharmonijoje vykusio
VIII Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso laureatu, Kaišiadorių meno
mokyklos organizuoto III respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Skambioji klaviatūra“ I vietos laureatu,
II respublikinio pianistų konkurso „Piano-Ambitus“ I vietos laureatu ir IV respublikinio muzikos (meno)
mokyklų jaunųjų pianistų konkurso „Jaunieji fortepijono lyderiai“ II vietos laureatu.
Valdai Vasiliauskienei ir jos mokinei Augustei Pranskaitytei, tapusiai XIV nacionalinio Jono
Švedo konkurso laureate.
Audriui Daučianskui ir jo mokiniams: Tadui Kulikauskui, laimėjusiam II vietą XIII
tarptautiniame akordeonistų konkurse, bei Vyteniui Ambrutaičiui, tapusiam XIII tarptautinio akordeonistų
konkurso III vietos laureatu.
Vidai Račkauskienei ir jos mokinei Ugnei Preimonaitei, laimėjusiai I vietą Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno mokyklos organizuotame I tarptautiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų
konkurse „CRESCENDO“ 2019 ir I vietą Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vykusiame VII
respublikiniame Romualdo Žaldoko smuikininkų ir violončelininkų konkurse.
Vyčiui Binkauskui ir jo mokinei Samantai Čepauskaitei, laimėjusiai III vietą Kauno 1-oje
muzikos mokykloje vykusiame II tarptautiniame konkurse „TROFEO MUSICALE“.

