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Gerbiamieji Jurbarko rajono gyventojai,

Praėję 2020 metai pakeitė mūsų visų gyvenimą: pandemijos akivaizdoje supratome, kad vieni
kitiems esame kaip niekad svarbūs ir brangūs, kad nuo kiekvieno iš mūsų elgesio priklauso kito
asmens likimas. Pandemijai niekas nebuvo pasiruošę, nebuvome ir mes. Jau metų pradžioje teko
perorientuoti visas iki tol suplanuotas veiklos strategijas ir didžiausią dėmesį, laiką ir išteklius skirti
mūsų žmonių apsaugojimui ir epidemiologinės situacijos valdymui. Sprendimus teko priimti
akimirksniu, rizikuojant suklysti. Tačiau pasirinkimo neturėjome: užsienio šalių, kuriose sergančiųjų
Covid-19 liga sparčiai daugėjo, praktika rodė, kad visi veiksmai turi būti atliekami nedelsiant. Nors
pirmoji banga buvo suvaldyta, mirčių išvengti nepavyko, ir dėl visų prarastų bendruomenės narių
liūdime kartu su Jumis.
Tačiau ekstremali situacija mus suvienijo ir suteikė naujas galimybes. Savivaldybės tarybos
darbas, negalint posėdžiauti tiesiogiai, persikėlė į virtualią erdvę. Nuo to darbo kokybė nenukentėjo.
Priešingai – visi posėdžiai, pasitarimai, diskusijos tapo lengvai prieinami visai rajono bendruomenei,
sudarant galimybę dalyvauti priimant svarbius visiems sprendimus.
Metams įpusėjus, Lietuvos Respublikos vyriausybė suteikė galimybę ir skyrė lėšas objektams,
kurių finansavimo lėšų nesitikėjome. Todėl dėkoju ir didžiuojuosi Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos komanda, kuri per itin trumpą laiką skaidriai įvykdė viešuosius pirkimus, prižiūrėjo
infrastruktūros objektų statybos darbus, sprendė iškilusiais problemas.
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Ne viskas pavyko, kaip to norėjome: galimai dėl rangovų kaltės laiku nebuvo atlikta Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato atnaujinimo darbai, vėlavo objektų projektavimo
darbai. Tačiau neabejoju, kad šiais metais šiuos nesklandumus bendromis pastangomis ištaisysime.
Išskirtinio žodžio verti mūsų medicinos ir socialiniai darbuotojai, kuriems teko didžiausiais
krūvis ir rizika. Jų dėka tapome viena iš geriausiai epidemiologinę situaciją suvaldžiusių
savivaldybių.
Praėję matai parodė: susitelkę ir dirbdami kartu galime įveikti bet kokius iššūkius.

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 2020 m. veiklos ataskaitą.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

1.1 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai 2020 m. (nuo viršaus iš kairės): Algirdas
Gudaitis, Zita Sorokienė, Petras Vainauskas, Inga Molevaitė, Audronis Zairys, Kęstutis Naujokas,
Arūnas Samys, Kazimieras Šimkus, Gražvydas Ažna, Remigijus Brazaitis, Gintaris Stoškus, Darius
Virvilas, meras Skirmantas Mockevičius, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis, Gvidas Byčius, Vilma
Venslauskienė, Audronė Kurienė, Raimundas Jovarauskas, Vilija Zokaitienė, Vidmantas Juzėnas,
Liudmila Norkaitienė, Aivaras Šlekys, ir Egidijus Giedraitis. Nuotraukoje nėra Kasparo Jurevičiaus.

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. Visuomeninį padėjėją 2020 m. turėjo tik
tarybos narys Daivaras Rybakovas, jo visuomeninė padėjėja – Irma Savickaitė.
Tarybos frakcijos ir tarybos narių grupės
Jurbarko rajono savivaldybės taryboje 2020 metais:
• Iki vasario 1 dienos buvo 5 frakcijos ir viena tarybos narių grupė;
6
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• Nuo vasario 25 d. buvo 4 frakcijos ir 2 tarybos narių grupės;
• Nuo gruodžio 2 d. yra 6 frakcijos;

1.2 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos frakcijos nuo 2020 m. gruodžio 2 d.

Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio frakcija
Nariai:
Gvidas Byčius
Remigijus Brazaitis
Vidmantas Juzėnas

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

Sambūrio frakcija
Nariai:
Algirdas Gudaitis
Inga Molevaitė
Liudmila Norkaitienė
Vilija Zokaitienė

TARYBA
Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos frakcija
Nariai:
Donatas Jackis
Raimundas Jovarauskas
Kasparas Jurevičius
Kęstutis Naujokas

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

Socialdemokratų frakcija
Nariai:
Aivaras Šlekys
Darius Virvilas
Audronis Zairys

Tarybos frakcijoms ar narių grupėms nepriklauso Gintaris Stoškus ir Vilma Venslauskienė.
Tarybos dauguma ir mažuma
Iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės
taryba arba taryba) valdančiąją daugumą sudarė 14 narių: Meras Skirmantas Mockevičius ir tarybos
nariai: Gražvydas Ažna, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis, Audronė Kurienė, Inga Molevaitė,
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Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Arūnas Samys, Aivaras Šlekys, Vilma Venslauskienė,
Darius Virvilas, Audronis Zairys, Vilija Zokaitienė.
Nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą
sudarė 13 tarybos narių: Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Donatas Jackis, Raimundas
Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas, Kęstutis Naujokas, Zita Sorokienė, Gintaris Stoškus, Kazimieras
Šimkus, Aivaras Šlekys, Petras Vainauskas, Darius Virvilas ir Audronis Zairys. 2020 m. lapkričio 11
dienos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programą pasirašė ir tarybos narys
Kasparas Jurevičius.
Nuo 2020 m. gruodžio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos mažuma (opozicija)
pasiskelbė 9 tarybos nariai: Gražvydas Ažna, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis, Audronė
Kurienė, Inga Molevaitė, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Arūnas Samys, Vilija
Zokaitienė.
Tarybos narė Vilma Venslauskienė nėra pasirašiusi rugpjūčio 10 d. rašto, kuriuo sudaroma
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma bei lapkričio 11 d. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos. Taip pat tarybos narė nepasirašiusi gruodžio 3 d.
rašto, kuriuo susidarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos opozicija.
Tarybos posėdžiai
Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į tarybos narių pasiūlymus ir
Savivaldybės administracijos teikiamus tarybai svarstyti klausimus.
Per 2020 m. įvyko 15 tarybos posėdžių, iš jų: 11 eilinių ir 4 neeiliniai. Dėl pasaulinės
pandemijos 7 tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu.
2020 m. lapkričio 26 d. tarybos posėdis vyko mišriu būdu: posėdis buvo vedamas elektroninio
ryšio priemonėmis, o slaptai balsuota tarybos nariams susirenkant „gyvai“. Jo metu po slapto
balsavimo tarybos narys Petras Vainauskas buvo paskirtas Savivaldybės mero pavaduotoju.
Visi tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės gyventojai apie jų sušaukimo laiką ir vietą
buvo informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Tarybos
posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami
savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Savivaldybės taryba“, 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, o nuo 2020 m. kovo 26 d. ir vaizdo 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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1.1. Lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Savivaldybės tarybos pasėdžiose
Posėdyje dalyvavusio
tarybos nario pavardė,
vardas
Ažna Gražvydas
Byčius Gvidas
Brazaitis Remigijus
Giedraitis Egidijus
Gudaitis Algirdas
Jackis Donatas
Jovarauskas Raimundas
Jurevičius Kasparas
Juzėnas Vidmantas
Kurienė Audronė
Mockevičius Skirmantas
Molevaitė Inga
Naujokas Kęstutis
Norkaitienė Liudmila
Rybakovas Daivaras
Samys Arūnas
Sorokienė Zita
Stoškus Gintaris
Šimkus Kazimieras
Šlekys Aivaras
Vainauskas Petras
Venslauskienė Vilma
Virvilas Darius
Zairys Audronis
Zokaitienė Vilija

0130
2
2
2
2
2
2
n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

⁕ Neeiliniai tarybos posėdžiai

0227
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0305⁕
2
2
n
2
2
2
2
n
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

0326
1
1
1
1
1
1
1
n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
04- 04- 05- 06- 08- 09- 091009⁕ 30 28 25
27 10⁕ 24
29
3,3
5
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6
3,5
5
2,5 4,5 3,5
4
1,5
6
3,5
4
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
3,5
1
6
3,5
5
2,5 4,5
4
3,5 1,5
6
3,5
5
n
4,5
5
4
1,5
6
3,5
4
n
4,5
5
4
1,5
6
n
n
n
2
3,5 3,5
n
n
3,5
5
2,5 4,5 3,5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5
4
n
3,5
1
6
2
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5
4
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
3,5
5
2,5 4,5
5
4
1,5
6
1,5
5
2,5 4,5
5
3,5 1,5
6

Lankomumas
1112⁕
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
n
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1126
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
n
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
2
7,5
7,5
6

1217
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
n
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

proc.
100
100
93,3
100
100
93,3
86,6
33,3
100
100
100
100
100
100
100
93,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai
Tarybos sprendimų projektus rengė Savivaldybės administracija, 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.
1.3 pav. 2020 m. ir 2019 m.. (balandžio–gruodžio mėn.) tarybos posėdžių ir priimtų teisės aktų
lyginamoji diagrama

2019 m.
balandžio–gruodžio mėn.

• Posėdžių sk. – 12 (3 neeiliniai)
• Parengti projektai – 272
• Priimti sprendimai – 251

2020 m.
sausio–gruodžio mėn.

• Posėdžių sk. – 15 (4 neeiliniai)
• Parengti projektai – 388
• Priimti sprendimai – 351

1.4 pav. Sprendimų projektai pagal rengėjus
Žemės ūkio skyrius
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius
Tarybos nariai
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
Administracijos sprecialistai

1
6
8
12
18

Socialinės paramos skyrius

25

Tarybos ir mero sekretoriatas

26

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Finansų skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Infrastruktūros ir turto skyrius

27
36
101
128
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1.2 lentelė . 2020 m. tarybos posėdžiuose svarstytų klausimų statistiniai rodikliai
Posėdžio
data

Parengta tarybos
sprendimų
projektų (TSP)

Priimta tarybos
sprendimų (T2)

2020-01-30

30+1

28

2020-02-27

31+1

31

2020-03-05

3+2

5

2020-03-26

4

4

2020-04-09

42

38

2020-04-30

45+9

48

2020-05-28

22

22

2020-06-25

32+4

34

2020-08-27

34

26

2020-09-10

3

3

2020-09-24

23+1

22

1

2020-10-29

28+2

26

2

2020-11-12

2

2

2020-11-26

29+1

28

2020-12-17

36+3

34

Iš viso:

388

351

Svarstymas
atidėtas

Nepritarta

Išbraukta iš
darbotvarkės

3
1

4
1

5

2
3

3

1
1

1

8

2

1

1
1

4

8

21

Visi tarybos priimti sprendimai yra skelbiami Jurbarko rajono savivaldybės svetainėje
www.jurbarkas.lt skiltyje „Teisės aktai“.
2020 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.
Savivaldybės tarybos posėdžių metu tarybos nariai 2020 m. pateikė 108 žodinius paklausimus bei 3
paklausimus pateikė raštu.
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Gintaris Stoškus pateikė 35, Zita Sorokienė – 21, Daivaras Rybakovas – 10, Vidmantas
Juzėnas – 7, Gvidas Byčius – 6, Donatas Jackis – 5, Inga Molevaitė, Algirdas Gudaitis, Liudmila
Norkaitienė pateikė po 4 paklausimus, Darius Virvilas ir Petras Vainauskas po 3, Kazimieras Šimkus
ir Kęstutis Naujokas po 2, Raimundas Jovarauskas ir Aivaras Šlekys po 1 paklausimą.
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.
2020 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose tarybos nariai pareiškė
nusišalinimą 497 atvejais*, iš jų 328 atvejais nusišalinimas nepriimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.

2. 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
Jurbarko rajono savivaldybės 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 (komiteto pirmininko pavaduotojas).

2020 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 253 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 219
sprendimų projektams, nepritarė – 13. Dėl 15 sprendimo projekto komitetas nusprendė apsispręsti
tarybos posėdyje, o dėl 6 sprendimų projektų komitetas siūlė atidėti jų svarstymą arba išbraukti juos
iš posėdžio darbotvarkės.
Komiteto posėdžiuose buvo išklausytos informacijos:
• Dėl viršplaninių žemės ir žemės nuomos mokesčių paskirstymo tvarkos;
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais
bendrojo plano pakeitimo;
• Informacija apie „Skalvijos namuose“ atliktą auditą;
• Informacija apie socialinio būsto suteikimą ne eilės tvarka;
• Informacija apie buvusius vaikų namų pastatus Viešvilės miestelyje;
• Informacija apie mokytojų važiavimo į darbą patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką;
• Informacija apie kolektyvinius Jurbarko m. S. Daukanto g. 25 ir Gedimino g. 27
gyventojų pareiškimus;
• UAB Jurbarko autobusų parkas informacija apie dotacijų skaičiavimą;
• Informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų
2014–2020 metų laikotarpiu vykdymą.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 71 atveju* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų. Iš jų 41 atveju nusišalinimas buvo nepriimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
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2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto
posėdžiuose 2020 m.
Posėdyje
dalyvavusio tarybos
nario vardas, pavardė

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

Lankomumo
vidurkis

0128

0225

0623

0825

0908

0922

1027

1124

12proc.
15

Gražvydas Ažna

3

4.5

4,5

3,5

0,5

3,5

4

2

5,5

100,0

Algirdas Gudaitis

3

4.5

4,5

3,5

0,5

3,5

4

2

5,5

100,0

Donatas Jackis

2

4.5

4,5

3,5

0,5

2

4

2

5,5

100,0

Kasparas Jurevičius

n

2

3,5

2

0,5

n

n

n

n

44,4

Vidmantas Juzėnas

2,5

4,5

3,5

3,5

n

2

3,5

2

5,5

88,8

Daivaras Rybakovas

3

4,5

4

3,5

0,5

2

2

2

5,5

100,0

Petras Vainauskas

3

4,5

4,5

3,5

n

3,5

4

2

5,5

88,8

Vilma Venslauskienė

3

4,5

4,5

n

n

3,5

4

2

5,5

77,7

Audronis Zairys

3

4,5

4,5

3,5

n

3,5

4

2

5,5

88,8

2.2. ŪKIO, VERSLO, EKOLOGIJOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO
VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
sudėtis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darius Virvilas (komiteto pirmininkas),
Gvidas Byčius (iki 2020 m. spalio 29 d.),
Egidijus Giedraitis (komiteto pirmininko pavaduotojas iki spalio 23 d.),
Raimundas Jovarauskas,
Kęstutis Naujokas,
Arūnas Samys,
Zita Sorokienė (komiteto pirmininko pavaduotoja nuo lapkričio 20 d.),
Gintaris Stoškus (iki 2020 m. spalio 29 d.),
Aivaras Šlekys (iki 2020 m. spalio 29 d.).
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2020 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 247 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 209
sprendimų projektams, nepritarė – 12. Dėl 24 sprendimo projekto komitetas nusprendė apsispręsti
tarybos posėdyje, o 2 sprendimų projektus komitetas siūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės.
Komitetui pateikti informaciniai pranešimai:
• Dėl viršplaninių žemės ir žemės nuomos mokesčių paskirstymo tvarkos;
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais
bendrojo plano pakeitimo;
• Informacija apie socialinio būsto suteikimą ne eilės tvarka;
• Informacija apie buvusius vaikų namų pastatus Viešvilės miestelyje;
• Informacija apie mokytojų važiavimo į darbą patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką;
• Informacija apie kolektyvinius Jurbarko m. S. Daukanto g. 25 ir Gedimino g. 27
gyventojų pareiškimus;
• informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų
2014–2020 metų laikotarpiu vykdymą;
• Informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto
naudojimą.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 97 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 61 atveju tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
posėdžiuose 2020 m.
Posėdyje
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė

Lankomumo
vidurkis

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
0124

0221

0619

0821

0918

1023

1120

1211

Darius Virvilas

3

4

3,5

3

2,5

4

1,5

3,5

100,0

Egidijus
Giedraitis

3

2,5

3,5

n

2,5

4

1,5

3,5

87,5

Gvidas Byčius

n

3,5

3,5

3

n

4

Raimundas
Jovarauskas

3

n

3,5

n

n

n

Nuo spalio 29 d.
kitame komitete

1,5

3,5

proc.