Renginio metu pagyrimų nusipelnė ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
akordeonistų pedagogas Audrius Daučianskas, kuris pasaulinio lygio konkurse "Coupe
Mondiale" Kinijoje užėmė aukštą, devintą, vietą.
Rugsėjo 27-ąją, Lietuvos
socialinių darbuotojų dieną,
Jurbarko parodų ir koncertų
salėje skambėjo sveikinimai
Jurbarko rajono savivaldybės
socialiniams darbuotojams, jų
padėjėjams ir kitiems šioje
srityje dirbantiems specialistams.
Jurbarko rajono savivaldybės
administracija
dovanojo
profesionalių atlikėjų Aurelijos
Čižauskaitės
ir
Arijaus
Ivaškevičiaus koncertą.
Visiems socialinio darbo ir jo profesijos atstovams buvo dėkojama už atjautą bei gerumą,
linkėta kantrybės, palaikymo, sveikatos, bei džiugių ir šviesių akimirkų darbe. Lietuvos socialinių
darbuotojų dienos proga Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
administracijos direktorių pavaduojanti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rūta
Vančienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė padėkos raštus įteikė
Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ darbuotojams:
Monikai Kornikienei – už inovacijas taikant socialiame darbe, Equass kokybės sistemos
diegimo koordinavimą bei profesinių žinių skleidimą kolegų tarpe,
Mildai Dulaitienei – už atsidavimą socialiniam darbui ir įstaigai, nuolatinį pagalbos būdų
ieškojimą ir pagalbos teikimą skurstantiems,
Vilijai Bajorinienei – už labai gerą socialinio darbo organizavimą ypač sudėtingomis
sąlygomis įgyvendinant Eržvilko senelių globos namų modernizavimo projektą,
Astai Janauskienei – už ilgametį atsidavimą darbui su neįgaliaisiais ir kūrybiškumą, kartu
su paslaugų gavėjais kuriant rankdarbius,
Socialinio darbo padėjėjoms: Angelei Gražulienei, Daivai Mockaitytei, Danutei
Šegždienei, Irenai Pociuvienei, Zofijai Čerlinskienei už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą
teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose.
Kristinai Butkienei, Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijų socialinei darbuotojai – už
atsakingą, sąžiningą ir nepriekaištingą darbą,
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Gitanai Jocaitienei, Jurbarko miesto seniūnijos socialinei darbuotojai - už ilgametį ir
sąžiningą darbą,
Renatai Vasiliauskienei, Jurbarko miesto seniūnijos socialinei darbuotojai už ilgametį ir
sąžiningą darbą,
Audronei Balkauskienei, Skalvijos namų socialinei darbuotojai už nuoširdų ir ilgametį
socialinį darbą su vaikais.
2019 m. spalio 4 d.
Jurbarko kultūros centre vyko
tarptautinės mokytojo dienos
minėjimas. Šio minėjimo metu
meras Skirmantas Mockevičius,
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus
vedėja
Jolita
Jablonskienė, bei tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė
Zita Tytmonienė pasveikino ir
pagerbė
Jurbarko
rajono
pedagogus.
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ meras
Skirmantas Mockevičius apdovanojo:
Birutę Genienę, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoją, už
iniciatyvumą, mokinių patriotizmo ugdymą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Jurbarko
krašto kultūros vertybes;
Vidą Greičiūtę, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorę, už gimnazijos
įvaizdžio formavimą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą bei sklaidą, bendruomenės veiklų
inicijavimą, saugios ir sveikos gimnazijos kūrimą.
Padėkos raštai įteikti šioms pedagogėms:
Danguolei Pavlavičienei,
Jurbarko
Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijos mokytojai, už
nuoširdų
ir
ilgametį
darbą
gimnazijoje,
profesionalumą,
kompetenciją
ir
atsakingumą
mokant
lietuvių
kalbos
ir
literatūros;
Rūtai Tirlikienei, Jurbarko
Naujamiesčio
progimnazijos
mokytojai, už nuoširdų ir atsakingą
pedagoginį
darbą,
tarptautinę
veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą;
Danguolei Juščienei, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytojai, už tautinįpatriotinį mokinių ugdymą;
Akvilei Jociutei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos mokytojai, už pedagoginę
lyderystę ir progimnazijos bendruomenės stiprinimą;
Reginai Balčaitienei, Eržvilko gimnazijos mokytojai, už aukštojo meno sklaidą
gimnazijoje bei rajone;
Daivai Jurevičienei, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojai, už aktyvią
etnokultūrinių tradicijų puoselėjimo veiklą gimnazijoje ir už jos ribų;
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Danutei Kazlauskaitei, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokytojai, už tautinįpatriotinį mokinių ugdymą;
Laimutei Matukaitienei, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos
mokytojai, už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybiškumo bei meninės saviraiškos
puoselėjimą ir aktyvią veiklą rajono metodinėje grupėje;
Aušrai Rusinavičiutei, Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytojai, už aktyvią, kūrybišką
veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus konkursuose ir
olimpiadose;
Jolitai Treinienei, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtojai, už kūrybišką
ir inovatyvią pedagoginę veiklą, patirties sklaidą, sveikatinimo idėjų puoselėjimą.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos įteiktos:
Linui Klijūnui, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojui, už aktyvią
sportinę ir visuomeninę veiklą gimnazijoje;
Irmantai Valošinienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojai,
buvusiai Jurbarko švietimo centro metodininkei, už nuoširdų darbą organizuojant inovatyvią
metodinę veiklą rajone;
Ingridai Naujokaitienei, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytojai, už nuoširdų
darbą ir mokinių saviraiškos skatinimą;
Gailutei Mencienei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos mokytojai, už pasiekimus
ugdant pradinių klasių mokinius, profesinį meistriškumą ir pagarbą mokytojo darbui;
Alvydui Adomavičiui, Eržvilko gimnazijos mokytojui, už geografinių žinių perteikimą,
orientacinio sporto puoselėjimą netradiciniu būdu;
Silvai Rozgienei, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos auklėtojai, už ilgametį nuoširdų
pedagoginį darbą, kūrybiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą;
Danutei Meškauskienei, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos auklėtojai, už ilgametį nuoširdų
pedagoginį darbą ugdant mažuosius;
Dalei Vasiliauskienei, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro
mokytojai, už nuoširdžią ilgametę pedagoginę ir bendruomeninę veiklą;
Jūratei Smaliukienei, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytojai,
už ilgametį kruopštų pedagoginį darbą, puikius mokinių rezultatus rajoninėse olimpiadose ir
konkursuose;
Larisai Budraitienei, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokytojai,
už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą ugdant ikimokyklinio ugdymo ugdytinius;
Gedutei Pocienei, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokytojai, už mokinių
patriotiškumo ugdymą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, renginių organizavimą bei aktyvią
metodinę veiklą;
Eglei Gečaitei, Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytojai, už mokinių pilietiškumo
ugdymą, skautiškos veiklos organizavimą mokykloje, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje;
Rasai Daunienei, Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriaus auklėtojai, už ilgametį
nuoširdų, kūrybišką darbą bei iniciatyvumą darželio veikloje;
Imedai Čeberkienei, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedei, už
nuoširdų, kūrybišką, inovatyvų darbą su ugdytiniais ir patirties sklaidą.
Spalio 19 d. įvyko Jurbarko krašto šaulių įsikūrimo 100-mečio šventė. Šiai dienai
pažymėti vyko daugybė įdomių ir prasmingų renginių.
Anksti ryte Jurbarko ir jaunieji šauliai ant Jurbarko vandens bokšto iškilmingai pakėlė
įspūdingo dydžio valstybinę vėliavą.
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Prie Kalnėnų kaimo, Nemuno dešiniojo
kranto slėnyje, prie Kalnėnų piliakalnio (Bišpiliukų),
Jurbarko šaulių įsikūrimo vietoje vyko minėjimas,
kurio metu prisiekė nauji šauliai, jiems įteikti šaulio
pažymėjimai.
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje
įvyko Jurbarko šaulių šaudyklos-tiro atidarymas,
kurio metu simboliškai atidarymo juostelę perkirpo
meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos šaulių
sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės
Petro Paulaičio 701-osios kuopos vado pavaduotojas
Eugenijus Žukauskas, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis
Bauža, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija direktorius Viljamas Bakšys.
Šios dienos programos pabaigą vainikavo oficialus Jurbarko krašto šaulių 100-mečio
minėjimas Jurbarko kultūros centre, į kurį šaulius atvyko pasveikinti, meras Skirmantas
Mockevičius, seimo nariai: Gintarė Skaistė, Audronius Ažubalis, Irena Chaase. Jurbarko Petro
Paulaičio šaulių 701-osios kuopos šauliams buvo skiriamos įvairios padėkos. Jurbarko rajono
savivaldybė dėkojo už iniciatyvumą ir nepriekaištingą pavestų užduočių vykdymą stiprinant
Lietuvos šaulių sąjungą bei jos padalinius Jurbarko krašte šaulių 100-ųjų įkūrimo metinių proga.
Lapkričio 23 d. Jurbarko kultūros centre jau
26-ąjį
kartą Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija kartu su Jurbarko rajono ūkininkų
sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos Jurbarko biuru organizavo „Metų ūkio
2019“ konkursą, kurio tikslas išrinkti geriausius
pastarųjų metų ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus
imtis pažangaus ūkininkavimo.
Jurbarko
rajono
savivaldybės
meras
Skirmantas Mockevičius sveikino susirinkusiuosius,
apie ūkininkus kalbėjo, kaip apie tuos žmones, kurie
myli savo žemę ir ūkininkaujant įdeda nepaprastai
daug pastangų. Ūkininkai yra pavyzdys visai visuomenei, kuriai ūkininkavimas teikia didžiulę
naudą. Meras linkėjo sėkmės, stiprybės, gražaus bendradarbiavimo vieniems su kitais.
Šiais metais konkurso „Metų ūkis 2019“ geriausiais ūkininkais pripažinti :
Pirmosios vietos laimėtojai – Lidija ir Donatas Simanavičiai,
Antrosios vietos nugalėtojai – Toma ir Algimantas Liorincai,
Trečiosios vietos nugalėtojai – Jolita ir Žilvinas Oberauskai.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys, konkurso
„Metų ūkis 2019“ komisijos narė, ūkininkė Vitalė Zubrickienė, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius bei Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos Jurbarko biuro vadovė Kristina Gakienė pagerbė susirinkusiuosius bei
įteikė nominacijas šiems ūkininkams: Vitalijai ir Haroldui Bendziams (Seredžiaus seniūnija) už
netradicinės žemės ūkio šakos vystymą, Daivai ir Airanui Karpavičiams (Seredžiaus seniūnija)
už sodybos aplinkos puoselėjimą, Jolantai ir Raimundui Pelcikiams (Eržvilko seniūnija) už
žemės ūkio produkcijos inovatyvų perdirbimą.
Už bendruomeniškumą:
Stanislovui Marcinkui (Juodaičių seniūnija)
Česlovui Petraičiui (Jurbarkų seniūnija)
Gitanai ir Rolandui Kačiukams (Raudonės seniūnija)
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Juozui Juknevičiui (Seredžiaus seniūnija)
Mindaugui Barciui (Smalininkų seniūnija)
Sauliui Ivaškevičiui (Šimkaičių seniūnija)
Gediminui Cvirkai (Veliuonos seniūnija)
Audronei Bakšienei (Eržvilko seniūnija)
Nominacijas „Jaunasis ūkininkas“ pelnė:
Airidas Armonas (Skirsnemunės seniūnija)
Saulius Kimutis (Jurbarkų seniūnija)
Ervinas Nevedonskis (Seredžiaus seniūnija)
Europarlamentaras Bronis Ropė už inovacijas ūkyje apdovanojo Nerijų Blažį.
Renginyje mūsų krašto žemdirbiams nuoširdžius sveikinimo ir padėkos žodžius tarė ne tik
Jurbarko rajono savivaldybės atstovai, bet ir atvykę garbingi svečiai: Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Europos parlamentaro Broniaus Ropės
padėjėja Jolanta Vaitiekienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška. Šventės pabaigą
vainikavo operos solistų Kristinos Zmailaitės ir Edmundo Seiliaus muzikiniai kūriniai, skirti
nugalėtojams bei nominantams.
Gruodžio 7 d. jurbarkiečiai rinkosi
į Jurbarko kultūros centro salę išvysti
išskirtinį koncertą-spektaklį
„Kaip
Žalnierius su Velniu kovojo“, kurį surengė
Jurbarko kultūros centro kolektyvai.
Šio koncerto metu įteikti garbingi
apdovanojimai kultūros darbuotojams.
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“, už ilgametę
aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos
kultūriniame gyvenime bei nuoširdų
kultūros tradicijų puoselėjimą apdovanotas
Gintaras Zareckas.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičiaus padėkas įteikė Jurbarko
rajono kultūros darbuotojams:
Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojams:
Rasidai Kalinauskienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, už aktyvią
vadybinę veiklą bei kūrybinių iniciatyvų skatinimą,
Giedrei Jasinskienei, Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei, už profesionalų,
bendradarbiaujantį ir inovatyvų 32 metų darbą,
Laimutei Keterienei, Lybiškių filialo vyresniajai bibliotekininkei, už 25-erius metus puoselėjamą
meilę gimtajam kraštui, kruopštų istorinės atminties tyrinėjimą ir tautinės savimonės ugdymą,
Liudai Neverdauskei, Pašaltuonio filialo vyresniajai bibliotekininkei, už 25-erių metų nuoširdų
darbą, skaitymo iniciatyvų skatinimą ir meilę jaunajam skaitytojui,
Violetai Šoblinskaitei, Veliuonos filialo vyresniajai bibliotekininkei, už profesionalią veiklą
išsaugant Veliuonos krašto literatūrines tradicijas, jaunosios kartos kūrybinių iniciatyvų skatinimą ir
skaitymo kultūros ugdymą,
Erikai Žievienei, Vadžgirio filialo vyresniajai bibliotekininkei, už reikšmingą vaidmenį vedant
biblioteką inovacijų keliu, aktyvų bibliotekos bendruomenės telkimą ir atvirą širdį mažajam skaitytojui,
Vilijai Platonovienei, Viešvilės filialo vyresniajai bibliotekininkei, už novatorišką kultūrinę veiklą,
pareigingumą ir kruopštų darbą bei svarų indėlį kuriant švaresnę gamtą.
Jurbarko kultūros centro darbuotojams:
Aidai Bliundžiuvaitienei Jurbarko kultūros centro direktorei, už aktyvią vadybinę veiklą bei
kūrybinių iniciatyvų skatinimą,
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Danutei Samienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą
puoselėjant tautinį teatrą,
Birutei Bartkutei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą
puoselėjant etnokultūros sklaidą,
Dalei Jonušauskienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią
veiklą puoselėjant dainos meną,
Birutei Šneiderienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią teatro
meno sklaidą,
Danutei Lapienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą
puoselėjant chorinio dainavimo meną,
Adolfui Lapei, mėgėjų meno kolektyvo vadovui, už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą,
Jolantai Telišauskienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei, už ilgametį nuoširdų darbą ir šokio
meno puoselėjimą,
Petrui Pojaviui, mėgėjų meno kolektyvo vadovui, už aktyvią veiklą puoselėjant liaudies muziką,
Skaidrai Pažereckaitei, ūkio dalies vedėjai, už ilgametį nuoširdų darbą Jurbarko kultūros centre.
Jurbarko krašto muziejaus darbuotojams:
Lilijai Jakelaitienei, muziejaus direktorei, už meilę Jurbarko kraštui, ilgametį, nuoširdų darbą ir
didžiulį indėlį puoselėjant Jurbarko krašto kultūrinį paveldą bei kūrybinių iniciatyvų skatinimą,
Adelijai Meizeraitienei, muziejininkei, už ilgametį sąžiningą darbą Jurbarko krašto muziejuje,
Gabijai Viduolytei, Vinco Grybo memorialinio muziejaus muziejininkei-edukatorei, už ilgametį
sąžiningą darbą padalinyje.
Jonui Apoliui Grygartui, Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo kapelos vadovui, už
ilgametį nuoširdų kūrybinį ir vadybinį darbą, liaudiškos muzikos tradicijų tęsimą bei aktyvią koncertinę
veiklą.

4.5.9. Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų rėmimas
2019 m. iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto 34-ių nevyriausybinių ir bendruomeninių
organizacijų projektams finansuoti skirta 12 313 Eur, o iš valstybės biudžeto – 27 380,35 Eur.

Eržvilko

Seniūnija

4.5 lentelė. Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams 2019 m.

Teikėjas

Eržvilkiškių
bendruomenės
centras
Kartupių
krašto
bendruomenė
Rutkiškių
kaimų
bendruomenė
Pašaltuonio
kaimo
bendruomenė
„Šaltuonėlė“

Savivaldybės skirtos
lėšos projektams
NVO ir
ŽŪM
BO
projektų
veiklai
daliniam
finansavimui

Valstybės lėšos
SADM

Iš viso

ŽŪM

500,00

Iš viso
seniūnijoje

500,00
1 496,00

1 496,00

400,00

400,00
5 281,76

400,00

400,00
300,00

300,00

1 485,76

1 785,76
300,00
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400,00

400,00

500,00

500,00

Girdžių šeimų
centras

250,00

Juodaičių
kaimo
bendruomenė
Jurbarko
bitininkų
draugija
„Nektaras“
Jurbarko
esperantų
klubas
„Horizontas“
Jurbarko
evengelikų
liuteronų
parapijos
diakonija
„Jurbarko
sandora“
Jurbarko
rajono
neįgaliųjų
draugija
Jurbarko Švč.
Trejybės
parapija
(CARITAS)

Jurbarkų

Juodaičių

Pavidaujo
kaimo
bendruomenė
Girdžių
bendruomenės
centras

Jurbarko miesto

Girdžių
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Lietuvos
samariečių
Jurbarko
krašto
bendrija
Asociacija
„Jovarų alėja“
Rotulių kaimo
bendruomenė
Žindaičių
bendruomenė

995,00

995,00

2019 m.

1 745,00

250,00
669,00

669,00

500,00

669,00

500,00

800,00

800,00
7 270,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1 180,00

1 180,00

500,00

500,00
3 290,00

3 290,00

460,00

460,00

500,00

500,00
540,00

4860,00
1 787,00

8 147,00

5 400,00
1 787,00
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Smalininkų

Skirsnemunės

Seredžiaus

Raudonės

Seniūnija

Teikėjas

Savivaldybės skirtos
lėšos projektams
NVO ir
BO
veiklai

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Raudonės
skyrius
Raudonės
bendruomenė
„Žiburys“
Raudonėnų
bendruomenės
centras
Armeniškių
kaimo
bendruomenė
Asociacija
Seredžiaus
Stasio
Šimkaus
mokyklos
bendruomenė
Klausučių
Stasio
Santvaro
pagrindinės
mokyklos
vaikų dienos
centras
Vosbutų
kaimo
bendruomenė
Asociacija
„Menų
imperija“
Pilies kaimo
bendruomenė
Skirsnemunės
kaimo
bendruomenė
Smalininkų
bendruomenės
centras

ŽŪM
projektų
daliniam
finansavimui

Valstybės lėšos
SADM

500,00

Iš viso

ŽŪM

2019 m.

Iš viso
seniūnijoje

500,00
2 471,00

462,00

462,00

470,00

470,00
1 039,00

1 039,00

642,00

642,00

500,00

500,00

250,00

250,00

841,00

500,00

2 233,00

841,00

500,00
2 089,00
1 339,00

1 339,00

250,00

250,00

500,00

500,00
1 553,00
1 053,00

1 053,00
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Šimkaičių
miestelio
bendruomenė
Vadžgirio
bendruomenės
centras
Vadžgirio
muzikos
mylėtojų
klubas
„Mūza“
Asociacija
„Veliuoniečio
kadrilis“
Lietuvai
pagrąžinti
draugijos
Veliuonos
skyrius
Viešvilės
bendruomenės
centras
„Skalvija“

500,00

500,00
5 146,59
493,00

2465,59
1 330,00

2 958,59
1 330,00

358,00

358,00

480,00

480,00
1 631,00
1 151,00

1 151,00

500,00

500,00
957,00

Iš viso: 10 980,00
Savivaldybės
biudžeto lėšos:

2019 m.

1 333,00

18 569,0
0

1 457,00

957,00

8 811,35

39 693,35

39 693,35

12 313,00
Valstybės biudžeto lėšos:

27 380,35

4.6. Mero fondo lėšų naudojimas
Mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. lapkričio 18 d. Tarybos
sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo
tvarkos“.
Mero fondui 2019 m. buvo skirta 7 000 eurų.
4.6 lentelė. 2019 m. mero fondo lėšų naudojimas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Lėšų panaudojimas
Už Padėkos dienos apdovanojimų Krištolinės lelijos vardinius
suvenyrus
Parama sporto renginiams, varžyboms, prizams
Parama kultūriniams renginiams
Užsienio svečių priėmimo išlaidos
Reprezentaciniai suvenyrai

Suma, eurais
7000,00
650,00
1232,15
1401,28
1215,40
545,00
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Priėmimų ir šventinių susitikimų išlaidos
Iš viso

2019 m.

1955,20
6999,03

4.7. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais
Savivaldybių bendradarbiavimas tarptautiniu lygmeniu susijęs ne tik su savivaldybe, jos
administracija, bet ir su jai priklausančia bendruomene. Vykdant bendrą veiklą sudaromos
palankios sąlygos pasinaudoti užsienio šalių patirtimi bei patarimais, keistis naudinga informacija
aktualiais klausimais. Tai vienas pagrindinių veiksnių, sudarančių palankias sąlygas ekonominei,
socialinei ir kultūrinei savivaldybių plėtrai ir pripažinimui, todėl ir Jurbarko rajono savivaldybės
vienas iš uždavinių – palaikyti ir plėtoti ryšius su užsienio valstybių savivaldybėmis.
Jurbarko rajono savivaldybė bendradarbiauja, yra pasirašiusi ir tęsia bendradarbiavimo
sutartis su šiais užsienio partneriais:









Belgijos Laakdalio savivaldybe (1996 m.);
Didžiosios Britanijos (Velso) Glamorgano slėnio savivaldybe (1998 m.);
Lenkijos Ryno savivaldybe (2000 m.);
Vokietijos Krailsheimo savivaldybe (2000 m.);
Vokietijos Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybe (2003 m.);
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Nemano rajonu (2004 m.);
Moldovos Kriulenio savivaldybe (2006 m.);
Lenkijos Hainuvkos savivaldybe (2019 m.);
Jurbarko rajono savivaldybė nemažai bendros veiklos turi su įvairiomis Austrijos, Izraelio,
Kroatijos, Ukrainos ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis.
Bendradarbiaujama švietimo, kultūros, turizmo, sporto, socialinėje, verslo ir kitose srityse,
plėtojami ryšiai tarp jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų. Vyksta pasikeitimas
oficialiomis delegacijomis.
Vasario 5 d. Savivaldybėje lankėsi
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
delegacija, vadovaujama Kaliningrado srities
vyriausybės municipalinio vystymosi ir vidaus
politikos ministerijos ekspertės Galinos
Maksimčiuk.
Svečių vizito tikslas – susipažinti su
realiomis galimybėmis dalyvauti Europos
Sąjungos
ir
Rusijos
finansuojamoje
bendradarbiavimo tarp pasienio regionų
programoje. Susitikimo metu diskutuota apie
bendradarbiavimą ir bendrų projektų rengimą.
Vasario 23–27 d. Krailsheimo
(Crailsheim, Vokietija) savivaldybė šventė
miesto šventę „Tarptautinis Krailsheimas –
draugai rytuose ir vakaruose“. Buvo
organizuojami
specialūs
pramoginiai
renginiai, susitikimai-diskusijos apie miesto
istoriją ir ryšius su užsienio partneriais.
Renginiuose
apie
draugystę
ir
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bendradarbiavimą tarp Jurbarko ir Krailsheimo diskutavo ten gyvenanti Jurbarko komiteto
Krailsheimo mieste pirmininko pavaduotoja Ligita Hofmann Upstas (nuotraukoje – pirmoje eilėje
trečia) ir grupė gerai mūsų kraštą pažįstančių bei mylinčių vokiečių.
Jurbarko rajono savivaldybė susigiminiavusiam miestui nusiuntė originalų videofilmą,
kuriame pasidalinta prisiminimais apie gražią bendrystę tarp Jurbarko krašte gyvenusių lietuvių ir
vokiečių, apie Mažojoje Lietuvoje vokiečių sodintus ąžuolus ir Jurbarko parke augantį ąžuolą, kurį
2010 metais pasodino susitikę abiejų savivaldybių atstovai.
Vasario 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos dalyvavimui Černiachovsko miesto (Rusija) savivaldybės administracijos
rengiamame projekte „Istoriniai parkai – nedidelių Černiachovsko ir Jurbarko miestų plėtros
resursai“ ir Gurjevsko miesto (Rusija) savivaldybės administracijos rengiamame projekte
„Trečiojo amžiaus universitetas abipus sienos“. Paraiškos teikiamos iš dalies finansuoti pagal
2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programą. Jurbarkas dalyvaus
partnerio teisėmis.
Gegužės 20 d. Pagal „Erasmus+“
programą
Jurbarko
Naujamiesčio
progimnazijos
vykdomos
tarptautinės
mokyklų mainų partnerysčių veiklos dalyvės
– delegacijos iš Italijos, Ispanijos ir
Rumunijos – susitiko su Savivaldybės meru
Skirmantu
Mockevičiumi.
Projekto
dalyviams buvo pristatytas Jurbarko kraštas,
o „Erasmus+“ projekto vadovė supažindino
su tarptautinio projekto įgyvendinimu ir
reikšme.
Gegužės 24 d. Jurbarke lankėsi Rumunijos
ambasadorius Danas Adrianas Balanesku. Garbų
svečią priėmė Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir Lietuvos Respublikos
Seimo narys Ričardas Juška.
Ambasadorius
lankėsi
Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijoje, kurioje visą savaitę
šurmuliavo ir įvairias veiklas vykdė „Erasmus+“
projekto partneriai.
D. A. Balanesku taip pat dalyvavo Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientų
„Paskutinio skambučio“ šventėje.
Birželio 11 d. Rygoje (Latvija) įvyko
Turizmo rinkodaros asociacijos renginys
„Verslo misijos“, kurioje dalyvavo Jurbarko
rajono savivaldybės vicemeras Daivaras
Rybakovas
ir
Jurbarko
Klasterio
„Panemunių turai“ pirmininkė
Kristina
Vančienė.
Renginio metu Lietuvos ir Latvijos
turizmo agentūroms pristatytas Jurbarko
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rajonas ir jame teikiamos turizmo paslaugos, turistams įdomios veiklos bei lankytini objektai.
Atstovai iš Jurbarko išklausė turizmo agentūrų pageidavimus ir pasiūlymus, kurie padėtų
sudominti ir pritraukti turistus.
Liepos 19 d. Savivaldybės meras priėmė Joelį Alpertą, žydų istorijos tyrinėtoją ir žydų
bendruomenės Amerikoje atstovą.
Susitikimo metu svečias dėkojo Jurbarko rajono savivaldybei už iniciatyvą įrengti
Sinagogų aikštės memorialą. Pokalbio metu meras papasakojo, kaip gimė šio projekto idėja, ir
pasidžiaugė, kad Joelis Alpertas padėjo projekto autoriams rinkti lėšas Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Tyrinėtojas Jurbarkui padovanojo itin vertingą dovaną – Jurbarko atminimo knygą, kurioje
surašytos iš Jurbarko kilusių ir prieš II pasaulinį karą išvykusių į užsienį žydų prisiminimai apie
Jurbarką. Knyga hebrajų ir jidiš kalbomis išleista Izraelyje, o į anglų kalbą išversta ir išleista JAV.
Liepos 19 d. Jurbarko miesto Kauno
gatvėje įvyko Sinagogų aikštės memorialo
atidarymo šventės ceremonija. Iškilmingai
atidarytas daugiau nei trejus metus kurtas
Sinagogų aikštės memorialas – tai tarptautinis
projektas, suvienijęs Jurbarko žydų bendruomenės
palikuonis iš Izraelio, JAV, Pietų Afrikos,
Jungtinės Karalystės, Rusijos bei Kanados ir
filantropus iš Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio.
Jurbarko žydų bendruomenės ir medinės
Jurbarko sinagogos, vienos gražiausių Europoje,
atminimą įprasmino Izraelyje gyvenantis, bet
Jurbarke šaknų turintis, garsus skulptorius Dovidas Zundelovičius ir jo vaikai Grigorijus ir Anna.
Jidiš ir anglų kalbomis ant
memorialinės
kompozicijos
užrašyta
Jurbarke gyvenusių žydų šeimų ir lietuvių,
žydų gelbėtojų, pavardės.
Iškilmingame renginyje dalyvavo:
skulptorius Dovydas Zundelovičius, jo
sūnus Grigorijus, dukra Anna bei anūkė
Nika, Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Ričardas Juška
ir Emanuelis Zingeris, Izraelio valstybės
Ambasadorius Lietuvos Respublikoje
Amiras Maimonas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Jurbarko
rajono
Garbės
pilietis,
profesorius,
daktaras, Lietuvos Respublikos Garbės
konsulas Vokietijos Baden Viurtenbergo
žemėje Volfgangas Hermanas fon Štetenas,
žydų istorijos tyrinėtojas Joelis Alpertas,
aplinkinių savivaldybių atstovai, kiti
svečiai. Po oficialiosios ceremonijos
svečiai Jurbarko krašto muziejaus Parodų ir
koncertų salėje klausėsi Klaipėdos miesto
choro „Aukuras“ ir Plungės kamerinio
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choro koncerto, Jurbarko krašto muziejuje aplankė dailininkės, tekstilininkės Minos LevitanBabenskienės pastelių ir gobeleno parodą. Vinco Grybo memorialiniame muziejuje ir Jurbarko
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimai su Sinagogų aikštės memorialo
kūrėjais ir svečiais.
Jurbarko rajono savivaldybė išleido proginį, memorialo atidarymui skirtą, atviruką.
Liepos 31 d. Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija, vadovaujama
mero Skirmanto Mockevičiaus, lankėsi
Ryno miesto savivaldybėje, kurioje
susitiko su naujuoju burmistru Jaroslavu
Filipeku ir atsakingąja sekretore Monika
Chyla.
Jurbarko
rajono
savivaldybės
atstovai apžiūrėjo vietinius turizmo,
švietimo, kultūros ir sporto objektus,
domėjosi savivaldybės veikla. Buvo
aptartos galimybes kartu rengti projektus
pagal Interreg V-A bendradarbiavimo
programą Lietuva–Lenkija.
Rugpjūčio 3–7 d. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos narė, Socialinių
klausimų komiteto pirmininkė Liudmila
Norkaitienė ir vertėja Vida Paškauskienė
atstovavo Jurbarko rajono savivaldybę
šventiniuose renginiuose ir susitikimuose
Lichtenberge.
Susitikimų metu buvo pristatyti
keli
Berlyno
miesto
Lichtenbergo
savivaldybės kartu su nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais miestais-partneriais vykdomi ekologijos ir gamtos apsaugos projektai.
Aptartos bendradarbiavimo ir bendrų projektų galimybės švietimo, socialinės ir gamtos apsaugos,
bendruomenių veiklos aktyvinimo srityse.
Rugpjūčio 10–16 d. Tęsiama Jurbarko ir
Laakdalio savivaldybių bendra veikla. 16 Jurbarko
rajono jaunuolių, vadovaujamų Jurbarko r.
savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų
skyriaus vedėjo Luko Bakšio, dalyvavo tradicinėje,
jau 23-ąjį kartą vykstančioje, stovykloje. Ją
organizavo Laakdalio bendruomenė. Belgijoje
jurbarkiečiais rūpinosi šios stovyklos pradininkas
Rogeris (Rodžeris) Verheyenas ir naujasis stovyklos
vadovas Francas Mondelaersas, kurio šeimoje ne
kartą yra gyvenę jurbarkiškiai. Stovykloje labai daug
laiko buvo skiriama ne tik sportui, bet ir kultūrinei,
pažintinei veiklai bei bendravimui.
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Rugpjūčio 24 d. Jurbarko krašto
muziejuje
iškilmingai
pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp Jurbarko rajono
savivaldybės ir
Hajnuvkos miesto (Lenkija)
gminos. Sutartį pasirašė meras Skirmantas
Mockevičius ir burmistras Ježis Sirakas.
Sutarties
pasirašymo
ceremonijoje
dalyvavo Krailsheimo ir Lichtenbergo (Berlynas)
delegacijos, aplinkinių savivaldybių atstovai,
Savivaldybės tarybos nariai ir jurbarkiečiai, kurie
prisidėjo prie draugiškų ryšių tarp abiejų
savivaldybių plėtotės. Koncertavo Jurbarko
ir Hajnuvkos jaunieji menininkai.
Abi savivaldybės sutarė plėtoti
pasiekimų mainus ir bendradarbiavimą,
keistis informaciją apie savo veiklą, skatinti
ir įgyvendinti bendras inciatyvas bei
projektus, besiremiančius abiejų šalių
bendruomenių kultūriniais ir gamtiniais
ištekliais, papildomai finansiškai remiamus
Europos Sąjungos.
Rugpjūčio 24–26 d Į Jurbarko 760
metų sukakčiai paminėti krašto šventę
„Juras ir Barkus kviečia į Jurbarką“ atvyko užsienio partnerių delegacijos iš Lenkijos (Hajnuvkos
miesto) ir Vokietijos (Krailsheimo ir Lichtenbergo (Berlynas) miestų).
Svečiai dalyvavo Juro ir Barkaus skulptūrinės kompozicijos atidengimo ceremonijoje,
lankėsi mugėje ir seniūnijų kiemeliuose, klausėsi Jurbarko krašto meno kolektyvų ir Hajnuvkos
ugniagesių savanorių orkestro koncertų, stebėjo teatralų renginius „Sustingęs laikas“, pasveikino
Jurbarko krašto žmones šventės proga, drauge su jurbarkiečiais meldėsi Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje.
Hajnuvkos delegacija, vadovaujama burmistro Ježio Sirako, susitiko su Savivaldybės meru
Skirmantu Mockevičiumi, aptarė aktualius veiklos klausimus ir aplankė Jurbarko senamiestį.
Krailsheimo delegacija, vadovaujama mero Jorgo Štoilerio, susipažino su Smalininkų
miestu ir jo istorija, susitiko su jurbarkiečiais – Krailsheimo miesto draugais.
Lichtenbergo delegacija ir jos vadovė – mero pavaduotoja Birgita (Brigita) Monteiro
diskutavo su kunigu Mindaugu Kairiu apie socialinių problemų sprendimą, šia tema pokalbis buvo
tęsiamas ir susitikimo su VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos atstovais metu. Savivaldybės
administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Gadliauskienė
svečiams pristatė Jurbarko žaliąsias erdves ir detaliai papasakojo apie Paimsrio ir Jaunimo parkų
kūrimą bei tvarkymą.
Abi Vokietijos delegacijos aplankė Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinę
mokyklą, diskutavo apie Lietuvos ir Vokietijos švietimo laimėjimus bei problemas. Raudonės
pilyje drauge su „Veliuoniečio“ ansambliu ir mokytoja Elena Elzbergiene dalyvavo edukacinėje
programoje.
Rugpjūčio 26 d. įvyko Vokietijos delegacijų oficialūs susitikimai su Savivaldybės tarybos
meru S. Mockevičiumi, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais ir Savivaldybės
administracijos darbuotojais. Dalintasi kultūrinio, socialinio ir ūkinio darbo patirtimi, aptarti
klausimai apie naujų bendrų edukacinių, kultūrinių, sporto ir turizmo programų rengimą.
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Rugpjūčio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kuris
iš dalies būtų finansuojamas pagal Interreg V Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą ir
įgyvendinamas su Ryno miesto savivaldybe.
Rugsėjo 15–18 d. 178-ojoje Frankų
liaudies šventėje ir susitikimuose Krailsheime
dalyvavo Savivaldybės delegacija, vadovaujama
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus,
koncertavo Jurbarko kultūros centro liaudiškų
šokių studijos „Nemunėlis“ jaunių grupės šokėjai
bei liaudiška kapela „Mituva“.
Įvyko keletas susitikimų. Jurbarko
„Ąžuoliuko“
mokyklos
direktorė
Aušra
Baliukynaitė su Krailsheimo darželio vadove
Šarlote Rehbach aptarė darželių specifiką, darbo
sunkumus, su kuriais susiduria įstaigos, ir
galimybes
bendradarbiauti.
Savivaldybės
administracijos
darbuotojas
Martynas
Kursevičius, aktyvus krepšinio tradicijų Jurbarke
puoselėtojas, susitiko su Krailsheimo krepšinio
komandos HAKRO Merlins vadovu Martinu Romigu, domėjosi, kaip šio miesto komanda iškilo
iki aukščiausios Vokietijos lygos, kaip ugdomi jaunieji krepšininkai. Susitarta parengti vaikų
mainų programą, pagal kurią krepšinį žaidžiančių Jurbarko ir Krailsheimo vaikų komandos drauge
treniruotųsi, supažintų su bendraamžių šeimomis bei priimančiosios šalies kultūrinėmis
tradicijomis.
Susitikusi su Jurbarko komiteto Krailsheimo mieste nariais bei šiame mieste gyvenančiais
lietuviais Jurbarko rajono savivaldybės delegacija tarėsi dėl bendrų veiklų 2020 metais, kuomet
bus minima Jurbarko ir Krailsheimo savivaldybių bendradarbiavimo 20-mečio sukaktis.

5. EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA
Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe parengė
savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį pateikė tvirtinti Savivaldybės tarybos
nariams. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, organizavo jo vykdymą, užtikrino visų priemonių
finansavimą pagal patvirtintas programas.
Pateikiami preliminarūs 2019 metų biudžeto vykdymo ir finansinės situacijos analizės
duomenys.
5.1. Savivaldybės biudžeto įplaukos
Patikslintas 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto 29 958,7 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 30 500,5 tūkst. eurų, arba 101,8 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 840,0 tūkst.
eurų, pasiskolinta – 777,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 92,6 proc. Per metus Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 4 238,4 tūkst. eurų, iš jų:
1 516,8 tūkst. eurų – kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 1 900,8 tūkst. eurų – Europos
Sąjungos finansinės paramos lėšos projektams vykdyti ir 820,8 tūkst. eurų – valstybės biudžeto
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tikslinės paskirties asignavimai (rentgeno aparatūrai įsigyti, socialinėms paslaugoms asmenims su
sunkia negalia finansuoti, mokymo reikmėms bei neformaliojo ugdymo pedagogams finansuoti)
bei papildomos savivaldybės biudžeto lėšos biudžeto reikmėms finansuoti ir įsiskolinimams
dengti. Panaudotas visas apyvartos lėšų likutis. Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais
patvirtintas pajamų planas sumažintas 676,7 tūkst. eurų, iš jų: 484,0 tūkst. eurų – valstybės
biudžeto tikslinės paskirties asignavimai Jurbarko kultūros centrui modernizuoti (finansavimas
perkeltas į 2020 m.) ir 192,7 tūkst. eurų – tikslinės paskirties asignavimai socialinei paramai bei
savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas.
Iš valstybės biudžeto 2019 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms
funkcijoms vykdyti suma bei kiti tikslinės paskirties asignavimai (rentgeno aparatūrai įsigyti, kelių
priežiūros ir plėtros programai vykdyti ir pan.). Dėl užsitęsusio mokėjimo prašymų vertinimo
nebuvo gauta visos planuotos ES finansinės paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui bei
projektams finansuoti. Trumpalaikių paskolų iš valstybės biudžeto negauta. Valstybės biudžetui
iki 2019 m. gruodžio 31 d. grąžinta 13,9 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį socialinės
srities asignavimų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.
Tvirtinant savivaldybės biudžetą 1 431,8 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2018 m.
gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti.
Per metus įsiskolinimams dengti bei nenumatytiems darbams finansuoti panaudotos visos likusios
apyvartos lėšos 113,2 tūkst. eurų.
7 pav. 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur /proc.)
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5.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti 2018 m. buvo planuota 32 835,9 tūkst. eurų. Išlaidų planas
įvykdytas 31 443,4 tūkst. eurų, arba 95,8proc.
Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinė parama, lėšos įvairioms išmokoms,
kompensacijoms, socialinėms paslaugoms bei lėšos infrastruktūros objektams prižiūrėti,
modernizuoti, pertvarkyti.
8 pav. 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)