66,6

50,0
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Kęstutis Naujokas

3

n

3,5

3

2,5

4

0,5

3,5

87,5

Arūnas Samys

3

4

3,5

2

2,5

4

n

3,5

87,5

Zita Sorokienė

3

4

3,5

3

2,5

4

1,5

3,5

100,0

Gintaris Stoškus

3

4

3,5

3

2

4

Nuo spalio 29 d.
kitame komitete

100,0

Aivaras Šlekys

n

4

n

3

2,5

4

Nuo spalio 29 d.
kitame komitete

66,6

2020 m.

2.3. SOCIALINIŲ KLAUSIMŲ KOMITETO VEIKLA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto sudėtis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gvidas Byčius (komiteto sudėtyje nuo spalio 29 d.),
Remigijus Brazaitis,
Audronė Kurienė (komiteto pirmininko pavaduotoja iki lapkričio 23 d.),
Inga Molevaitė,
Liudmila Norkaitienė (komiteto pirmininkė iki lapkričio 23 d.),
Gintaris Stoškus (komiteto sudėtyje nuo spalio 29 d.),
Kazimieras Šimkus (komiteto pirmininkas nuo lapkričio 23 d.),
Aivaras Šlekys (komiteto sudėtyje nuo spalio 29 d., komiteto pirmininko pavaduotojas
nuo lapkričio 23 d.),
Vilija Zokaitienė.

2020 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyta 250 sprendimų projektų. Komitetas pritarė 207
sprendimo projektams, išbraukti iš darbotvarkės 3 sprendimo projektai. Dėl 29 sprendimų projektų
komitetas nusprendė apsispręsti tarybos posėdyje, o dėl 4 nebalsavo, nes nebuvo kvorumo.
Komitetui buvo pateikti informaciniai pranešimai:
• Dėl viršplaninių žemės ir žemės nuomos mokesčių paskirstymo tvarkos;
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais
bendrojo plano pakeitimo;
• Informacija apie socialinio būsto suteikimą ne eilės tvarka;
• Informacija apie buvusius vaikų namų pastatus Viešvilės miestelyje;
• Informacija apie mokytojų važiavimo į darbą patiriamų išlaidų kompensavimo tvarką;
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• Informacija apie kolektyvinius Jurbarko m. S. Daukanto g. 25 ir Gedimino g. 27
gyventojų pareiškimus;
• Informacija apie švietimo įstaigų strateginių planų analizę ir paraiškų vertinimą;
• informaciją apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų
2014–2020 metų laikotarpiu vykdymą.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 86 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 58 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.3 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto narių
lankomumas 2020 m.
Lankomumo
Posėdyje
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
vidurkis
dalyvavusio tarybos
nario vardas,
01- 02- 06- 08- 09- 10- 11- 12- proc.
pavardė
27 24 22 24 21 26 23 14
Gvidas Byčius

Iki spalio 29 d. dirbo kitame komitete

2

3,5

100,0

Remigijus Brazaitis

2

4,5

2,5

3,5

2,5

3,5

2

3,5

100,0

Audronė Kurienė

n

4,5

2,5

3,5

2,5

3,5

n

n

62,5

Inga Molevaitė

2

4,5

2,5

3,5

2,5

3,5

n

n

75,0

2

4,5

2,5

3,5

2,5

3,5

n

n

75,0

Iki spalio 29 d. dirbo kitame komitete

2

3,5

100,0

2

2

2

3,5

87,5

Iki spalio 29 d. dirbo kitame komitete

2

3,5

100,0

2

n

n

62,5

Liudmila
Norkaitienė
Gintaris Stoškus
Kazimieras Šimkus
Aivaras Šlekys
Vilija Zokaitienė

4,5

4,5

2,5

2,5

3,5

n

n

2,5

3,5
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2.4. BENDRI SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIAI

2020 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetai 6 kartus posėdžiavo bendruose
(jungtiniuose) komitetų posėdžiuose: kovo 3 d., kovo 24 d., balandžio 7 d., balandžio 28 d.,
gegužės 26 d. ir lapkričio 11 d.
Pasėdžiose buvo apsvarstyti 128 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 106 sprendimų
projektams, nepritarė – 5. Dėl 7 sprendimo projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos
posėdyje, dėl 6 sprendimų projektų komitetas siūlė juos išbraukti iš posėdžio darbotvarkės, o dėl 2
nebalsavo, nes nebuvo kvorumo.
Komitetams buvo pateikti informaciniai pranešimai:
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto 2020–2022
metų eiliškumo;
• Dėl Jurbarko kultūros centro pastato kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų naujos
statybos;
• Informacija apie Grupiniu gyvenimo namus;
• Informacija apie kovos su Covid-19 planus;
• Dėl projekto „Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo didinimo“.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 143 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 54 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.4 lentelė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos bendrų komitetų posėdžių lankomumas 2020
m.
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė
(val.)

Lankomum
o vidurkis

0303

0324

proc.

Gražvydas Ažna

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Gvidas Byčius

n

2

5,5

8

4

1,5

83,3

Remigijus Brazaitis

n

2

5,5

8

3,5

n

66,6

Egidijus Giedraitis

n

2

5,5

8

4

1,5

83,3

Algirdas Gudaitis

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Donatas Jackis

2

2

n

8

2

1,5

83,3

Posėdyje dalyvavusio
tarybos nario vardas,
pavardė

0407

0428

0526

1111
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Raimundas Jovarauskas

1

2

5,5

8

4

0,5

100,0

Kasparas Jurevičius

n

n

n

n

n

n

0

Vidmantas Juzėnas

n

2

5,5

8

3,5

1,5

83,3

Audronė Kurienė

n

2

5,5

8

4

1,5

83,3

Inga Molevaitė

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Kęstutis Naujokas

2

2

5,5

8

3,5

n

83,3

Liudmila Norkaitienė

2

2

5,5

8

3,5

1,5

100,0

Daivaras Rybakovas

2

2

5,5

8

4

n

83,3

Arūnas Samys

1

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Zita Sorokienė

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Gintaris Stoškus

n

n

5,5

8

3,5

1,5

66,6

Kazimieras Šimkus

n

2

5,5

8

4

1,5

83,3

Aivaras Šlekys

n

2

5,5

8

3,5

n

66,6

Petras Vainauskas

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Vilma Venslauskienė

n

n

n

8

4

n

33,3

Darius Virvilas

n

2

5,5

8

4

1,5

83,3

Audronis Zairys

2

2

5,5

8

4

1,5

100,0

Vilija Zokaitienė

2

2

n

6

4

n

66,6

2020 m.

2020 m. rugsėjo 7 d. vyko Bendras Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų bei Socialinių
klausimų komiteto posėdis (Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas rengė atskirą posėdį).
Komiteto metu buvo svarstyti 3 sprendimų projektai:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Daivaro Rybakovo atleidimo iš
pareigų prieš terminą;
2. Dėl Leono Greičiaus atleidimo iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo pareigų;
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato likvidavimo.
Posėdyje dalyvavo: Liudmila Norkaitienė, Inga Molevaitė, Vilija Zokaitienė, Kęstutis
Naujokas ir Arūnas Samys.
Nedalyvavo: Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Egidijus Giedraitis, Raimundas
Jovarauskas, Audronė Kurienė, Zita Sorokienė, Gintaris Stoškus, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys
ir Darius Virvilas.

19

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2020 m.

2.5. KONTROLĖS KOMITETO VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – komitetas) sudarytas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“.
Kontrolės komiteto sudėtis:
•
•
•
•
•
•
•

Remigijus Brazaitis,
Petras Vainauskas (komiteto pirmininkas iki gruodžio 17 d.),
Algirdas Gudaitis (komiteto narys ir pirmininkas nuo gruodžio 17d.),
Kęstutis Naujokas (komiteto pirmininko pavaduotojas),
Daivaras Rybakovas (komiteto narys iki rugpjūčio 27 d.),
Vilma Venslauskienė (komiteto narė iki vasario 27 d.),
Audronis Zairys.

2020 m. komitetas surengė 10 posėdžių:
Sausio 30 d. komitetas svarstė 3 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ataskaitos.
2. Dėl socialinio būsto fondo plėtros ir jo valdymo vertinimo Jurbarko rajone audito
ataskaitos.
3. Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2018–2019 metų
finansinio ir veiklos audito ataskaitos.
Vasario 27 d. komitetas svarstė 3 klausimus:
1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų
ir išvados dėl jų Savivaldybės tarybai teikimo.
2. Dėl 2020 m. savivaldybės biudžeto projekto.
3. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto valdymo vertinimo audito.
Balandžio 24 d. komitetas svarstė 3 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos
ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2020
metų I ketvirtį.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo.
Gegužės 28 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos
ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir
teisėtumo audito rezultatų audito ataskaitos.
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Birželio 25 d. komitetas svarstė 1 klausimą:
Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito
ataskaitos.
Rugpjūčio 27 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių
ataskaitų rinkinių audito išvados.
2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinėje tarnyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito
ataskaitos.
Rugsėjo 24 d. komitetas svarstė 4 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros
rezultatų.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų
įgyvendinimo plano.
3. Dėl Jurbarko rajono Jurbarkų darželyje-mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito
rezultatų.
4. Dėl Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito
rezultatų.
Spalio 27 d. komitetas svarstė 3 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. III ketvirčio veiklos
plano vykdymo.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano
projekto.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos
projekto.
Lapkričio 24 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano.
2. Dėl biudžetinės įstaigos Skalvijos namai 2019 m. finansinės ir veiklos audito ataskaitos.
Gruodžio 15 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pateiktos informacijos apie skyriaus atliktus
darbus.
2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų IV ketvirčio veiklos plano
vykdymo.

21

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2020 m.

2.5 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2020 metais
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)

Tarybos nario
vardas, pavardė
0130
Remigijus Brazaitis

n

02- 04- 0527 24 28
n

1

1

Lankomumo
vidurkis

06- 08- 09- 10- 11- 1225 27 24 27 24 15
n

1

1

n

1

n

Komiteto sudėtyje nuo gruodžio 17 d.

Algirdas Gudaitis
Kęstutis Naujokas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

50,0

100,0

Daivaras Rybakovas

1

1

1

n

n

Petras Vainauskas

1

1

1

1

1

1

Vilma Venslauskienė

n

n

Audronis Zairys

1

1

1

1

1

1,5

Nuo vasario 27 d. nepriklausė komitetui
1

50,0
-

Nuo rugpjūčio 27 d.
n
nepriklausė
komitetui

1

proc.

1

1

1

1

1

1,5

100,0

0
100,0

2.6 AKTUALIAUSI PRIIMTI SPRENDIMAI

2020 m. aktualiausi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai:
Vasario 27 d. sprendimas Nr. T2-51 „Dėl 2020 metų paskelbimo skulptoriaus Vinco Grybo
metais“;
Vasario 27 d. sprendimas Nr. T2-54 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba
buitinių nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Kovo 5 d. sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“;
Kovo 26 d. sprendimas Nr. T2-66 „Dėl funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos
patvirtinimo“;
Balandžio 30 d. sprendimas Nr. T2-154 „Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatų“;
Gegužės 28 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų
darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros
užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Rugsėjo 10 d. sprendimas T2-237 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo
Daivaro Rybakovo atleidimo prieš terminą“;
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Rugsėjo 10 d. sprendimas T2-238 „Dėl Leono Greičiaus atleidimo iš Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“;
Spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-266 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai“;
Lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo
skyrimo“;
Grudžio 17 d. sprendimas Nr. T2-355 „Dėl pritarimo partnerystės projekto „Raudonės pilies
valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektas“ įgyvendinimo tikslingumui“;
Gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+
plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“;
Gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-351 „Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo“.
2.7 KITA TARYBOS NARIŲ VEIKLA
2020 m. sausio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras
Rybakovas, tarybos nariai Algirdas Gudaitis, Liudmila
Norkaitienė ir Vilma Venslauskienė bei Savivaldybės
administracijos direktorius Raimundas Bastys dalyvavo UAB
Jurbarko autobusų parko surengtame keturių naujų M3 klasės
MERCEDES BENZ autobusų pristatyme.
2020 m. sausio 14 d. Jurbarko kultūros centro mažojoje
salėje vyko seminaras etikos, viešųjų ir privačių interesų
derinimo bei kitais klausimais. Seminare dalyvavo Jurbarko
rajono savivaldybės vadovai, administracijos skyrių vedėjai,
seniūnijų seniūnai bei tarybos nariai. Seminarą vedė
lektorius Gediminas Sakalauskas, VšĮ „Praeventi“ direktorius, o
savivaldybių asociacijos patarėjas Aleksandras Tiaškevičius pristatė savivaldybių asociacijos veiklą.
2020 m. sausio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje įvyko su susitikimas su
neformalia jaunimo savanorių grupe „Jurbarkas gyvas“, vadovaujama Aušrinės Meškauskienės.
Savanorių grupės nariai pristatė 2019 metų laikotarpiu vykdytą veiklą. Susitikime dalyvavo
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas, Savivaldybės
tarybos nariai Inga Molevaitė ir Gražvydas Ažna, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės
Genovaitė Grigucevičienė ir Odeta Vaitiekūnaitė, Jurbarko kultūros centro direktorės pavaduotoja
Rūta Vasiliauskienė.
2020 m. kovo 3 d. Jurbarko rajono savivaldybėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis ir šios ministerijos Socialinių
paslaugų skyriaus patarėja Rasa Genienė pristatė SADM rengiamą investicinį projektą
„Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia
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plėtra Tauragės regione“. Pristatyme dalyvavo savivaldybės vadovai, tarybos nariai, skyrių vedėjai,
socialinių paslaugų teikėjų atstovai.
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.
2020 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.
2020 metais Antikorupcijos komisijoje dirbo 15 narių: 9 Savivaldybės tarybos nariai
(Gražvydas Ažna, Algirdas Gudaitis, Raimundas Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas, Inga Molevaitė,
Gintaris Stoškus, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys, Vilma Venslauskienė) ir 6 gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai (Rolanda Bačėnienė, Simona Janikauskienė, Džeraldas Kiulkaitis,
Vaidotas Misevičius, Kazimieras Montvydas, Vida Navickienė). Antikorupcijos komisijos
pirmininkas (iki gruodžio 17 d.) – Savivaldybės tarybos narys Raimundas Jovarauskas.
2020 m. gruodžio 17 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-345 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ Antikorupcijos komisijos
pirmininku paskyrė Savivaldybės tarybos narį Gražvydą Ažną.
2020 m. Antikorupcijos komisija dirbo 3 kartus.
Išsami Antikorupcijos komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais
metais atskiru sprendimu.
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
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 2020 m. posėdžiavo 10 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 (130 individualių atvejų) rekomenduota nusišalinti nuo 76 klausimų svarstymo. Pateikta 14
24