5.3. Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas
Rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 241,4
tūkst. eurų. Lyginant su 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas sumažėjo 68,3 tūkst.
eurų. Pagrindinė įsiskolinimų sumažėjimo priežastis – ženkliai sumažintas įsiskolinimas UAB
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (sumokėti lapkričio mėn. ir iš dalies gruodžio mėn.
mokėjimai), sumažėjo įsiskolinimas socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms per
gruodžio mėn., likę trumpalaikiai įsiskolinimai yra nesumokėti mažiau nei 45 dienos, metai baigti
geresniu rezultatu, nei prognozuota. Didžiąją dalį trumpalaikio įsiskolinimo kaip ir ankstesniais
metais sudaro socialinės paramos išmokos ir kompensacijos už gruodžio mėn. (teisės aktų
nustatyta tvarka išmokos mokamos tik už praėjusį mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir
gyvenviečių tvarkymą, komunalines paslaugas.
Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 253,1
tūkst. eurų, kuris sumažėjo lyginant su 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis 24,5 tūkst. eurų.
Ilgalaikio įsiskolinimo sumažėjimą lėmė tai, kad savivaldybė vykdydama teisės aktų nuostatas
negali skolintis daugiau, nei gražina einamaisiais metais ankstesnių metų paskolų.
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Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų
mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti.
6. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
REZULTATAI
Vykdant savivaldybės funkcijas svarbu yra gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo
gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Informacinių technologijų plėtra, augančios
technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę
valdžią (toliau – E. valdžia). E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai
susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu
būdu. E-valdžios politika siekia padidinti viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir
skaidrumą, taupyti vartotojų bei viešojo sektoriaus išteklius, didinti rajono konkurencingumą.
Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas
administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus
informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti
elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną,
viešumą ir prevenciją. Jurbarko rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-41,
bendrųjų funkcijų vykdymo programoje (Nr.1) išvardintos savivaldybėje vykdomos
administracinės naštos mažinimo priemonės:
1. Priemonė „Nuolat analizuojami Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus priimti teisės aktai, įvertinama informaciniai įpareigojimai asmeniui bei, esant
reikalui, siūloma juos pakeisti (vertinant teisės aktų skaičių)“ vykdoma nuolat – esami
informaciniai įpareigojimai asmeniui analizuojami nuolat ir, esant reikalui, siūlomi keisti ir
keičiami. Aiškesnis reglamentavimas sumažina administracinę naštą, kuri patiriama asmenims
nuolat aiškinantis kylančius įvairių sričių klausimus, dokumentų formų patvirtinimas taupo
asmenų laiką rengiant dokumentus ir tuo užtikrina Administracinės naštos mažinimo įstatymo 4
straipsnio 7 punkte nustatyto administracinės naštos mažinimo principo laikymąsi – siekiama
sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y.
siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo.
2. Priemonė „Seniūnijų panaudojimas perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių
neatlieka seniūnijos (vertinant raštų skaičių)“ vykdoma nuolat – visos seniūnijos naudoja
dokumentų valdymo sistemą DVS gaunamų, siunčiamųjų dokumentų kūrimui bei registravimui,
tai leidžia gaunamus dokumentus elektroniniu būdu perduoti kitiems administracijos padaliniams.
Seniūnijose iš asmenų priimami prašymai dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje,
tvarkymo, dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, dėl vienkartinės pašalpos
asmenims, dėl socialinių paslaugų, dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo, dėl adreso
suteikimo ir dėl kitų klausimų. Tai yra seniūnijos naudojamos kaip tarpininkės perduodant asmenų
prašymus kitiems administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms
atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.
3. Priemonė „Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau
kaip 18 darbo dienų) (vertinant dienų skaičių nuo prašymo pateikimo iki licencijos išdavimo)“
vykdoma – vienkartinės licencijos ir leidimai išduotos per 1–5 dienas, dėl būtinumo Savivaldybės
administracijai raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę muitinę, Informatikos
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ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą) siekiant nustatyti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota
licencija ar leidimas, nevienkartinės licencijos išduotos nedelsiant po reikalingų dokumentų
gavimo.
4. Priemonė „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į
administracinės naštos mažinimą (vertinant prie DVS prisijungusių įstaigų skaičių, savivaldybės
administracijos padalinių vidaus susirašinėjimo dokumentų registre (VSD) registruotų dokumentų
skaičių, kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų skaičių, suteiktų paslaugų skaičių
elektroniniu būdu)“ vykdoma:
 Dokumentų valdymo sistemą DVS Webpartner (toliau – DVS) naudoja visi Savivaldybės
administracijos padaliniai (įskaitant seniūnijas) gaunamų, siunčiamų dokumentų kūrimui
bei registravimui. Savivaldybės administracijos padalinių vidaus susirašinėjimo
dokumentų registre (VSD) Savivaldybės administracijos padaliniai (skyriai ir seniūnijos)
keičiasi dokumentais tarpusavyje.


Savivaldybės Dokumentų valdymo sistema pritaikyta registruoti
dokumentus, pasirašytus saugiu (kvalifikuotu) elektroniniu parašu.



DVS naudoja 4 savivaldybės įstaigos (įmonės): VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Jurbarko vandenys“, Jurbarko
kultūros centras. Su šiomis įstaigomis (įmonėmis) yra galimybė keistis dokumentais DVS
priemonėmis.



2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Jurbarko rajono savivaldybės
gyventojai pasirašė Jurbarko rajono savivaldybės Piliečių chartiją, kurioje įsipareigojo
besikreipiantiems asmenims informaciją ir oficialų atsakymą suteikti per Savivaldybės
administracijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą terminą tuo pačiu
būdu, kaip buvo kreiptasi arba kaip buvo nurodyta prašyme.



Su administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais, gautais raštais darbuotojai
supažindinami DVS priemonėmis. Visi Savivaldybės tarybos, Mero ir administracijos
direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.jurbarkas.lt. Visi savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai skelbiami
Teisės aktų registre.

bei

peržiūrėti

5. Priemonė „Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (vertinant per Nacionalinę
elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą išsiųstų elektroninių siuntų skaičių,
naudojimąsi informacinėmis sistemomis ir per jas priimtų prašymų skaičių, įsigytų kompiuterių,
kitos kompiuterinės biuro įrangos, licencijų ir programų skaičių)“ vykdoma nuolat – Jurbarko
rajono savivaldybės interneto puslapyje yra sukurti reklaminiai skydeliai Socialinės paramos
(SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros „Infostatyba“ informacinės
sistemos (IS), kurioms padedant galima naudotis elektroninėmis paslaugomis. Šių (IS) sistemų
elektroninės paslaugos nuolat atnaujinamos. Visų teritorijų planavimo dokumentų, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimas
vykdomas per Teritorijų planavimo duomenų registrą (TPDR) ir Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Statybos leidimams išduoti naudojama
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
„Infostatyba“. Savivaldybė turi įsigijusi Geografinių duomenų informacinės sistemos programą,
kurios duomenys nuolat papildomi iš Savivaldybės administracijos skyrių gauta informacija
101

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

(duomenimis). Topografinių nuotraukų derinimui naudojama topografinių planų derinimo (TOPD)
elektroninė sistema, informacija apie savivaldybėje esančius erdvinius objektus (inžinerinius
statinius) kaupiama savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje (SEDR). Minėtų informacinių
sistemų duomenys pateikti viešai savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt nuorodoje
„Jurbarko žemėlapiai“. Naudodamiesi Socialinės paramos (eSPIS) sistema gyventojai gali
elektroniniu būdu užpildyti prašymus socialinėms išmokoms gauti. Daugelis seniūnijų ir
Socialinės paramos skyriaus priimamų prašymų gali būti pildomi el. būdu per informacinę sistemą
SPIS.
Prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos prisijungusiems
subjektams informacija teikiama (gaunama) per šią sistemą.
6. Priemonė „Savivaldybės interneto svetainėje skelbimas atmintinių apie teikiamas
administracines paslaugas ir jų atnaujinimas (ne rečiau kaip kartą per pusmetį)“ vykdoma – visos
savivaldybės teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos metais suvestos į Viešųjų ir
administracinių paslaugų katalogo informacinę sistemą (PASIS), paskirti už atskirose interneto
svetainės dalyse skelbiamą informaciją atsakingi asmenys.
7. Priemonė „Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą,
Savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas ir kvalifikacijos
kėlimas (vertinant kvalifikacijai panaudotą lėšų sumą).“ vykdoma – savivaldybės darbuotojai per
2019 m. kėlė kvalifikaciją (buvo komandiruoti ir dalyvavo kursuose, seminaruose, konferencijose,
pasitarimuose).
6.1 lentelė. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas.
Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

PriemoPriemonės vertinimo rodiklio pavadinimas
nės
Nr.
1
Priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti
informaciniai
įpareigojimai
asmeniui,
skaičius, iš jų:
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimų
Jurbarko
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų
2
Seniūnijų persiųstų Socialinės paramos
skyriui prašymų skaičius:
dėl vienkartinės socialinės pašalpos
dėl kompensacijų už atliekų tvarkymą
dėl išmokos vaikui
socialinės paramos mokiniams
dėl socialinių paslaugų
dėl piniginės socialinės paramos
Per Civilinės metrikacijos elektroninių
paslaugų sistemą (MEPIS) gautų prašymų
skaičius
3
Dienų skaičius nuo prašymo pateikimo (ar
visų dokumentų gavimo) iki licencijos
išdavimo
4
Prie DVS prisijungusių įstaigų skaičius

2017 m.

2018 m.

2019 m.

59

60

40

34

34

26

25

26

14

x

x

x

310
299
1211
634
262
4497
32

350
160
3553
74
298
4661
53

399
89
1186
619
289
4410
52

1-5

1-5

1-5

4

4

4
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Gautų ir siųstų kvalifikuotu el. parašu
pasirašytų dokumentų skaičius
VSD registre užregistruotų dokumentų
skaičius
Per
Nacionalinę
elektroninių
siuntų
pristatymo informacinę sistemą (E pašto
dėžutę) išsiųstų elektroninių siuntų skaičius
Įsigytų kompiuterių skaičius

2577

4096

3389

2084

2299

2251

3725

2763

2567

16

16

23

6

13

11

0

143

0

20.