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2020 m.

bendro pobūdžio rekomendacijų – rekomenduota nusišalinti nuo konkrečių klausimų svarstymo tiems
Savivaldybės tarybos nariams, kurie ir (arba) kurių artimieji (šeimos nariai): gyvena prie tarybos
sprendimo projekte nurodytų vietinės reikšmės kelių, gauna darbo užmokestį iš savivaldybės
biudžeto, kuriems vietinės rinkliavos dydis yra akivaizdžiai reikšmingas – viršijantis 3000 eurų,
gyvena miesto daugiabučiuose namuose, moka mokesčius už vandens tiekimą ir nuotekų valymą ir
kt.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-27 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ Etikos komisijos pirmininku
paskirtas tarybos narys Gintaris Stoškus.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T2-344 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ Etikos komisijos pirmininke
paskirta tarybos narė Inga Molevaitė.
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.
2020 m. įvyko 2 šios komisijos posėdžiai. Juose buvo analizuojami Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo pakeitimai bei derinamos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento normos su aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatomis.
Sausio 15 d. posėdyje svarstyta:
1. Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse teikimo Nr. (5.4.)- TR4-20
svarstymas.
2. Komisijos narių dėl Tarybos veiklos reglamento keitimo pasiūlymų svarstymas.
Gegužės 15 d. posėdyje svarstyta:
Tarybos veiklos reglamento (toliau – reglamento) siūlomi keisti punktai, susiję su
nepaprastosios padėties įvedimu ir nuotolinių Tarybos posėdžių reglamentavimu.
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3.3 lentelė Tarybos narių dalyvavimas Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijoje
2020m.
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
Tarybos nario vardas,
pavardė

01-21

05-15

Lankomumo
vidurkis
proc.

Gražvydas Ažna

1,5

0,5

100,0

Gvidas Byčius

1,5

0,5

100,0

Algirdas Gudaitis

1,5

0,5

100,0

Inga Molevaitė

1,5

0,5

100,0

Kęstutis Naujokas

1,5

0,5

100,0

Zita Sorokienė

Komisijoje nuo sausio 30 d.

0,5

100,0

Kazimieras Šimkus

n

0,5

50,0

Gintaris Stoškus

1,5

Komisijoje iki sausio 30 d.

Aivaras Šlekys

n

n

0

Vilma Venslauskienė

1,5

n

50,0

100,0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.T2-315 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pakeistas šio
komisijos pirmininkas, juo paskirtas Gvidas Byčius (vietoje Ingos Molevaitės).
3.4. APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS VEIKLA
2020 metais Apdovanojimų komisija (toliau – Komisija), vadovaujama Komisijos pirmininko
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus (iki 2020 m. lapkričio 26 d.), dirbo vadovaudamasi
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ (reglamentas
pakeistas 2020 m. spalio 29 d. sprendimu T2-281).
2020 m. įvyko vienas Komisijos posėdis.
Savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. Nr. T2-281 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės
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apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas reglamento 2 p.,
kuriuo nustatyta, kad „Apdovanojimų komisija sudaroma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimu iš 5 tarybos narių ir 4 visuomenės atstovų tarybos įgaliojimų laikui. Komisijos pirmininką
ir jo pavaduotoją skiria taryba. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas, kuris nėra Komisijos
narys“.
Vadovaudamasi šia nuostata, Savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 26 d. priėmė sprendimą
Nr. T2-314 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo“, kuriuo pakeista
Apdovanojimų komisijos sudėtis. Į komisiją paskirti Savivaldybės tarybos nariai Remigijus Brazaitis,
Donatas Jackis, Zita Sorokienė, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys. Komisijos pirmininke paskirta
Savivaldybės tarybos narė Zita Sorokienė.
Naujos sudėties Komisija į posėdžius 2020 m. nesirinko.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.
3.5. PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO KOMISIJOS VEIKLA
Iki 2020 metų lapkričio 26 d. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos
pirmininkas – tarybos narys Algirdas Gudaitis, komisijos pirmininko pavaduotoja – tarybos narė Inga
Molevaitė.
2020 metų lapkričio mėnesį keitėsi komisijos sudėtis. Jurbarko rajono savivaldybės taryba
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu T2-303 „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 pirmininkė – tarybos narė Zita Sorokienė, komisijos pirmininko pavaduotojas –
tarybos narys Petras Vainauskas.
Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija 2020 m. surengė 13 posėdžių. Dėl socialinės
pašalpos ir kompensacijų į Piniginės socialinės paramos skyrimo komisiją kreipėsi 5 asmenys.
Dėl vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 465 asmenys, išmokos skirtos 422
asmenims, neskirta 43 asmenims.
2020 metais išmokėta 45 813 Eur, iš jų – 16 020 Eur skirta nukentėjusiems nuo stichinės
nelaimės (krušos), 3 720 Eur nukentėjusiems nuo gaisro, 7 530 Eur sergantiems onkologinėmis
ligomis, 4 345 Eur sergantiems sunkiomis ligomis ar patyrus traumas, 2 939 Eur transporto išlaidoms
kompensuoti vykstant į hemodializių procedūras.
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.
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Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms
priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas ir Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos
nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“.
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.
2020 m. Komisija posėdžių nerengė, nes nebuvo poreikio.

3.7. PETICIJŲ KOMISIJOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 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“. Šiuo
sprendimu Komisijos pirmininke buvo paskirta tarybos narė Inga Molevaitė. Savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-308 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos
sudarymo“ pakeitimo“ Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Raimundas
Jovarauskas, Inga Molevaitė iš komisijos išbraukta.
2020 m. Komisija skundų, priskirtų jos kompetencijai, negavo, dėl to Komisijos posėdžių
nebuvo.
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 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-181 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016
m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ komisijos sudėtis pakeista.
Komisiją sudaro: Ingrida Būdvytytė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarko miesto
seniūnijos socialinė darbuotoja, Inga Kornikaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
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Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Vida Pieniutienė, Jurbarko rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė, Aivaras Šlekys, viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro gydytojas psichiatras, Rūta Vančienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Komisijos pirmininke paskirta Inga Kornikaitė,
pirmininko pavaduotoju – Aivaras Šlekys.
Komisija vykdydama savo funkcijas 2020 m. organizavo 4 posėdžius, kuriuose svarstytos 22
asmenų situacijos ir nuspręsta nesikreipti į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas
neveiksniu tam tikrose srityse, peržiūrėjimo.
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.
2020 m. įvyko vienas Komisijos posėdis.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.
3.10. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais
pagrindais prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės
komisijos statusą.
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą sudaro 10 narių. Iš jų: 5 – savivaldybės
įstaigų, institucijų atstovai, 5 – jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir
(ar) studentų savivaldų atstovai. Taryba buvo sudaryta 2019 m. lapkričio 28 d. Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2–319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos sudėties patvirtinimo“. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T2–306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo
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Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo atnaujinta Tarybos sudėtis, vietoj Tarybos nario Gražvydo Ažnos įtrauktas naujas
narys – Remigijus Brazaitis. Tarybos pirmininke 2021 m. sausio 11 d. posėdyje patvirtinta Inga
Molevaitė, o Tarybos pirmininkės pavaduotoja Enrika Plyčiuvaitytė.
2020 m. Taryba posėdžiavo 4 kartus.
Išsami Tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.
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
Bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Bendruomenės
sveikatos taryba turi teisę pagal kompetenciją teikti siūlymus Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir
savivaldos vykdomosioms institucijoms.
Pagrindiniai 2020 metų klausimai:
1. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšomis remiamų 2020 m. prioritetinių sveikatinimo veiklos krypčių patvirtinimas;
2. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
3. Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija;
4. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
6. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (stebėsena);
7. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė;
8. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
9. Burnos ertmės organų ligų profilaktika;
10. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, šeimos planavimo
konsultavimas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
pakeista Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis bei patikslintos narių pareigos.
Išsami Bendruomenės sveikatos tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai
kiekvienais metais atskiru sprendimu.
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3.12. VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ
TARYBOS VEIKLA
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba (toliau –
Stebėtojų taryba), sudaryta penkerių metų kadencijai, Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens
sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti, teikia patariamojo pobūdžio išvadas
ir pasiūlymus šių įstaigų administracijai ir steigėjui, kartą per metus privalo atsiskaityti už savo veiklą
Savivaldybės tarybai. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais pagrindais.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T2-78 „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“, buvo
pakeista Stebėtojų tarybos sudėtis.
2020 m. Stebėtojų taryba į posėdžius rinkosi 2 kartus.
2020 m. balandžio 20 d. Stebėtojų tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu (pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo visoje
šalyje. Posėdyje svarstyta:
1. Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos pirmininko
rinkimas.
2. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. veiklos
ataskaitos.
3. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. išlaidų,
skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymas.
4. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. siektinų
veiklos užduočių įvykdymo įvertinimas ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio
nustatymas 2020 m.
2020 m. lapkričio 13 d. įvyko Stebėtojų tarybos posėdis nuotoliniu būdu (pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino
paskelbimo visoje šalyje.
Stebėtojų tarybos nariai iš anksto telefonu ir elektroniniu paštu buvo informuoti, kad dėl
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo visoje šalyje posėdis bus vedamas
nuotoliniu būdu. Stebėtojų tarybos nariams buvo išsiųsta elektroniniais paštais posėdžio darbotvarkė
bei visa informacija dėl posėdyje planuojamo svarstyti klausimo. Stebėtojų tarybos nariai, susipažinę
su gauta informacija, atsiuntė elektroninius laiškus, kuriuose išreiškė savo nuomonę posėdyje
svarstytu klausimu.
Posėdyje buvo svarstytas Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
Stebėtojų tarybos nuostatų pakeitimas. Stebėtojų tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Jurbarko
rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatų 9, 10 ir 11 punktų
pakeitimui.
Išsami Stebėtojų tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais
atskiru sprendimu.
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3.13. NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė
komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu trejiems metams iš 11
narių, savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-3 „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, jos pirmininku paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.
3.14. KAIMO RĖMIMO FONDO TARYBOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansiškai remti
fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ar kaimo turizmo veikla, teikiančius žemės
ūkio veiklos subjektams paslaugas.
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos pirmininkas – Savivaldybės
tarybos narys Raimundas Jovarauskas, nariai –Vygantas Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų
sąjungos atstovas, Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas, Egidijus
Giedraitis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys, Gražina Ilgevičienė, Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos atstovė.
2019 m. gruodžio 31 d. Fondo lėšų likutis – 14,98 tūkst. Eur. 2020 metams savivaldybės
biudžete buvo numatyta skirta 10 tūkst. Eur., tačiau nesant būtinumui lėšos nebuvo panaudotos.
Per 2020 metus buvo gauti keturi prašymai dėl išlaidų kompensavimo, visi prašymai
patenkinti. Fondo išlaidos per 2020 metus 1,34 tūkst. Eur, lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra
13,64 tūkst. Eur.
3.15. SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO TARYBOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) iš dalies
finansuoja smulkiojo verslo steigimo ir plėtros, naujų darbo vietų kūrimo priemones Jurbarko rajone.
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos pirmininkė – Liudmila
Norkaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė. Nariai: Aurimas Sabaliauskas, Jurbarko
rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovas, Saulius Kulikauskas, Jurbarko rajono asocijuotų verslo
struktūrų atstovas, Ričardas Vainikonis, Jurbarko rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovas, Oksana
Mazur, Jurbarko rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovė, Kęstutis Naujokas, Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos narys.
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2019 m. gruodžio 31 d. Fondo lėšų likutis – 12,63 tūkst. Eur, 2020 metams iš savivaldybės
biudžeto skirta 10 tūkst. Eur. Per metus gauta keturiasdešimt trys prašymai dėl išlaidų kompensavimo,
trisdešimt devyni prašymai patenkinti.
Fondo išlaidos per 2020 metus 20,69 tūkst. Eur, lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra 1,94
tūkst. Eur.
3.16. SPORTO TARYBOS VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba (toliau – Sporto taryba) sudaryta Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės sporto tarybos sudarymo“, jos narių kadencija sutampa su Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu.
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, du savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo mokytojų deleguoti atstovai.
2020 m. Sporto taryba posėdžiavo 7 kartus.
Išsami Sporto tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais
atskiru sprendimu.
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
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.
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2020 m. Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
•
padėjo merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, pasiruošti 15 tarybos posėdžių,
rengė tarybos posėdžių protokolus;
•
organizavo 46 Savivaldybės tarybos komitetų posėdžius, viešino jų darbotvarkes, rašė
šių posėdžių protokolus;
•
parengė 26 Savivaldybės tarybos ir mero darbo organizavimui reikalingus Savivaldybės
tarybos sprendimų projektus ir teikė juos Savivaldybės tarybai ir komitetams;
•
parengė 46 Savivaldybės mero potvarkių projektus;
•
užregistravo 388 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, įstatymų, Savivaldybės
tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose
dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje, viešino dokumentų bei teisės aktų
projektus;
•
redagavo Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, dėl kurių svarstymo metu buvo
pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų;
•
užregistravo 351 Savivaldybės tarybos sprendimus, įstatymų, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbė juos kompiuterizuotose dokumentų
valdymo sistemose ir savivaldybės interneto svetainėje;
•
paskelbė 101 Savivaldybės tarybos sprendimą Teisės aktų registre;
•
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;
•
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 125 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
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pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių
teritorinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą,
priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas, rengė
atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizavo spaudos konferencijas, kaupė, sistemino, analizavo
ir apibendrino žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą, fiksavo 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.
Tarybos ir mero sekretoriatas likviduotas 2020 m. gruodžio 31 d. (Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimas Nr. T2-239 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato likvidavimo“.
4.2. VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KREIPIMAISI
2020 m. Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje atlikdamas savivaldybių administracinę
priežiūrą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikė:
• penkis motyvuotus teikimus dėl Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų pakeitimo,
• trisdešimt du raštus dėl informacijos pateikimo apie įstatymų, direktyvų nuostatų
įgyvendinimą,
• vieną motyvuotą siūlymą 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, SKUNDA I
2020 m. buvo užregistruoti 58 gyventojų prašymai, skundai ir pranešimai, adresuoti
Savivaldybės tarybai ir merui. Pagrindinės juose keliamos problemos dėl kelių, gatvių asfaltavimo ir
apšvietimo, dėl įvairių socialinių klausimų, aplinkos tvarkymo, kačių šėrimo vietos. Prašymuose
kelti buvusių „Skalvijos“ vaikų globos namų pastatų panaudojimo, Lidijos Meškaitytės muziejaus ir
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sodybos priežiūros, paminklinio akmens Algirdui Sruogai atminti pastatymo ir kiti gyventojams
aktualūs reikalai.
4.2.lentelė Jurbarko rajono savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymuose, skunduose ir
pranešimuose keliamos problemos:
Gyventojų prašymuose, skunduose
keliamos problemos

Gauta prašymų, skundų
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Dėl kelių, gatvių remonto, asfaltavimo,
komunalinių tinklų tiesimo, pastatų
renovacijos / remonto ir pan.

15

23

22

28

23

Dėl finansinės paramos įvairiais
gyvenimo atvejais, atleidimo nuo
mokesčių (žemės) ir pan.

18

16

22

25

8

Dėl pastatų nuomos ir panaudos,
socialinio būsto

5

4

-

5

8

Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos
(neįgaliųjų integravimosi į visuomenę)
ir kitų pan. problemų

10

4

-

-

2

Dėl įvairių komunalinių mokesčių

5

0

2

-

2

11

2

-

3

4

Dėl
pavaldžių
įstaigų
vadovų
veiksmų / dėl įstaigų reorganizacijos,
atleidimo iš darbo, santykių darbe,
veiklos įvertinimo ir pan.

7

12

2

-

-

Dėl įvairios informacijos pateikimo ir
gavimo

4

4

6

5

7

Įvairūs kiti klausimai

3

2

2

1

4

Dėl pažeistų nustatytų tvarkų,
(konfliktų tarp kaimynų ir pan.)

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
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formos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos nuostatų ir veiklos reglamento nuorodomis.
4.4. TARYBOS VEIKLOS TOBULINIMAS
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus 2020 m. meras sudarė 6 darbo
grupes:
Kovo 17 d. potvarkiu Nr. V3-18 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl viršplaninių pajamų už
žemę paskirstymo sudarymo“ darbo grupė sudaryta siūlymams Jurbarko rajono savivaldybės tarybai
dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo parengti.
Balandžio 22 d. potvarkiu Nr. V3-41 „Dėl darbo grupės, nustatančios automobilių parkavimo
aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo kriterijus, sudarymo“ darbo grupė sudaryta parengti
automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo kriterijus. Darbo grupės vadovas
– Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas.
Balandžio 29 d. potvarkiu Nr. V3-42 „Dėl darbo grupės sudarymo Jurbarko rajono
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019
metų siektinų reikšmių įvykdymo įvertinimui“, darbo grupė sudaryta atlikti Jurbarko rajono
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, veiklos
rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių įvykdymo vertinimą. Darbo grupės vadovas
– Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas.
Liepos 24 d. potvarkiu Nr. V3-51 „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.
Lapkričio 13 d. potvarkiu Nr. V3-67 „Dėl darbo grupės Jurbarko krašto prekės ženklo
koncepcijai parengti sudarymo“ darbo grupė sudaryta parengti Jurbarko krašto prekės ženklo
koncepciją. Darbo grupės vadovė – Gaiva Mačiulaitienė, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centro direktorė.
Lapkričio 17 d. potvarkiu Nr. V3-68 „Dėl darbo grupės sudarymo“, darbo grupė sudaryta
parengti 2021 metų šventinių renginių „Lietuvos mažoji kultūros sostinė – Veliuona“ programą ir
pateikti lėšų poreikį šiai programai įgyvendinti. Darbo grupės vadovas – Skirmantas Mockevičius,
Jurbarko rajono savivaldybės meras.
2020 m., vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas funkcijas
ir tarybos pavedimus, išleisti 478 mero potvarkiai įvairiais klausimais.
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4.4 lentelė. Mero potvarkiai 2020 m.
Potvarkiais sprendžiami klausimai
Potvarkių skaičius
Personalo klausimais:
403
Dėl atostogų
128
Dėl komandiruočių
36
Dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo
239
užmokesčio ir pan.
Veiklos klausimais:
75
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
7
Dėl gyventojų apklausų organizavimo
4
Dėl Savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo
17
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
12
Dėl mero fondo asignavimų naudojimo
9
Kiti klausimai
26
Iš viso:
478

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.
Sausio 28 dieną Vilniuje vykusiame Lietuvos
savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir
Jurbarko rajono savivaldybės meras LSA valdybos narys
Skirmantas Mockevičius, buvo pasirašytas keturių institucijų
memorandumas dėl mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų
pritaikymo negalią turintiems žmonėms, diskutuota aktualiais
kelių priežiūros finansavimo bei paramos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms klausimais, aptarta savivaldybių nuomonė dėl siūlymą joms perduoti
mokymo finansavimą.
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Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas valdybos nariams pristatė Lietuvos savivaldybių
darnios plėtros indeksą. Pirmąjį savivaldybių vertinimą pagal pažangą skatinant atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą ir didinant energijos vartojimo efektyvumą 2019 metais atliko Lietuvos
energetikos agentūra.
„Sodros“ valdybos atstovas Donatas Jankauskas pristatė Jaunimo finansinio raštingumo,
pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektą „Nepamiršk parašiuto“, kurio partnerė yra
ir LSA. 2019 metais projekte dalyvavo 225 pedagogai iš 181 ugdymo įstaigos 50-yje savivaldybių ir
daugiau kaip 15 tūkstančių moksleivių.
ISM rektorius Dalius Misiūnas ir ISM fondo direktorė Aneta Šlekytė-Kaminienė valdybos
narius supažindino su Švietimo lyderystės programa, kuria siekiama sutelkti Lietuvos savivaldybes,
verslo bei akademinę bendruomenę padėti spręsti švietimo problemas šalies mokyklose.
Valdybos posėdyje LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius, sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei Lietuvos negalios
organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pasirašė memorandumą „Dėl švietimo ir sveikatos
priežiūros įstaigų prieinamumo“.
Memorandumu siekiama užtikrinti, kad 2020-aisiais ir kiekvienais kitais metais Lietuvos
savivaldybės kartu su minėtomis ministerijomis sutelktų pastangas ir įsipareigotų pritaikyti žmonėms
su negalia bent po vieną bendrojo ugdymo mokyklą ir po vieną sveikatos priežiūros paslaugų įstaigą.
Pritaikymas apimtų tokius dalykus kaip patekimas į objektą, prieinama aplinka patalpose, specialistų
paslaugos, pritaikytos ugdymo priemones ir kita.
Pasirašant memorandumą dalyvavo ir Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas
Matulionis.
Posėdyje aptartas ir ypač aktualus Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų klausimas, apie
kurį su valdybos nariais diskutavo susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius ir viceministras
Vladislavas Kondratovičius. Ministras patikino merus, kad šiemet finansavimas savivaldybių keliams
bus 5 procentais didesnis nei pernai, ir pabrėžė, kad būtent savivaldybės geriausiai susitvarko su kelių
priežiūros projektais.
LSA valdyba taip pat priėmė nutarimą, kuriuo pritariama Politinių partijų susitarimo dėl
Lietuvos švietimo projekto siūlymui mokyklinio ugdymo tikslinių dotacijų administravimą ir
skirstymą perduoti savivaldybėms.
Tam, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atliktos apklausos duomenimis, pritaria 36 iš
50 nuomonę išsakiusių šalies merų.
Kita minėto partijų susitarimo alternatyva numato „mokyklas, vykdančias aukštesnės pakopos
nei pradinis ugdymas programas, perduoti valstybės pavaldumui ribotam laikotarpiui, po kurio
pavaldumas vėl būtų grąžintas“.
Valdybos nariai taip pat priėmė nutarimą kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su
prašymu peržiūrėti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo
nustatytus paskatos gavimo kriterijus arba visai atsisakyti reikalavimo kasmet peržiūrėti
nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę ir palikti galiojančias tas pačias regionų
teritorijas, kuriose buvo galima jaunoms šeimoms įsigyti būstą nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
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Birželio 30 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos
(LSA) suvažiavime pristatyti svarbiausi asociacijos darbai skatinant
savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą su centrine valdžia.
Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorijoje, Mosėdyje,
surengtame kasmetiniame suvažiavime LSA prezidentas Mindaugas
Sinkevičius akcentavo pagrindinius asociacijoje įvykusius pokyčius.
„Ėmėmės lyderystės: nebelaukiame, kol mūsų paklaus apie savivaldos problemas. Kalbame
apie jas pirmi, siūlome sprendimus, o neretai – ir užbėgame už akių potencialiems sunkumams“,–
pažymėjo M. Sinkevičius.
Pasak jo, LSA tapo labiau matoma viešojoje erdvėje. LSA pozicija įvairiais klausimais
pristatoma ne tik centrinės valdžios institucijose, bet ir aktyviai komunikuojama žiniasklaidoje –
pranešimais ir komentarais, daugybe interviu televizijoje, radijuje, spaudoje, interneto žiniasklaidoje.
Savivaldos interesus ginti viešojoje erdvėje ir politikoje ypač padeda vis labiau įsitraukiantys LSA
nariai – merai, administracijų direktoriai, specialistai.
Vienas iš aktyvios LSA lyderystės pavyzdžių – Seimo įteisintos galimybės savivaldybėms
sudaryti vidaus sandorius su savo valdomomis įmonėmis. LSA vadovas įvardino ir kitą esminį
proveržį, kurį pavyko pasiekti, tai – daug metų keltas savivaldybių skolinimosi suvaržymo klausimas.
„Dabar jis sprendžiamas Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sudarytoje darbo grupėje,
rengiančioje konkrečius siūlymus Vyriausybei, kaip pagerinti savivaldybių galimybes skolintis lėšų
investicijų projektams finansuoti. Tačiau greta dirbame ir su nepriklausoma teisininkų komanda –
analizuojame kitų šalių pavyzdžius ir ieškome įvairių kelių, kaip ir kokius įstatymus reikia keisti“,–
sakė M. Sinkevičius.
Be to, LSA pastangomis buvo įteisinta ir palankesnė savivaldybėms gyventojų pajamų
mokesčio netekčių pasidalinimo proporcija – dabar valstybės biudžetui teks 70 proc., o savivaldybių
biudžetams 30 proc. GPM netekčių (buvo po 50 proc.).
Taip pat pradėtos diskusijos dėl galimybės įsteigti Vietos plėtros paskolų ir garantijų fondą,
kuris padėtų spręsti regioninės plėtros problemas teikdamas paskolas ar (ir) paskolų garantijas
savivaldybių projektams.
LSA aktyviai veikė ir karantino laikotarpiu – susitarta su Vyriausybe, kad savivaldybėms bus
kompensuotos išlaidos, patirtos dėl COVID-19 susidariusios padėties, bei išlaidos dėl ekstremaliosios
situacijos nesurinkus planuotų pajamų į savivaldybių biudžetus. Šiuo laikotarpiu diskusijose su
centrine valdžia bei viešojoje erdvėje buvo komunikuojami ir kiti savivaldybėms svarbūs klausimai
dėl apsaugos priemonių savivaldybių darbuotojams, su gyventojų izoliacija susijusių sprendimų,
papildomų lėšų investiciniams projektams, draudimo medikams dirbti keliose įstaigose, premijų
savivaldybių socialiniams darbuotojams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, mokymosi
nuotoliniu būdu.
Suvažiavime aptarti ir savivaldybėms aktualūs klausimai socialinės apsaugos srityje. LSA
pavyko įrodyti, kad dėl šiemet didėjančių socialinių išmokų savivaldybėms turi būti skirtos
papildomos valstybės biudžeto lėšos – 31,6 mln. Eur. Taip pat buvo inicijuoti pokyčiai dėl valstybės
paskatos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, Seimas patobulino nekilnojamo turto normatyvo
nustatymo tvarką, kuri leis šia galimybe pasinaudoti jaunoms šeimoms iš daugiau savivaldybių.
M. Sinkevičius taip pat pristatė asociacijos veiklą regionų plėtros, žemėtvarkos, švietimo,
kultūros, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio, tarptautinių santykių ir daugiabučių namų
renovacijos srityse.
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Suvažiavime delegatai patvirtino LSA siūlymus politinėms partijoms, kuriuose raginama
stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine valdžia. Šiuos
siūlymus finansų, žemėtvarkos, regionų politikos, švietimo, kultūros, komunalinio ir šilumos ūkio,
socialinių reikalų ir sveikatos srityse LSA prezidentas M. Sinkevičius ir viceprezidentai Ausma
Miškinienė, Vitalijus Mitrofanovas, Kęstutis Vaitukaitis bei Šarūnas Vaitkus pristatys šalies politinių
partijų lyderiams liepos 1 dieną vyksiančiame susitikime.
LSA suvažiavime dalyvavo 119 delegatų iš 51 šalies savivaldybių, taip pat Vyriausybės
kancleris Algirdas Stončaitis, ministerijų bei kitų institucijų atstovai.
Jurbarko rajono savivaldybei suvažiavime atstovavo Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas ir Savivaldybės tarybos narys Donatas Jackis.
Spalio 8 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komitete buvo
svarstyta būtinybė išsaugoti vaikų skyrius rajoninėse ligoninėse.
Šio komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius kalbėjo: „Vaikų
ligų skyrių buvimas regionuose yra vienas kriterijų, kurie padeda jaunoms šeimoms apsispręsti, ar
verta gyventi ir dirbti regionuose. Tiek šios šeimos, tiek medicinos studentai planuoja savo ateitį,
todėl šiuo klausimu reikalinga ilgalaikė strategija, numatanti veiklos kryptis bent 10-15-ai metų“.
Komiteto nariai taip pat svarstė siūlymus gerinti deleguotų savivaldybėms visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse, susipažino su nacionaline iniciatyva
„Auginu Lietuvą“.
Savivaldybių merai, ligoninių bei kitų institucijų atstovai taip pat aptarė Sveikatos apsaugos
ministerijos reikalavimus Neurologijos skyriams turėti ar įsigyti specialią įrangą – ministerijos
atstovai pažadėjo, jog šių reikalavimų įsigaliojimas bus atidėtas, o patys reikalavimai – pakoreguoti.