Įsigytos kompiuterinės, kitos kompiuterinės
biuro įrangos skaičius
Įsigytų kompiuterių licencijų skaičius (darbo
vietoms)
Įsigytų kompiuterių programų skaičius

0

2

0

21.
22.

Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų skaičius
Kvalifikacijai kelti panaudota lėšų suma Eur

11
7221,59

18
5171,12

15
7992,59

14.
15.
16.

5

17.
18.
19.

7

7. RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
7.1 lentelė. Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus dinamika (2015–2020 m. sausio 1 d.) *
Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.
3.

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

2015
31 585

900
15 178
16 407

Einamųjų metų sausio 1 d.
2016
2017
2018 2019
31 049

30 379

843
14 926
16 123

578
14 635
15 744

2020

29 483 28 665 28023

445
129
129
14 202 13 764 13450
15 281 14 901 14573

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

2015
1 703
3 251
20 553
6 081

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

2020
1481
2787
17714
6041
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7.3 lentelė. Gyventojų kaita Jurbarko rajono savivaldybėje (2015–2020 m.) *

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

2016
230
143

Einamųjų metų sausio 1 d.
2017
2018
2019
396
616
382
91
124
277

2020
301
174

479
297
19

473
281
9

435
250
29

437
232
46

446
221
58

536

670

896

818

642

* Duomenys iš registrų centro gyventojų registro departamento gyvenamosios vietos deklaravimo
informacinės sistemos.
Vertinant pateiktą demografinę informaciją galima teigti, jog rajone demografinė situacija
nėra palanki. Pagrindinis neigiamas veiksnys yra mažėjantis gyventojų skaičius dėl neigiamos
natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos migracijos. Dėl mažo gimstamumo ir didelės migracijos
sparčiausiai mažėja darbingas gyventojų sluoksnis, ypač jaunimo. Tai turi neigiamos įtakos
darbuotojų pasiūlai darbo rinkoje ir dėl mažo gimstamumo ši neigiama įtaka ateityje tik didės.
Todėl būtina sudaryti palankias sąlygas, užtikrinančias rajono patrauklumą jauniems žmonėms ir
turinčias teigiamos įtakos gimstamumo didėjimui.
8. VERSLO APLINKA
Per 2019 m. Užimtumo tarnybos Klaipėdos Klientų aptarnavimo departamento Jurbarko
skyriuje užsiregistravo 2807 ieškantys darbo asmenys, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas, t.
y. 316, arba 10 proc. mažiau nei per 2018 metus (2019 m. – 2807; 2018 m. – 3123).
Bedarbių dalis, proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus, 2019 metais Jurbarko
rajone sumažėjo 3,2 proc.. nuo 14,5 proc. metų pradžioje iki 11,3 proc. metų pabaigoje.
8.1 lentelė. Registruoto nedarbo rodiklių palyginimas
2019 m. sausio 1 d.
Gyventojų grupės
Bedarbiai, proc. nuo darbingo
amžiaus gyventojų sk.*
Bedarbės moterys, proc. nuo
darbingo amžiaus moterų sk.
Bedarbiai vyrai, proc. nuo
darbingo amžiaus vyrų sk.
Jauni bedarbiai16–29 m., proc.
nuo to paties amžiaus jaunimo
Vyresni nei 50 m. bedarbiai,
proc. nuo to paties amžiaus
asmenų sk.
Registruota bedarbių 2020-0101:

2020 m. sausio 1 d.

Skaičius
2248

Proc.
14,5

Skaičius
1700

Proc.
11,3

1055

14,2

786

10,8

1193

14,9

914

11,7

327

7,2

230

5,2

794

14,8

2248:

1700:
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Moterys
Gyvena kaimo vietovėje
Jaunimas 16–29 metų
Vyresni nei 55 metų
Ilgalaikiai bedarbiai
Neįgalieji

1055
1221
327
618
416
137

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

786
887
230
516
351
104

2019 m.

46,2
52,2
13,5
30,4
20,7
6,1

* Jurbarko sav. darbingo amžiaus gyventojų sk. 2019 m. pradžioje buvo15095, t.y 359 mažesnis,
nei 2018 m. pradžioje (2018 m -15454, 2017 m.–15987, 2016 m.–16528)

8.2 lentelė 2019-12-31 d. bedarbių skaičius seniūnijose:
Seniūnija
Eržvilko sen.
Girdžių sen.
Juodaičių sen.
Jurbarko miesto sen.
Jurbarkų sen.
Raudonės sen.
Seredžiaus sen.
Skirsnemunės sen.
Smalininkų sen.
Šimkaičių sen.
Veliuonos sen.
Viešvilės sen.
Iš viso

Registruoti
bedarbiai
89
45
8
770
172
70
142
123
72
78
75
56
1700, iš jų
230 jaunimas iki
29 m.

Ilgalaikiai bedarbiai,
vyresni (30 m. ir
daugiau)
15
6
3
137
28
11
34
19
15
19
16
8
311

Ilgalaikiai bedarbiai,
jaunimas iki 29 m.
1
1
0
18
8
1
4
1
3
2
0
1
40

2019 m. darbdaviai pateikė 2,1 tūkst. darbo pasiūlymų Jurbarko rajono gyventojams: 1,9
tūkst. neterminuotam ir 0,25 tūkst. terminuotam įdarbinimui.
2019 m. didžiausias įsidarbinimo galimybes turėjo: vairuotojai ekspeditoriai, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, elektromonteriai, pardavėjai, plataus profilio
statybininkai, apdailininkai, grindinio klojėjai, vamzdynų montuotojai, virėjai, slaugytojo
padėjėjai, stogdengiai, traktorininkai, pynėjai iš šiaudelių, apskaitininkai ir kiti darbo rinkoje
paklausias profesijas turintys specialistai.
2019 m. įdarbinti 1,61 tūkst. Jurbarko rajono gyventojų, su verslo liudijimais iki 6 mėnesių
dirbo dar 978 asmenys. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 452 bedarbiai, iš jų
121 suteikta galimybė įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją ar kompetenciją, 110 – įdarbinti
skiriant darbo užmokesčio subsidijas. Suteiktos paramos darbo vietoms steigti dėka, įsteigta 12
naujų darbo vietų. Įgyvendintas 1 VUI projektas, įsteigiant 4 karjero darbininko darbo vietas.
Vienas neįgalus, 50+ amžiaus asmuo (darbingumo lygis 35 proc.), sukūrė sau taksi vairuotojo
darbo vietą; padėta 7 jaunuoliams iki 29 metų amžiaus susikurti sau darbo vietas (fotografo, kalvio
suvirintojo, baldų pramonės darbininko, santechniko, plataus profilio statybininko). Dar 2 jauni
bedarbiai šiais metais įsteigę įmones ir paprašę avansinio subsidijos mokėjimo, užbaigs kurti sau
elektriko bei ekskavatoriaus mašinisto darbo vietas 2020 metais. VUI projekto įgyvendinimui
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panaudota 44,8 tūkst. Eur ESF projekto „Būk verslus“ paramos lėšų, savarankiško užimtumo
rėmimo priemonei panaudota 109,3 tūkst. Eur. ESF projektų „Būk verslus“ ir „Naujas startas“
paramos lėšų.

8.3 lentelė. Jurbarko r. savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys pagal dirbančių darbuotojų skaičių
Vidutinis mėnesinis
darbuotojų skaičius