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.
Sausio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas
Tauragės rajono savivaldybėje susitiko su Vidaus reikalų ministre
Rita Tamašuniene ir viceministru Tautvydu Tamulevičiumi,
patarėjais ir vidaus reikalų ministerijos specialistais. Į susitikimą
taip pat buvo pakviesti Tauragės, Šilalės ir Pagėgių merai.
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„Jūsų pasirinktos kryptys labai pažangios. Tikiuosi, kad pavyks jas įgyvendinti. Šiandien
norime pasižiūrėti, koks yra bendras vaizdas. Jūsų regionas yra vienas pirmųjų – tai bandomoji
strategija, tikimės, kad ji bus sėkmingai įgyvendinta“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė.
Funkcinių zonų „Tauragė+“ ir „Šalčininkai+“ strategijos – tai bandomieji projektai, kuriuos
inicijavo Vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų
ministerija, Centrine projektų valdymo agentūra ir savivaldybėmis. Šios dienos susitikime
pradedamas strategijos „Tauragės+“ naujas ir svarbus etapas. Siekiame kartu susitarti dėl pirmųjų
realių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šiai strategijai įgyvendinti. Taip pat ieškoma
sprendimų dėl pirmųjų realių investicijų, kurios bus pradėtos šiemet, nelaukiant būsimojo ES fondų
finansinio laikotarpio pradžios.“
„Regione turi būti užtikrinti patogumai: geras susisiekimas, paslaugų prieinamumas. Daugelis
žmonių grįžtų iš užsienio, jei būtų užtikrinta patogi infrastruktūra. Tikiu, kad tas darnos žemėlapis,
kurį nupiešime šiandien, bus labai naudingas ateityje“, – kalbėjo Jurbarko meras Skirmantas
Mockevičius.

Vasario 17 d. Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis vyko
Jurbarke. Posėdžio pradžioje apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos
veiklą po pertvarkos, saugomą teritoriją, turimus resursus pasakojo
Pagėgių pasienio rinktinės vadas pulkininkas Rimantas Timinskis
Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėja
Andžela Jakienė pristatė Tarybai Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programas 2020 m.
Diskusijų dėl planuojamų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių sulaukė UAB
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus
pareigas Virginijaus Noreikos pateikta informacija apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose,
valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių
vykdymą atliekų tvarkymo srityje.
Vykdydama teisės aktuose jai numatytas funkcijas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, Taryba be pastabų pritarė pateiktą derinti
priemonės 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą, pakeitė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašą.
Išklausiusi informaciją apie Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimą 2019 metais bei pasiūlymus dėl Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo
veiksmų, Taryba nusprendė teikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl
Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo, praplečiant programos
įgyvendinimo teritoriją ir papildant ją kompleksine įgyvendinimo priemone.
Posėdžio pabaigoje Tarybai pateikta informacija apie jos nuveiktus darbus 2019 metais apie
projektus, kurie Tarybos sprendimais pripažinti regioninės svarbos projektais, apie regiono atstovų

42

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

2020 m.

dalyvavimą parodoje Adventur 2020 bei tarptautinį bendradarbiavimą su Ternopilio (Ukraina)
sritimi.
Liepos 8 d. Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose, įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos
posėdis, kuriame, be kitų klausimų, buvo apžvelgta Tauragė+ funkcinės zonos strategijos rengimo
eiga.
Ją pristatė Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis. Posėdyje
dalyvavo ir Vyriausybės kanceliarijos patarėja Europos Sąjungos sanglaudos politikos, investicinės
paramos regioninės politikos srityje klausimais dr. Natalija Kazlauskienė, išsamiai pristačiusi
Europos Komisijos iniciatyvas 2021–2027 metų laikotarpiu.
Taip pat buvo kalbėta apie renginį Raudonėje, vyksiantį liepos 22 d., kuriame bus išsamiai
diskutuojama apie turizmo plėtrai svarbių paslaugų ir infrastruktūros plėtros skatinimą. Renginyje
dalyvauti bus kviečiami Tauragės regiono savivaldybėse veiklą vykdantys turizmo paslaugų teikėjai.
Registracija bus paskelbta artimiausiu metu.

Gruodžio 1 d. ant Rambyno kalno Jurbarko, Pagėgių, Šilalės,
Tauragės rajonų savivaldybių merai Skirmantas Mockevičius,
Vaidas Bendaravičius, Algirdas Meiženis, Dovydas Kaminskas
pasirašė Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.
Šių metų vasarą priimti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimai
numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių
subjektų – regionų plėtros tarybų – įsteigimą, kurios bus
pagrindu užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą.
Kartu su naujuoju įstatymu regionų plėtros taryboms suteiktas teisinis statusas, sudaryta
galimybė visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas bei išspręsta
egzistavusi neapibrėžtos atsakomybės už regiono tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus
problema.
Tarybos tikslas – atstovauti ne atskirų savivaldybių, o bendriems viso Tauragės regiono ir jo
gyventojų interesams nacionaliniu mastu. Taryba bendrai spręs opiausias Tauragės regiono
problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia, ieškant viso regiono plėtrai
palankių sprendimų.
Tai padės optimizuoti regioninei politikai skirtų išteklių panaudojimą, išnaudoti natūraliai
egzistuojančius teritorijų ryšius, sudarys sąlygas geriau atliepti visų regiono gyventojų poreikius ir
įgyvendinamų projektų naudą įvertinti ne iš projekto vykdytojo, bet būtent iš gyventojo perspektyvos.
„Džiaugiuosi, kad į naujai steigiamą Regiono plėtros tarybą susijungė visos Tauragės regiono
savivaldybės. Tikiu, kad bendromis jėgomis pasieksime gerų rezultatų. Tiek įgyvendinant bendrus
projektus, tiek kuriant visų savivaldybių teritorijas vienijančią strategiją. Drauge spręsime, kur
panaudoti regionams skirtas lėšas. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje numatyta, kad
regionų plėtros planų įgyvendinimo finansavimui užtikrinti bus skirta ne mažiau nei 30 proc. ES
struktūrinių fonų lėšų. Taigi labai svarbu kartu spręsti, kokius bendrus projektus vystyti, kaip sukurti
patrauklią infrastruktūrą ir palankią socialinę-ekonominę regiono aplinką“, – apie pasirašyto
dokumento svarbą kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
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4.5.3. TAURAGĖ +
Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono
savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu
su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių,
efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija
nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, jos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam
regionui. Strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų
valdymo agentūra kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis.
2020 m. kovo 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-66 buvo
patvirtinta Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija, apimanti tris iš penkių prioritetines kryptis:
1. Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas;
2. Tvaraus judumo skatinimas;
3. Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas.
Likusios dvi prioritetinės kryptys, kurios analizuojamos, rengiamas veiksmų planas bus
tvirtinamos vėliau:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimas;
2. Turizmo plėtros svarbių paslaugų ir infrastruktūros plėtros skatinimas.
Pagal patvirtintą strategiją buvo parengta projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ paraiška ir pateikta finansavimui gauti. 2020 m.
gruodžio 30 d. su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-020001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo
sutartis.
Projekto tikslas – paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių
zonų vystymą.
Siekiant spręsti Tauragės regiono savivaldybėms aktualias problemas (mažas investicinis
patrauklumas ir su juo susijęs gerai apmokamų darbo vietų trūkumas, neišvystyta, nepatraukli viešojo
susisiekimo sistema, neužtikrinamos vyresnio amžiaus gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos,
specialiųjų poreikių turintiems vaikams neužtikrinamas paslaugų prieinamumas, nesukurta
netaršioms transporto priemonėms reikiama infrastruktūra) bei prisidėti prie gyvenimo kokybės
augimo bei paskatinti investicijų pritraukimą Tauragės regione buvo parengta funkcinės zonos
Tauragė+ plėtros strategija.
Projektu bus įgyvendinta 17 funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijoje numatytų veiksmų:
pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas – įrengta ir modernizuota
pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose; įrengta
Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12; sukurta integruota regioninė viešojo
transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema; rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų
stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai Jurbarke ir Šilalėje; pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio
amžiaus žmonėms, pritaikant nenaudojamas patalpas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninei bei Bijotuose įrengiant senelių globos namus; specialiųjų poreikių turintiems
vaikams sukuriama paslaugų teikimui reikalinga Jurbarko darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“
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infrastruktūra; sukuriama elektrinių automobilių ir autobusų įkrovimo infrastruktūra Tauragėje,
Jurbarke ir Pagėgiuose.
Jurbarko mieste planuojami daugiau kaip 6 mln. Eur vertės veiksmai:
Modernizuoti ir naujai įrengti inžinerinius tinklus Jurbarko miesto pramonės rajone
(rekonstruoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus bei atnaujinti gatvių apšvietimą);
Rekonstruoti autobusų stotį Jurbarko mieste;
Įrengti 2 elektrinių automobilių krovimo stoteles Jurbarko autobusų stoties teritorijoje;
Naujai pastatyti Jurbarko darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ priestatą (baseiną);
Įsigyti 3 elektrinius autobusus;
Įdiegti regioninę 4 savivaldybių viešojo transporto elektroninio bilieto ir elektroninę viešojo
transporto maršrutų eismo tvarkaraščių sistemą.
Tikimasi, kad šių veiksmų įgyvendinimas sudarys galimybes ne tik kurti aukštesnės pridėtinės
vertės darbo vietas, bet ir sudarys didesnes galimybes funkcinės zonos gyventojams rinktis ir (ar)
keisti darbo vietas, tokiu būdu sudarant prielaidas spartesniam nei vidutiniškai šalyje darbo
užmokesčio augimui. Taip pat bus sukurta tvari regiono judumo sistema, sudaranti sąlygas pasiekti
darbo vietas ir paslaugų teikimo vietas, bei atliepiant šiandienos poreikius bus pagerintas paslaugų
prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 6 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto finansavimas:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio
fondo) lėšos – 10 213 910,53 Eur
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 901 227,40 Eur
Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 857 030,39 Eur
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 443 258,06 Eur
Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos – 1 035 415,62 Eur
Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 466 410,00 Eur
Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija.
Projekto partneriai – Jurbarko rajono, Pagėgių ir Šilalės rajono savivaldybių administracijos.
Birželio 3 d. Raudonės pilyje įvyko susitikimas dėl Funkcinės
zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, kuriame dalyvavo
Tauragės apskrities savivaldybių vadovai bei specialistai ir Centrinės
projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis.
Aptarti planuojamų įgyvendinti investicinių projektų apskrities
pramoniniuose rajonuose, autobusų stočių statybos Jurbarke bei
Pagėgiuose terminai ir eiga, viešųjų paslaugų kokybės gerinimui skirtos infrastruktūros projektavimo
klausimai. Šiuo metu apskrities savivaldybės aktyviai ruošia numatytų objektų techninius projektus,
viešųjų pirkimų specifikacijas.
G. Česonio teigimu, funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija yra išskirtinis projektas ne
tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Savivaldybių bendradarbiavimas ir dedamos pastangos jau duoda
rezultatus, ir leidžia tikėtis sėkmingo strategijos įgyvendinimo.
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Susitikimo metu susitarta dėl kitų darbinių susitikimų birželio bei liepos mėnesiais, taip pat
preliminariai suderinta, kad liepos 22 d. Raudonės pilyje vyks penktosios prioritetinės
krypties – Turizmo plėtros svarbių paslaugų ir infrastruktūros plėtros skatinimas – aptarimas su
Tauragės regiono savivaldybių turizmo paslaugų teikėjais.
Birželio 4 d. Jurbarko statybininkų gatvėje įvyko savivaldybės įgyvendinamos funkcinės
zonos Tauragė+ plėtros strategijos prioritetinės krypties „Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo
plėtros skatinimas” techninių sprendinių aptarimas.
Projektuojant vidinio Statybininkų gatvės žiedo infrastruktūrą buvo išklausyti UAB
„Elodena“, UAB „Vers Deko“, UAB „Scanstatyba“ ir kitų įmonių vadovai. Kartu su savivaldybės
vadovais ir specialistais susitikime dalyvavo pramonės kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus
projektuotojančios įmonės UAB „Patvanka“ projektų vadovas Gediminas Kemzūra ir pramoninio
kvartalo vidinio žiedo asfaltavimo, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus projektuojančios MB
„Gatvių inžinerija“ projektų vadovai Eglė Andriulienė ir Regimantas Šablickas.
Projektuotojai verslo įmonių vadovams pristatė planuojamos įrengti infrastruktūros
projektinius pasiūlymus, kurie bus koreguojami atsižvelgiant į jų išreikštus pageidavimus. Susitikimo
metu susitarta, kaip bus derinami projektiniai pasiūlymai, projektavimo etapai, kam verslininkai
turėtų teikti savo poreikius ir kaip vyks tolimesnis bendradarbiavimas. Čia įsikūrusioms įmonėms
trūksta tiekiamos elektros galios, nėra užtikrinamas pakankamas vandens tiekimas gaisro atveju, daug
problemų kelia buitinių bei lietaus nuotekų sistemos.
G. Kemzūra pristatydamas projektinį pasiūlymą sakė, kad kvartale bus suprojektuoti
maksimalūs vandentiekio galingumai pastatų išorės gaisrų gesinimui. Vandentiekio pajėgumai,
reikalui esant, leis vienu metu gesinti du išorės gaisrus. Atkreiptas dėmesys, kad įmonių pastatų
vidaus gesinimo sistemomis privalės pasirūpinti patys verslininkai.
Pristatymo metu aptartas įvažų į sklypus klausimas, jų vietą ir plotį pasiūlys patys verslininkai.
Numatomas vidinio Statybininkų gatvės žiedo gatvių plotis ir pagrindai bus pritaikyti sunkiajam
transportui (6 metrai). Verslininkai taip pat norėtų, kad būtų įrengtos vietos sunkvežimių
vairuotojams, kuriose pristatę / laukdami krovinių jie galėtų stovėti per naktį. Planuojant gatves ir
apšvietimą, taip pat numatyta viena autobusų stotelė čia veikiančių įmonių darbuotojams.
„Pramonės kvartalas yra vieta, į kurią investuojame lėšas, įsitikinę, kad investicija bus
naudinga visam Jurbarko kraštui ir Tauragės apskričiai. Šiame kvartale sutvarkę ir pritaikę
infrastruktūrą verslo poreikiams, ženkliai pagerinsime sąlygas vykdyti ir plėtoti veiklą dabar čia
įsikūrusioms įmonėms. Neabejoju, kad sukurta moderni infrastruktūra sudomins naujus investuotojus
kurti darbo vietas Jurbarko pramonės kvartale“,– apibendrindamas susitikimą pažymėjo savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius.
Liepos 22 d. Raudonės pilyje įvyko Tauragės apskrities ir
aplinkinių savivaldybių atstovų diskusija, kurios metu aptarti bendri
turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. Tai jau
trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys, kurio metu aptartos turizmo
sektoriui aktualios problemos ir ieškota bendrų jų sprendimų.
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Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis susitikimo pradžioje
pristatė dvi šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas bandomąsias iniciatyvas: „Regionas+“ ir
„Savivaldybė+“. G. Česonio teigimu unikalia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje iniciatyva „Tauragė+“,
bendradarbiavimas tarp savivaldybių vyksta ne tik kitokiu nei įprasta tarp savivaldybių būdu, bet
vykdomas ir kitoks, platesnis, strateginis bendrų veiksmų planavimas. Įprasta, kad kiekvienam
veiksmui atlikti savivaldybėse yra rengiami atskiri projektai, tačiau šiuo atveju, įgyvendinant
funkcinės zonos „Tauragė+“ strategiją, ruošiamas bendras planas visam regionui.
„Įgyvendindami funkcinės zonos „Tauragė+“ strategiją visų pirma ieškome kokios yra
bendros mūsų savivaldybių problemos, o tada – kaip jas išspręsti. Strategija kuriama diskusijų,
susitikimų ir tarpusavio pasitikėjimo būdu. Kaip rodo dabartinė patirtis – tai veikia. Pradėjome galvoti
plačiau, nei esame įpratę – dabar regime toliau, nei vien tik savo kiemą.“,– sakė G. Česonis.
Susitikime dalyvavo Jurbarko, Tauragės, Pagėgių, Šilalės, Raseinių, Kauno, Šakių ir Šilutės
rajonų savivaldybių atstovai, turizmo informacijos centrų, įvairių kultūros įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų vadovai.
Diskusijų metu daug dėmesio skirta dviračių takų infrastruktūrai, Nemuno upės pritaikymui
laivybai – prieplaukų ir uostų įrengimui. Kalbėta apie kultūrinio turizmo svarbą, neišnaudotą
Mažosios Lietuvos potencialą, vietų šalia Jūros upės sutvarkymą ir pritaikymą turizmui bei kitus
klausimus. Apskrities savivaldybės pristatė savo gerosios patirties turizmo srityje pavyzdžius ir tai,
ką reikia tobulinti.
Susitikimo metu diskusijos neapsiribojo tik Tauragės regiono ribomis. Mintimis apie
vykstantį bendradarbiavimą su Tauragės apskrities savivaldybėmis ir bendras galimybes dalijosi
Šilutės ir Šakių rajonų savivaldybių merai, Raseinių bei Kauno rajonų turizmo informacijos centrų
atstovai.
„Kiekvienas susitikimas ir bendras kalbėjimasis parodo, kad turizmo sritis reikalauja vieningo
regiono savivaldybių požiūrio ir bendro veiksmų plano. Laikas nelaukia: keliaujančių po Lietuvą
daugėja, parodyti tikrai turime ką. Trūksta bendrų susitarimų ir suderintų veiksmų. O šiuo projektu
to ir siekiame“ – apibendrindamas įvykusią diskusiją kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.

Liepos 30 d. Vilniuje vykusiame IX Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LR BP)
forume „Lietuva 2030: sprendiniai darniai Lietuvos ateičiai“, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius pristatė gerąją Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių
bendradarbiavimo patirtį, kuriant Funkcinės zonos „Tauragė+“ strategiją.
Tauragės apskrities savivaldybių įgyvendinama iniciatyva, kuria siekiama paskatinti
savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių
siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas, yra laikoma išskirtiniu ir
pavyzdiniu projektu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
LR BP – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas ir vienas pagrindinių šalies
vystymo dokumentų, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. LR BP turi
tris pagrindinius rengimo etapus: I – esamos būklės analizė, II – konceptualieji sprendiniai (vizija)
iki 2050 m. ir III – konkretizuoti sprendiniai iki 2030 m.
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Vykusiame renginyje buvo pristatyti konkretizuotų sprendinių rengimo (III etapo) rezultatai,
kuriais siekiama sudaryti sąlygas racionaliai panaudoti turimus šalies išteklius ir teritorinį potencialą,
suderinti skirtingų sektorių interesus, įvertinti šalies erdvinių struktūrų teritorinės plėtros perspektyvą
bei susieti ją su pagrindiniais ateinantį dešimtmetį šaliai svarbiais pokyčiais. Tai sprendiniai, kuriais
siekiama užtikrinti tęstinę pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse.

Spalio 13 d. Tauragės apskrities savivaldybių merai
pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės
regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl
7 punktų, kuriuos ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.
Įgyvendindamos funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategiją ir siekdamos prisidėti prie Europos žaliojo kurso ir
nacionalinių klimato kaitos valdymo tikslų įgyvendinimo, gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir
darbo vietų pasiekiamumą, paskatinti regiono gyventojus naudotis viešojo transporto paslaugomis ir
atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotą Memorandumą „Dėl glaudesnės
centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir
atsakomybę“, Tauragės apskrities savivaldybės susitarė:
1. įsteigti 2021 metais bendrą visų savivaldybių viešąją įstaigą, kuri, be kitų funkcijų,
organizuos vietinio susisiekimo viešojo transporto paslaugos teikimą;
2. įdiegti vieningą elektroninį bilietą iki 2022 metų;
3. sukurti bendrą paskatų naudotis viešuoju transportu sistemą iki 2022 metų;
4. įdiegti bendrą viešojo transporto maršrutų planavimo ir derinimo sistemą iki 2022 metų;
5. siekti nuolat atnaujinti transporto priemones, skirtas teikti viešojo transporto paslaugas;
6. bendradarbiauti vystant savivaldybes jungiančių kelių infrastruktūrą, prioritetą teikiant
keliams, kurie įtraukti į viešojo transporto tinklą;
7. vystyti infrastruktūrą, reikalingą didinti viešojo transporto patrauklumą ir užtikrinti
galimybę naudojimąsi viešojo transporto paslaugomis derinti su kitais aplinkai draugiškais keliavimo
būdais.
Esant reikalui šis regioninis susitarimas gali būti peržiūrėtas ir pakeistas bendru visų jį
pasirašiusių savivaldybių susitarimu.
Tauragės autobusų stotyje susitarimą pasirašiusius Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų bei
Pagėgių savivaldybių merus pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak
šalies vadovo, gyventojų poreikius atitinkančių viešųjų paslaugų – ypač švietimo, sveikatos ir
socialinių – prieinamumas yra itin svarbi žmonių gerovės užtikrinimo priemonė, o regiono
savivaldybių partnerystė stiprina visą šalį.
„Šis susitarimas – tai bendro keturių regiono savivaldybių vadovų, bendruomenių darbo
vaisius. Įgyvendinant susitarimą ir funkcinės zonos Tauragė+ strategiją, jau kitais metais pradėsime
statyti modernią Jurbarko autobusų stotį, kuri bus viena iš bendros regiono viešojo transporto
sistemos sudėtinių dalių. Jau vykdome parengiamuosius darbus elektrinių autobusų įsigijimui,
atitinkamai planuojame miesto ir rajono infrastruktūrą. Neabejoju, kad tiek Jurbarko rajono, tiek
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kaimyninių savivaldybių bendruomenės netrukus pajus šio projekto naudą ir ją įvertins“,– pažymėjo
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

4.5.4. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VADOVO VEIKLA
2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija
dėl naujojo koronaviruso sukeliamos Covid-19 ligos plitimo grėsmės. Vasario 28 d. Lietuvoje
patvirtintas pirmasis užsikrėtimas šia klastinga liga. 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvoje nuo kovo 16 d. paskelbtas
karantinas. Situacija reikalavo greitos reakcijos ir operatyvių sprendimų savivaldybės lygmeniu.
2020 m. kovo 13 d., penktadienį, skubiai sukviestame Jurbarko rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarti būtiniausi veiksmai siekiant suvaldyti dėl Covid-19
ligos kylančią grėsmę rajono gyventojų saugumui. Posėdyje dalyvavo savivaldybės vadovai,
atsakingi savivaldybės administracijos specialistai, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai, seniūnijų
seniūnai, Policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovai. Tuo metu užsikrėtusių
asmenų rajone dar nebuvo, tačiau posėdyje aptarta būtinybė iš anksto pasirūpinti patalpomis, kuriose
galėtų būti įkurdinti karantinuojami ar infekuoti asmenys. „Turime suprasti, kad nuo šiol gyvensime
kitaip“,– jau tada kalbėjo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
2020 m. kovo 15 d., sekmadienį, Covid-19 ligai sparčiai artinantis, nieko nelaukiant sušauktas
dar vienas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kurio metu buvo suaktyvintas Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, o jam vadovauti paskirtas Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius. Savivaldybės merui teko atsakomybė koordinuoti visą pandemijos suvaldymo darbą
Jurbarko rajone nuolat derinant veiksmus su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis
nacionalinėmis institucijomis, užtikrinti, kad būtų operatyviai atlikti būtiniausi pandemijos
suvaldymo veiksmai, suorganizuotas trūkstamų medicinos priemonių įsigijimas, patalpų
saviizoliuotis privalantiems ar sergantiesiems asmenims įrengimas, saugus grįžtančiųjų iš užsienio
rajono gyventojų pargabenimas ir kt. Operatyviam Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
darbui užtikrinti buvo sukurtos nuotolinės komunikavimo galimybės, kuriomis komisijos nariai
keitėsi informacija savaitgaliais ir visą parą.
Kovo 16 d. Savivaldybės meras, Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro
valdymo vadovas Skirmantas Mockevičius, vaizdo ir garso priemonėmis surengė pirmąjį tiesioginį
pranešimą rajono gyventojams, kurio metu gyventojai supažindinti su naujausia informacija apie
Covid-19 situaciją rajone, pristatyta asmenų aptarnavimo tvarka Jurbarko rajono savivaldybės
administracijoje, VšĮ Jurbarko ligoninėje bei VšĮ pirminės sveikatos priežiūros centre. Meras
informavo, kad siekiant kuo geriau informuoti gyventojus, tokie pranešimai bus rengiami reguliariai.
2020 m. tiesioginių pranešimų Savivaldybės meras, Savivaldybės ekstremaliosios situacijos
operacijų centro valdymo vadovas Skirmantas Mockevičius iš viso surengė 20. Pranešimuose buvo
pateikiama naujausia aktuali informacija apie Covid-19 situaciją Jurbarko rajone, pristatomi naujausi
Vyriausybės sprendimai.
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Per ataskaitinius metus surengta 15 Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) posėdžių
(2019 m. – 4). Vien kovo mėnesį surengti 4 ESK posėdžiai, dalis iš jų nuotoliniai. Svarstyta esama
pandemijos situacija, apsauginių priemonių įsigijimas, viešųjų erdvių dezinfekavimo, įstaigų ir
įmonių darbo organizavimo, gyventojų informavimo, patalpų iš užsienio grįžtančių asmenų
saviizoliacija, jų pervežimo, maitinimo, priežiūros, karščiavimo klinikos įrengimo ir daugybė kitų
aktualių klausimų. Rudenį, prasidėjus antrajai pandemijos bangai, svarstytas modulinių namelių prie
Jurbarko ligoninės būtinumas, nuotolinio ugdymo, paslaugų teikimo karantino sąlygomis,
daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimo, kalėdinių renginių organizavimo karantino sąlygomis ir
kiti klausimai. Gruodžio mėnesį ligai išplitus Jurbarko ligoninėje, socialinės globos įstaigose, ESK
nuolat rinkosi ir neatidėliotinai sprendė kylančias problemas.
Būdamas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų valdymo vadovu Savivaldybės
meras išleido 15 potvarkių, susijusių su Ekstremaliosios situacijos suvaldymu.
Spalio 22 d. įvyko Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus inicijuotas nuotolinis
susirinkimas su viešojo maitinimo įstaigų ir paslaugų teikėjais. Susirinkimo metu aptarti maitinimo
įstaigoms ir paslaugų teikėjams aktualūs klausimai, keičiantis pandeminei situacijai.
Teikiant viešojo maitinimo paslaugas nuo spalio 26 d. atsirado būtinybė registruoti maitinimo
įstaigų lankytojus. Registracija gali būti nevykdoma, kai maistas užsakomas išsinešimui arba
pristatomas į namus.
Prekybos ir paslaugų (sporto klubai, grožio salonai ir pan.) teikimo vietose privalo būti
užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas vienam žmogui bei privalomai dėvimos apsauginės
veido kaukės. Jei paslaugos teikimo vietoje bendras plotas yra mažesnis nei 10 kv. m, tuomet vienu
metu galima aptarnauti tik vieną klientą.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariato viršininkas Aivaras Dumčius informavo, kad yra ir bus stebima kaip yra laikomasi
nustatytų Vyriausybės bei Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos reikalavimų. Pasak Jurbarko
policijos viršininko, pareigūnai baudų išrašinėti nuo pirmadienio tikrai neskubės, tačiau
nepaisantiems įspėjimų, ši priemonė yra galima taikyti. Aivaro Dumčiaus teigimu žmonės turėtų būti
sąmoningi, laikytis taisyklių ir bendradarbiauti įveikiant šiuo metu mums visiems kylančius iššūkius.
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius susirinkimo pabaigoje pabrėžė, kad į situaciją
reikia žiūrėti atsakingai, ji nuolat keičiasi. Iškilus daugiau klausimų ar atsiradus daugiau ribojimų,
skirtų viešojo maitinimo bei paslaugų sektoriui, galimai bus organizuojama daugiau tokio pobūdžio
nuotolinių susirinkimų.

4.5.5. DALYVAVIMAS SUSITIKIMUOSE IR PASITARIMUOSE
Sausio 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir jaunimo reikalų koordinatorė Eglė Mazur už sukurtą
Kalėdinių eglučių parkelį dėkojo Jurbarko miesto seniūnui ir visoms
įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, bendruomenėms ir mokiniams, kurie
palaikė šią nuostabią idėją ir prisidėjo prie Jurbarko miesto šventinio stebuklo
kūrimo. 2019 metais eglučių parkelį papuošė net 47-ios nuostabaus grožio
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eglutės, kurios džiugino visus praeivius. Susitikime eglučių autoriai pasakojo apie jiems gimusias
kūrybines idėjas, bei dalijosi įvairiais pasiūlymais, kaip būtų galima papuošti mūsų miestą 2020-ųjų
metų šventiniu laikotarpiu.
Gegužės 13 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras, administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja bei Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazijos vadovai lankėsi Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Juodaičių
skyriuje, kur vyko susitikimas su mokyklos bendruomene ir mokinių tėvais. Dėl nuolatinio vaikų
skaičiaus mažėjimo kasmet tenka spręsti, ar tikslinga šioje mokykloje komplektuoti jungtines klases,
ar ieškoti kitų alternatyvų.
Į susitikimą buvo pakviesti visi tėvai, kurie pareiškė norą leisti savo vaikus į Juodaičių skyrių.
Buvo išklausyta tėvų, mokyklos bendruomenės, Juodaičių seniūnės nuomonė dėl galimybės šiame
skyriuje ateinančiais mokslo metais komplektuoti klases. Bendra gyventojų nuomonė vieninga –
Juodaičių skyrius yra reikalingas ir ateinančiais mokslo metais turėtų išlikti. Tėvai išreiškė
pageidavimą ir tikisi, kad Juodaičiuose turės galimybę ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai ir mokytis pradinių klasių mokiniai. Jiems ypač svarbu, kad savo atžalas galėtų leisti
į arti namų esančią švietimo įstaigą.
Spalio 16 d. Juodaičiuose atidaryta naujai įrengta turgavietė ir
viešasis tualetas. Atidaryme dalyvavo kaimo bendruomenė, kurios nariai
prekiavo pačių pagamintais maisto gaminiais, džiaugėsi nauju statiniu ir
sutvarkyta erdve.
Juodaičių seniūnė Alvina Bunikienė atidarymo metu kalbėjo, kad
naujojo statinio su šiuolaikišku viešuoju tualetu Juodaičiams labai
reikėjo, o turgavietė taps neatsiejama miestelio dalimi, kur prekybininkai bei pirkėjai noriai rinksis
kiekvieną savaitę. Turgavietėje pastatyti prekystaliai, įrengtas apšvietimas, aikštelės išklotos
trinkelėmis, pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengtas viešasis tualetas, pritaikytas naudotis negalią
turintiems asmenims.
Jurbarko rajono savivaldybės Meras Skirmantas Mockevičius džiaugėsi, kad įgyvendinus
projektą buvo realizuoti bendruomenės lūkesčiai turėti įrengtą prekyvietę, kurioje smulkieji
verslininkai ir vietos ūkininkai galės patogiai realizuoti savo pagamintą ar užaugintą produkciją.
„Šiuolaikiška ir moderni infrastruktūra, tenkinanti gyventojų poreikius kaimiškose vietovėse, yra tiek
pat svarbi bei reikalinga kaip ir miestuose“,– kalbėjo meras.
Projektas „Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime“
įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ veiklas.
4.5.6. APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS
Sausio 24 d. Meras Skirmantas Mockevičius įteikė apdovanojimus Jurbarko rajono
sportininkams bei jų treneriams už aukštus sportinius pasiekimus.
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Sausio 29 d. į Jurbarko rajono Eržvilko gimnaziją su ilgamete direktore Birute Geniene
atsisveikinti ir išleisti į užtarnautą poilsį atvyko gausus būrys kolegų. Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius dėkojo Birutei Genienei už nuoširdaus darbo metus ir įteikė padėką už ilgametį ir
profesionalų vadybinį darbą, pareigingumą ir toleranciją.
Vasario 16 d. iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimo metu Jurbarko kultūros centre jau antrą kartą vyko
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva
organizuojama Padėkos diena – iškilmingas, viešas ir atviras visai
bendruomenei renginys, kurio metu buvo pagerbti Lietuvos
Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius metus labiausiai
nusipelnę Jurbarko kraštui.
Gruodžio 2–4 dienomis Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius
įteikė apdovanojimus – simbolines stiklines „Bitutes“ – 2020 metų
„Kaimo darbštuoliams“.