Juridinių asmenų skaičius

0–4 darbuotojai

2014 m.
234

2015 m.
248

2016 m.
286

2017 m.
355

2018 m.
264

2019 m.
218

5–9 darbuotojai

83

69

73

66

58

79

10–19 darbuotojai

48

48

42

45

28

51

20–49 darbuotojai

39

38

39

38

34

32

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

17
7
3

19
5
3

20
4
4

21
5
2

17

23

2

4
3

250–499 darbuotojai

2

3

2

3

2

3

433

433

470

535

405

413

Iš viso

Jurbarko mieste ir rajone vyrauja šios verslo sritys:
 medienos apdirbimas;
 statybinių medžiagų gamyba;
 statybos darbai;
 krovinių ir keleivių gabenimo paslaugos;
 žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas;
 mėsos produktų perdirbimas, gamyba, realizavimas;
 mažmeninė prekyba;
 automobilių remontas ir prekyba.
Didžiausi darbdaviai:
„Žilinskis ir Co“ UAB – projektuoja, stato elektros linijas ir pastotes, kelius ir gatves,
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus bei valyklas, miestų aikštes ir poilsio erdves,
viešosios paskirties statinius.
UAB „Jurlota“ – viena stambiausių medienos perdirbimo įmonių Tauragės apskrityje. Jau
daugiau kaip 25 metai įmonė dirba medienos apdirbimo ir tarptautinių pervežimų srityje.
Pagrindiniai įmonės produkcijos pirkėjai – Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Prancūzijos įmonės.
UAB „Manvesta“ – teikia visus logistikos sprendimus automobilių gamintojams, jų
atstovams, automobilių nuomos kompanijoms, taip pat bendrųjų krovinių pervežimo paslaugas.
Tai transporto ir logistikos srities lyderė ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Europoje.
UAB „Lukšių pieninė“ – viena seniausių Lietuvoje pieno perdirbėjų ir pieno produktų
gamintoja, veikianti nuo 1939 metų. Šiandien populiarūs įmonės produktai: grietinė, varškė,
varškės sūriai – gaminami nuo pieninės veiklos pradžios.
UAB „Dainiai“ – kiaulių auginimas, mėsa, mėsos perdirbimas, didmeninė ir mažmeninė
prekyba mėsos gaminiais.
UAB „Jurmelsta“ – viena iš stambiausių statybos įmonių Jurbarko mieste ir rajone.
UAB „Savas medis“ – Medienos apdirbimas, statybinė mediena, tarinės lentelės,
lentpjūvė. Miško kirtimas, traukimas, pakrovimas, išvežimas.
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8.1. Investicijų pritraukimas ir projektinė veikla
8.4 lentelė. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įgyvendinti projektai 2019 m.
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.
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2019-2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama įgyvendinti daugiau kaip 30
Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kurių
bendra vertė sudarys apie 15 mln. Eur. Didžioji projektų dalis yra numatyti Tauragės regiono
2014–2020 m. plėtros plane.
8.5.lentelė Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2016–2021
(nurodytos preliminarios projektų vertės)
Lėšų šaltiniai, Eur
Eil.
Nr.

1

2

Projekto pavadinimas
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

Projekto
vertė, Eur

Projekto
pradžios–
pabaigos
metai

Savivaldy
bės
biudžetas

Valstybės
biudžetas

ES
lėšos

202.811

40.562

0

162.249

2018–
2020

97.931

19.586

0

78.345

2018–
2019

3

Turgaviečių ir viešųjų tualetų
įrengimas Viešvilės miestelyje
ir Juodaičių kaime

164.510

32.902

0

131.608

2019–
2020

4

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

119.556

23.911

0

95.645

2019–
2020

5

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

186.810

37.362

0

149.448

2018–
2019

209.518

41.904

0

167.615

2018–
2019

174.975

34.995

0

139.980

2019–
2021

794.019

59.552

59.551

674.916

2017–
2020

194.118

79.418

0

114.700

2018–
2021

187.681

34.365

0

153.316

2019–
2020

6

7

8

9

10

Vandens gerinimo įrenginių ir
vandens gręžinių įrengimas
Paskynų, Graužėnų ir Klangių
kaimuose
Šaligatvių ir apšvietimo
inžinerinių tinklų įrengimas
Girdžių, Lybiškių ir Rotulių
kaimuose
A. Giedraičio-Giedriaus
gatvės rekonstravimas
Jurbarko mieste
Eismo saugos priemonių
diegimas Jurbarko miesto
Lauko gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako
įrengimas Jurbarko miesto
Barkūnų gatvėje

108

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

Jurbarko kultūros centro
modernizavimas
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro
aktualizavimas
Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo
maršrutų infrastruktūros plėtra
Tauragės regione (4 regiono
savivaldybių)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
patalpų įrengimas Eržvilko
gimnazijoje
Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos atnaujinimas
ir pritaikymas neformaliajam
ugdymui
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas
Rotulių lopšelyje-darželyje
Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos
skatinimas
Priemonių, gerinančių
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims
Jurbarko rajone,
įgyvendinimas
Socialinių paslaugų įstaigos
modernizavimas ir paslaugų
plėtra Jurbarko rajone
Socialinio būsto plėtra
Jurbarko rajono savivaldybėje
Jurbarko rajono viešųjų
pirminės sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos efektyvumo
didinimas
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko mieste
Kraštovaizdžio formavimas
Jurbarko rajone
Tauragės regiono komunalinių
atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra

2019 m.

515.526

97.732

226.000

191.794

2016–
2020

357.846

72.252

0

285.594

2018–
2020

465.063

69.760

0

395.303

2017–
2020

394.072

29.556

29.555

334.961

2018–
2020

181.044

27.157

0

153.887

2018–
2020

258.031

48.907

16.956

192.168

2018–
2020

137.799

10.335

10.335

117.129

2018–
2021

12.312

923

923

10.466

2018–
2021

191.806

28.771

0

163.035

2017–
2019

297.848

44.677

0

253.171

2016–
2020

178.382

13.379

13.379

151.624

2018–
2020

2.088.055

814.581

0

1.273.474

2017–
2019

584.948

274.474

0

274.474

2018–
2020

920.732

138.109

0

782.623

2018–
2021

2.800.256

420.038

0

2.380.218

2017–
2020
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2019 m.

(4 regiono savivaldybių)

26

27

28

29

30
31
32
33

34

Paslaugų teikimo ir asmenų
aptarnavimo kokybės
gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse. I etapas (4
regiono savivaldybių)
Turizmo paslaugų erinkodaros projektas „Nemuno
kelias“ (4 savivaldybių)
Panemunės pilies parko
tvarkymas ir pritaikymas
lankymui
Raudonės (rezidencinės) pilies
parko tvarkymas ir
pritaikymas lankymui
Kompleksinės paslaugos
šeimai Jurbarko rajono
savivaldybėje
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., Būtrimų k.
sutvarkymas
Iš viso:

931.530

139.749

0

791.781

2017–
2021

282.823

42.424

0

240.399

2016–
2019

612.090

45.907

45.907

520.276

2018–
2020

1.072.138

160.821

0

911.317

2018–
2020

232.122

0

0

232.122

2017–
2020

129.749

20.760

108.989

2019–
2020

51.000

7.000

44.000

2019–
2020

212.116

2.100

210.016

2019–
2020

37.543

1.877

35.666

2019–
2020

15.294.902

2.915.878

555.595

11.823.429

2019 m. Jurbarko rajone baigti įgyvendinti projektai:
1. Turizmo paslaugų e-rinkodaros projektas „Nemuno kelias“
2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone
3. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens
tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje
4. Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose
5. Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir
Klangių kaimuose
6. Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone
2018 m. Jurbarko rajone pradėti ir įgyvendinami projektai:
1. A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste (šalutinių gatvių
asfaltavimas)
2. Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime
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2019 m.

3. Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime
4. Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių
kaimuose
5. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje
6. Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas
7. Skatinkime vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą
8. Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje
9. Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k.
sutvarkymas
2019 metais iš Valstybės investicijų programos buvo įgyvendinamas tęstinis Jurbarko
kultūros centro modernizavimo investicinis projektas, pagal kurį atlikta darbų už 38 tūkst. Eur, o
2020 m. planuojama darbų už 484 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad lėšų poreikis viso Jurbarko
kultūros centro sutvarkymui reikalingas didesnis, 2020 m. planuojama Kultūros ministerijai
pateikti paraišką dėl papildomų Valstybės investicijų programos lėšų skyrimo.
2019 metais 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.
2019 m. gruodžio 27 d. projekto Nr. ILPR.01.01.01-72-001/10-00 „Nemuno upės
ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės
miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“ partneris Nemano
miesto administracija (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacinė Respublika) grąžino 453 452,77 Eur
netinkamai panaudotos paramos lėšas, kurias Jurbarko rajono savivaldybė pervedė Lenkijos
Respublikos vystymo fondų ir regioninės politikos ministerijai ir taip padengė visą 962 248,37 Eur
įsiskolinimą.

111

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2019 m.

9. BAIGIAMASIS ŽODIS
Bendruomeniškumas yra didžiausia vertybė. Ačiū visiems, kurie prisidėjote, kad 2019
metais užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti. Regioniniai projektai, funkcinės zonos, Jurbarko,
Šilalės, Tauragės ir Pagėgių savivaldybių bendri projektai – naujas iššūkis mums visiems. Atėjo
laikas susitelkti tam, kad būtų didinamas viso regiono patrauklumas investuotojui, plėtojamas
viešasis transportas, įgyvendinama bendra visam regionui viešojo transporto elektroninio bilieto
sistema. Investuosime į priemones, kurios leis sumažinti elektros išteklių naudojimą.
Dėkoju savivaldybės tarybos nariams už iniciatyvas ir už bendrą darbą. Dėkoju mūsų
komandai – administracijos direktoriui, vicemerui, tarybos ir mero sekretoriatui.
Dėkoju žiniasklaidos atstovams už informacijos sklaidą ir už bendradarbiavimą

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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