4.6. MERO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS
Mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. lapkričio 18 d. Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir
atsiskaitymo tvarkos“.
Mero fondui 2020 m. buvo skirta 7 000 eurų.
4.6 lentelė. 2020 m. mero fondo lėšų naudojimas
Eil.
Nr.

Lėšų panaudojimas

Suma, eurais
7000,00

1.

Padėkos dienos suvenyrai „Krištolinės lelijos“

411,8

2.

Vardinės mero dovanas šauliams

71,5

3.

Parama „Kaunas Jazz“ koncertui Raudonės pilies kieme

300,0

4.

Prizai šaudymo varžybose mero taurei laimėti

191,46
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5.

Fotografijų parodos „Krailsheimas. Istorija ir šiandiena“
parengimas

114,0

6.

Jurbarko senjorų klubui „Feniksas“ (kelionės išlaidoms)

170,0

7.

Taurės automobilių slalomo III etapo varžybose

195,09

8.

Renginio, skirto LR teritorijos bendrojo plano „LIETUVA 2030“
sprendinių pristatymui, organizacinėms išlaidoms

100,0

9.

Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centrui neformalios grupės
„Jurbarkas gyvas“ savanorių aprangai

1157,52

10.

Perskirstyta Jurbarko Šv. Trejybės parapijai pėsčiųjų tako
remonto išlaidoms iš dalies dengti

3000,0

11.

Nepanaudotos lėšos, liko savivaldybės biudžeto lėšų likutyje

1288,63

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.
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Bendradarbiaujama švietimo, kultūros, turizmo, sporto, socialinėje, verslo ir kitose srityse,
plėtojami ryšiai tarp jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų. Vyksta pasikeitimas oficialiomis
delegacijomis.

Sausio 27 d. Savivaldybės, švietimo ir kultūros įstaigų
darbuotojai, Jurbarko miesto gyventojai minėjo Tarptautinė
holokausto aukų atminimo dieną ir 75-ąsias Aušvico-Birkenau
koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines. Lankytasi
Jurbarko genocido aukų kapinėse, uždegtos žvakutes ir padėti
atminimo akmenėliai. Siekdami dalyvauti Pasaulio žydų
kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje „Mes prisimename“
(„We remember“) ir pagerbti Holokausto aukų atminimą, jurbarkiečiai taip pat buvo susirinkę prie
Sinagogų aikštės memorialo.
Vasario 2–4 d. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
drauge su kitais šalies merais buvo išvykęs į Briuselį (Belgija), kur
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje surengė savivaldybių
vadovų pažintinį vizitą į ES institucijas.
Vizito metu su Europos Komisijos Regioninės ir miestų plėtros
generalinio direktoriaus pavaduotoju Normundsu Popensu
(Normunds Popens) merai aptarė Europos Sąjungos regioninę
politiką ir finansines galimybes 2021–2027 m. Meras Skirmantas Mockevičius pristatė Tauragės
regiono savivaldybių projektą „Taurage +“. Įvyko diskusijos su Europos Komisijos Komunikacijos
generalinio direktorato vadove Pia Ahrenkilde-Hansen, Europos Parlamento Regioninės plėtros
komiteto pirmininko pavaduotoju Janu Olbrychtu (Jan Olbrycht), Europos Komisijos ir Europos
Parlamento nariais bei kitais pareigūnais.
Vasario 16 d. Iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė „Krištolinių lelijų“ apdovanojimus 8
nominantams. Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo,
švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ apdovanojimas
paskirtas skulptoriui, Jurbarko Sinagogų aikštės memorialo, skirto įprasminti Jurbarko žydų
bendruomenės ir medinės Jurbarko sinagogos atminimą, kūrėjui Dovydui Zundelovičiui,
gyvenančiam Izraelyje. Kadangi į iškilmingą renginį skulptorius negalėjo atvykti, tai šis garbingas
apdovanojimas buvo įteiktas skulptoriaus sūnui ir memorialo kūrimo bendraautoriui Grigorijui
Zundelovičiui.
Vasario 18–22 d. Savivaldybės vadovas Skirmantas Mockevičius Tel
Avive, Izraelyje, dalyvavo Izraelio savivaldybių federacijos suorganizuotoje
tarptautinėje konferencijoje MUNI EXPO 2020. Ši konferencija buvo skirta
pasidalinti miestų planavimo, transporto, aplinkosaugos, darnios plėtros
vystymo patirtimi. Lietuvos savivaldybių vadovų delegacija taip pat susitiko
su Lietuvos ambasados Izraelyje darbuotojais. Lietuvos ryšių su Palestina biure
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pasirašyta Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Palestinos savivaldybių asociacijos bendradarbiavimo
sutartis. Paskutinę vizito dieną Betliejaus savivaldybės kvietimu meras su kitais delegacijos nariais
lankėsi Betliejuje.
Savivaldybės meras su Lietuvos ambasados Izraelyje ambasadore Lina Antanavičiene tarėsi
dėl tarpininkavimo, kad atsirastų bendradarbiavimas jaunimo mainų bei turizmo srityse su Izraelio
savivaldybėmis.
Balandžio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro teikiamam projektui „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės
integracijos skatinimas, didinant jų verslumą ir socialinę įtrauktį“ („Promoting the social integration
of older people by increasing their entrepreneurship and social inclusion“). Siekiama, kad šio projekto
įgyvendinimui būtų skirtas finansavimas pagal Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos
programą. Projektą planuojama įgyvendinti su partneriu – Zelenogradsko (Kaliningrado sritis) verslo
paramos centru.
Liepos 27 d. Savivaldybėje lankėsi Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robertas S.
Gilkristas (Robert S. Gilchrist). Vizito metu ambasadorius
susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu
Mockevičiumi ir mero pavaduotoju Daivaru Rybakovu,
domėjosi savivaldybės tarptautiniu bendradarbiavimu,
įgyvendinamais projektais bei galimybėmis bendradarbiauti
kultūros srityje.
Ambasadorius, lydimas Savivaldybės mero, aplankė skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį
muziejų ir Sinagogų aikštės memorialą, kurį įvertino kaip išskirtinę reikšmę turintį žydų tautos
istorinės atminties išsaugojimo simbolį.
Rugpjūčio 21 d. Savivaldybės iniciatyva Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko Jurbarko ir
Krailsheimo (Vokietija) bendradarbiavimo 20 metų sukakties paminėjimas. Nors Jurbarko partneriai
dėl koronaviruso sukeltų sunkumų negalėjo dalyvauti renginyje, bet šiuolaikinių technologijų pagalba
buvo pasikeista sveikinimais, o tiesioginę transliaciją stebėjo ne tik Vokietijos draugai, bet ir
kraštiečiai, gyvenantys Australijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir kitose šalyse...
Savivaldybės interneto svetainėje ir laikraščiuose „Mūsų laikas“ bei „Šviesa“ paskelbta plati
bendradarbiavimo apžvalga „Jurbarko ir Krailsheimo (Vokietija) miestų draugystei – 20 metų!“,
interviu su Krailsheime gyvenančiais lietuviais ir nemažai videomedžiagos.
Rugsėjo 4 d. Rokiškio krašto muziejuje Jurbarko rajono
savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui iškilmingai įteikta
Ruvino Būno vardo premija. Šią premiją 2016 m. įsteigė
organizacija „Prisimenant Litvakus, Inc“, kurią atstovauja Philip S.
Shapiro (JAV) ir Rokiškio krašto muziejus. Ruvinas Būnas –
Rokiškio krašte gimęs žydų tautybės jaunuolis, tapęs kariu
savanoriu ir 1920-aisiais žuvęs mūšyje už Lietuvos laisvę. 2020 m.
premijos steigėjai visais balsais „už“ (vienbalsiai) nutarė Ruvino
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Būno premiją skirti Jurbarko rajono savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui už prasmingą veiklą
ir rūpestį puoselėjant žydų kultūros paveldą bei Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įprasminimą
Sinagogų aikštės memoriale.
Rugsėjo 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius Jurbarko viešojoje bibliotekoje susitiko su Kroatijos
Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Krešimiru Kedmenecu (Krešimir
Kedmenec). Aptarti bendradarbiavimo kultūros srityje klausimai tarp
Jurbarko rajono savivaldybės ir Kroatijos Respublikos ambasados. Sutarta
Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengti parodą „Markas Maruličius ‒
Europos humanistas“ ir tris Kroatijos kino popietes. Kultūrinis
bendradarbiavimas tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir Kroatijos
Respublikos ambasados prasidėjo 2017 metais.
Spalio 9 d. Jurbarko krašto muziejuje įvyko JAV Valstybės
departamento remiamos kino diplomatijos programos „American
Film Showcase“ pirmasis kino seansas. Taip pradėtas įgyvendinti
susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo su Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasadoriumi Lietuvoje Robertu S. Gilkristu, kuris
Jurbarke lankėsi šių metų liepos mėnesį. Filmo peržiūroje ir
aptarime dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados
Vilniuje viešųjų ryšių skyriaus vadovė Sara Veldhuizen Stealy.
Po renginio Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ambasados
atstovams aprodė Jurbarko miestą, supažindino su jo istorija.
2020 metais sukako 20 metų, kai oficialiai pasirašyta Draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
tarp Jurbarko rajono savivaldybės bei Ryno (Ryn, Lenkija) miesto ir gminos. Dėl pasaulinės
koronaviruso infekcijos teko atsisakyti planuotų susitikimų ir bendrų renginių.
Savivaldybės interneto svetainėje ir laikraštyje „Mūsų laikas“ apie abiejų savivaldybių
bendradarbiavimą paskelbtas straipsnis „Tikra draugystė visada išlieka“.

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 2020 metų biudžeto vykdymo ir finansinės situacijos analizės
duomenys.
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5.1. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮPLAUKOS
Preliminariais duomenimis patikslintas 2020 m. rajono savivaldybės biudžeto 37 432,0 tūkst.
eurų pajamų planas įvykdytas 35 465,1 tūkst. eurų, arba 94,7 proc., skolinimosi pajamų planuota
gauti 947,0 tūkst. eurų, pasiskolinta – 698,3 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 73,7 proc. Per metus
Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 8 945,5 tūkst. eurų, iš jų:
2 258,3 tūkst. eurų lėšos skirtos kelių priežiūros ir plėtros programai ir COVID pasekmėms mažinti
(keliams), 1 258,0 tūkst. eurų – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos projektams vykdyti,
neformaliam vaikų švietimui finansuoti ir 5 429,2 tūkst. eurų – valstybės biudžeto ir (ar) valstybės
skolinti tikslinės paskirties asignavimai (rentgeno aparatūrai įsigyti, švietimo įstaigų modernizavimo
programai, Jurbarko kultūros centrui modernizuoti, kitai socialinei paramai bei socialinėms
paslaugoms asmenims su sunkia negalia finansuoti, mokymo reikmėms, skaitmeninio ugdymo
plėtrai, mokinių vasaros užimtumui, neformaliojo ugdymo pedagogams finansuoti, melioracijos
reikmėms finansuoti bei kovos su pandemija išlaidoms dengti) bei papildomos savivaldybės biudžeto
lėšos biudžeto reikmėms finansuoti ir įsiskolinimams dengti, nepanaudotas 61,6 tūkst. eurų apyvartos
lėšų likutis. Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas 709,9
tūkst. eurų (valstybės biudžeto ir (ar) skolintų lėšų tikslinės paskirties asignavimai Jurbarko kultūros
centrui modernizuoti, švietimo įstaigų modernizavimo programai, lėšos COVID pasekmėms mažinti
(keliams), paramai mokiniams bei savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas).
Iš valstybės biudžeto 2020 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms
funkcijoms vykdyti suma bei kiti tikslinės paskirties asignavimai (pagal pateiktas finansavimo
paraiškas). Dėl užsitęsusio mokėjimo prašymų vertinimo nebuvo gauta visos planuotos ES finansinės
paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui bei projektams finansuoti. Iš valstybės biudžeto gauta
ir iki metų pabaigos grąžinta 810 tūkst. Eur trumpalaikė paskola laikinam apyvartos lėšų trūkumui
dengti. Valstybės biudžetui iki 2020 m. gruodžio 31 d. grąžinta 147,2 tūkst. eurų nepanaudotų pagal
tikslinę paskirtį valstybės biudžeto asignavimų (didžioji dalis – 111,0 tūkst. Eur – socialinės srities
funkcijoms vykdyti).
Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą 1 177,0 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2019 m.
gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti bei
biudžeto išlaidoms finansuoti. Didžioji dalis nepaskirstyto apyvartos lėšų likučio per metus buvo
nukreipta direktoriaus rezervui kovos su pandemija išlaidoms dengti, nepanaudota 61,6 tūkst. eurų.
2020 m. rajono savivaldybės biudžetui buvo iššūkių metai, tiek suvaldyti pinigų srautus, tiek
užtikrinti būtiniausių išlaidų finansavimą ir įstaigų veiklą. Dėl COVID-19 ligos pandemijos buvo
nuolat analizuojamas pajamų surinkimas ir pinigų srautai, subalansuoti išlaidas metų pabaigoje
padėjo trumpalaikė 810 tūkst. eurų paskola iš valstybės biudžeto. Nors metų pabaigoje finansavimas
įstaigoms buvo sumažintas, su darbuotojais atsiskaityta laiku, įstaigų veikla užtikrinta tinkamai, o
trumpalaikė paskola 2020 m. gruodžio 31 d. grąžinta į valstybės biudžetą.
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2020 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur / proc.)

Gyventojų pajamų
mokestis, iš viso
15200,9 (42,0 %)

Dotacijos ir kitos
tikslinės paskirties
lėšos 16274,9
(45,0 %)

Turto mokesčiai,
kitos biudžeto
pajamos, rinkliavos
2530,2 (7,0 %)

Skolinimosi
pajamos 7698,3
(1,9 %)

ES finansinės
paramos lėšos
1459,1 (4,0 %)

5.2. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS
Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti preliminariai 2020 m. buvo planuota 40 189,6 tūkst. eurų išlaidų,
planas įvykdytas 36 397,0 tūkst. eurų, arba 90,6 proc.
Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinei paramai, lėšos įvairioms išmokoms,
kompensacijoms, socialinėms paslaugoms bei lėšos infrastruktūros objektams prižiūrėti,
modernizuoti, pertvarkyti. 2020 m. ypatumas – dėl valstybės skirtų investicijų antroje vietoje yra
Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa.
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2020 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)
Kultūros ir sporto
veiklų plėtros
programas 3932,6
(10,8 %)

Vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų
ugdymo programa
13527,2 (37,2 %)

Kaimo plėtros
programa 822,7
(2,3 %)

Bendrųjų funkcijų
vykdymo programa
(be paskolų
grąžinimo)
3825,6 (10,5 %)

Socialinės paramos
plėtros, socialinės
atskirties mažinimo
programa 4874,8
(13,4 %)

Infrastruktūros
objektų priežiūros,
modernizavimo ir
plėtros programa
6476,0 (17,8 %)
Smulkaus verslo ir
turizmo skatinimo
programa 791,8
(2,2 %)

Skolintų lėšų
grąžinimas 751,7
(2,1 %)

Sveikatos ir
aplinkos apsaugos
programa 1394,6
(3,8 %)

5.3. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TRUMPALAIKIS IR ILGALAIKIS
ĮSISKOLINIMAS

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 179,8 tūkst.
eurų. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas sumažėjo 61,6 tūkst. eurų.
Pagrindinė įsiskolinimų sumažėjimo priežastis – neliko įsiskolinimo darbo užmokesčiui, 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 ir kitas
paslaugas.
Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 269,6 tūkst.
eurų, kuris padidėjo lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 16,5 tūkst. eurų. Ilgalaikio
įsiskolinimo padidėjimą lėmė tai, kad savivaldybė laiku negavo ES lėšų kompensacijos vykdomiems
projektams, kai finansavimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu. Gaunama išlaidų kompensacija
dengiama kredito linijos lėšomis, panaudotomis atliktoms projektų veikloms ir darbams apmokėti.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų
mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti.
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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 2020–2022 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-59,
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 (toliau – 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.
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3. Priemonė „Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip
18 darbo dienų) (vertinant dienų skaičių nuo prašymo pateikimo iki licencijos išdavimo)“ vykdoma –
vienkartinės licencijos ir leidimai išduotos per 1–5 dienas, dėl būtinumo Savivaldybės administracijai
raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę muitinę, Informatikos ir ryšių departamentą prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir kt. )
siekiant nustatyti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija ar leidimas,
nevienkartinės licencijos išduotos nedelsiant po reikalingų dokumentų gavimo.
4. Priemonė „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į
administracinės naštos mažinimą (vertinant prie DVS prisijungusių įstaigų skaičių, gautų ir siųstų
kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų skaičių)“ vykdoma: 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 DVS pritaikyta registruoti bei peržiūrėti dokumentus, pasirašytus saugiu
(kvalifikuotu) elektroniniu parašu. DVS naudoja 4 savivaldybės įstaigos (įmonės): VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Jurbarko vandenys“,
Jurbarko kultūros centras. Su šiomis įstaigomis (įmonėmis) yra galimybė keistis dokumentais DVS
priemonėmis. Su administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais, gautais raštais
darbuotojai supažindinami DVS priemonėmis. Visi Savivaldybės tarybos, Mero ir administracijos
direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.jurbarkas.lt. Visi savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai skelbiami Teisės aktų
registre.
5. Priemonė „Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (vertinant naudojimąsi
informacinėmis sistemomis ir per jas priimtų prašymų skaičių, įsigytų kompiuterių, licencijų ir
programų skaičių) vykdoma nuolat – Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje yra sukurti
reklaminiai skydeliai Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų
geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“, kurių pagalba 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). Savivaldybė turi įsigijusi
Geografinės informacinės sistemos programą (ArcMap), programos pagalba yra kuriami
skaitmeniniai žemėlapiai, kurie yra pateikti viešai savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt
nuorodoje „Jurbarko žemėlapiai“. Topografinių ir inžinerinių planų derinimui naudojama Stambaus
mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) elektroninė sistema,
informacija apie savivaldybėje esančius erdvinius objektus (inžinerinius tinklus) kaupiama
savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje (SEDR), šios programos yra interneto svetainėje www.
geoportal.lt. Statybos leidimams išduoti, prašymams informuoti visuomenę apie statinių projektinius
pasiūlymus, pritarimams projektiniams pasiūlymams, specialiųjų reikalavimų išdavimui naudojama
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
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„Infostatyba“. 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 ir dalyvių skaičių)“ vykdoma – savivaldybės
darbuotojai per 2020 m. kvalifikaciją kėlė dažniausiai nuotoliniu būdu.
Administracinės naštos mažinimo priemonių statistiniai rodikliai pateikti lentelėje.

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas.

Eil.
Nr.

Prie
-monės
Nr.

Priemonės vertinimo rodiklio
pavadinimas

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti
informaciniai įpareigojimai asmeniui,
skaičius, iš jų:

59

60

40

58

2.

Jurbarko rajono
sprendimų

tarybos

34

34

26

36

3.

Jurbarko
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų

25

26

14

22

Seniūnijų persiųstų Socialinės paramos
skyriui prašymų skaičius:

x

x

x

x

1.

4.

1

2

savivaldybės

5.

dėl vienkartinės socialinės pašalpos

310

350

399

612

6.

dėl išmokos vaikui

1211

3553

1186

755

7.

socialinės paramos mokiniams

634

74

619

985
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8.

dėl socialinių paslaugų

262

298

289

318

9.

dėl piniginės socialinės paramos

4497

4661

4410

1902

1–5

1–5

1–5

1–5

4

4

4

4

Gautų ir siųstų kvalifikuotu el. parašu
pasirašytų dokumentų skaičius

2577

4096

3389

3860

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

3725

2763

2567

3375

14.

Per Civilinės metrikacijos elektroninių
paslaugų sistemą (MEPIS) gautų prašymų
skaičius

32

53

52

133

15.

VSD registre užregistruotų dokumentų
skaičius

2084

2299

2251

1060

16.

Įsigytų kompiuterių skaičius

16

16

14

14

17.

Įsigytų kompiuterių
(darbo vietoms)

0

143

0

0

18.

Įsigytų kompiuterių programų skaičius

0

2

0

0

7221,5
9

5171,1
2

7992,5
9

5904,4

10.

3

Dienų skaičius nuo prašymo pateikimo (ar
visų dokumentų gavimo) iki licencijos
išdavimo

11.

4

Prie DVS prisijungusių įstaigų skaičius

12.
13.

19.

5

7

licencijų

skaičius

Kvalifikacijai kelti panaudota lėšų suma
Eur

7. INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS IR PROJEKTINĖ VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybė įgyvendina įvairius projektus, kurie finansuojami (arba tikėtina,
kad bus finansuojami) Europos Sąjungos, valstybės ir Jurbarko rajono savivaldybės lėšomis.
Projektais siekiama, kad investuotojai pasirinktų būtent Jurbarko rajoną, kad jauni žmonės liktų
gimtinėje ir visiems gyventojams būtų sudarytos geresnės gyvenimo sąlygos.
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Pateiktos projektų paraiškos 2020 m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projekto pavadinimas
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos
negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje
Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas (Jurbarko
rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių projektas)
Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas (II etapas)
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje
Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje
Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai
Jurbarko kultūros centro pastato kapitalinis remontas
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato Jurbarke, Vydūno g. 15, atnaujinimas
Bendra pateiktų paraiškų vertė sudaro daugiau kaip 10 mln. Eur.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Baigti įgyvendinti projektai Jurbarko rajono savivaldybėje 2020 m.
Projekto pavadinimas
Jurbarko miesto gyvenamųjų namų kvartalo gatvių, tarp Lauko, S. Daukanto ir Dariaus ir
Girėno gatvių bei Gedimino gatvės, techninių projektų parengimas
Seredžiaus pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai
Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone
Skirsnemunės mokyklos pastato energijos efektyvumo didinimas
Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus miestelių kompleksinis sutvarkymas
Universalaus daugiafunkcinio centro įkūrimas Jurbarko rajone
Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste (III etapas)
Urbanistinės miesto infrastruktūros plėtra II etapas
Jurbarko kultūros centro rekonstravimas
Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste
Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste (II etapas)
Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose
Jurbarko mieste
Ilgalaikio Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2016-2026 metams
parengimas
Jurbarko miesto vaikų darželio „Nykštukas“ rekonstravimas
Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai II etapas
Sektorinių galimybių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų
strateginį plėtros planą parengimas
Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo
sistemų įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei
Jurbarko rajono Dainių k. dalies Užtvankos gatvės, Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V.
Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K.
Donelaičio gatvės pratęsimo įrengimas“
Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste
Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone
Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone
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Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2016–2023 metais
(nurodytos preliminarios projektų vertės)

Eil.
Projekto pavadinimas
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vandens gerinimo
įrenginių ir vandens
gręžinių įrengimas
Belvederio, Pieštvėnų
ir Tamošių kaimuose
(baigtas 2020 metais)
Turgaviečių ir viešųjų
tualetų įrengimas
Viešvilės miestelyje ir
Juodaičių kaime
Paviršinio vandens
surinkimo ir nuleidimo
sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės
įrengimas
Skirsnemunės kaime
Šaligatvių ir apšvietimo
inžinerinių tinklų
įrengimas Girdžių,
Lybiškių ir Rotulių
kaimuose
Parama vietiniams
keliams Jurbarko rajone
A. GiedraičioGiedriaus gatvės
rekonstravimas
Jurbarko mieste
(baigtas 2020 metais)
Eismo saugos
priemonių diegimas
Jurbarko miesto Lauko
gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių
tako įrengimas
Jurbarko miesto
Barkūnų gatvėje
(baigtas 2020 metais)
Jurbarko kultūros
centro modernizavimas
(baigtas 2020 metais)

Lėšų šaltiniai, Eur

Projekto
vertė, Eur Savivaldybės Valstybės
biudžetas
biudžetas

ES
lėšos

Projekto
pradžios–
pabaigos
metai

202.811

40.562

0

162.249

2018–
2020

164.510

32.902

0

131.608

2019–
2021

119.556

23.911

0

95.645

2019–
2021

174.975

34.995

0

139.980

2019–
2021

250.223

60.067

0

190.156

20192022

794.019

59.552

59.551

674.916

2017–
2020

230.890

116.190

0

114.700

2018–
2021

187.681

34.365

0

153.316

2019–
2020

515.526

97.732

226.000

191.794

2016–
2020
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto
kultūros centro
aktualizavimas
Savivaldybes
jungiančių turizmo
trasų ir turizmo
maršrutų
infrastruktūros plėtra
Tauragės regione
(baigtas 2020 metais)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo patalpų
įrengimas Eržvilko
gimnazijoje
Jurbarko Antano
Sodeikos meno
mokyklos atnaujinimas
ir pritaikymas
neformaliajam
ugdymui (baigtas 2020
metais)
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
Socialinio būsto plėtra
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Jurbarko rajono viešųjų
pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo
didinimas
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo

2020 m.

544.666

105.954

0

438.712

2018–
2021

465.063

69.760

0

395.303

2017–
2020

394.072

29.556

29.555

334.961

2018–
2021

179.894

26.984

0

152.909

2018–
2020

258.031

35.287

18.060

204.684

2018–
2021

137.799

10.335

10.335

117.129

2018–
2021

12.312

923

923

10.466

2018–
2021

297.848

44.677

0

253.171

2016–
2021

178.382

13.379

13.379

151.624

2018–
2021

584.948

274.474

0

274.474

2018–
2021
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

infrastruktūros plėtra
Jurbarko mieste
Kraštovaizdžio
formavimas Jurbarko
rajone
Tauragės regiono
komunalinių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra
(4 regiono
savivaldybių)
Paslaugų teikimo ir
asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas
Tauragės regiono
savivaldybėse. I etapas
(4 regiono
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
Mokausi plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje
Bendruomeninių
apgyvendinimo bei
užimtumo paslaugų

2020 m.

920.732

138.109

0

782.623

2018–
2021

2.800.256

420.038

0

2.380.218

2017–
2021

931.530

139.749

0

791.781

2017–
2021

612.090

45.907

45.907

520.276

2018–
2021

1.072.138

160.821

0

911.317

2018–
2021

381.444

0

0

381.444

2017–
2021

129.749

20.760

108.989

0

2019–
2021

51.000

7.000

44.000

0

2019–
2021

212.116

2.100

0

210.016

2019–
2022

34.878

1.744

0

33.134

2019–
2021

50.000

10.000

40.000

0

2020–
2023

1.118.279

0

0

1.118.279

2020–
2022
67

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita

32

asmenims su proto ir
psichikos negalia plėtra
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Funkcinės zonos
Tauragė+ plėtros
strategijos pirmaeilių
veiksmų įgyvendinimas
(4 savivaldybių)

18.849.068

7.733.930

901.227

10.213.911

2020 m.

2021–
2023

2020 metais buvo pateikti ir patenkinti prašymai dėl papildomo finansavimo šiems
projektams: „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo didinimas“, „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (2
prašymai), „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“, „Pėsčiųjų ir dviračių
tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“, „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros
centro aktualizavimas“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių
lopšelyje-darželyje“, „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų
k. sutvarkymas“.
8. BAIGIAMASIS ŽODIS

Apžvelgdamas 2020 metus, noriu padėkoti kiekvienam iš Jūsų: žemdirbiui, paslaugų teikėjui
ir smulkiajam verslininkui, įmonės vadovui, mokytojui ir daželio auklėtojai, socialiniam darbuotojui,
medikui, policininkui, ugniagesiui, šauliui, teisėsaugos darbuotojui, komunalines paslaugas
teikiančių įmonių darbuotojui, valstybės tarnautojui, kultūros darbuotojui, mamytei ir tėveliui,
auginantiems vaikučius, jauniesiems jurbarkiečiams. Visų Jūsų pastangomis Jurbarko rajonas tapo
dar jaukesnis ir patrauklesnis.
Visos Jurbarko krašto bendruomenės vardu ačiū tariu VŠĮ Jurbarko pirminės sveikatos
priežiūros centras direktorei Remigijai Mencienei, VšĮ Jurbarko ligoninė vyr. gydytojai Rūtai
Lukšienei ir šių įstaigų kolektyvui. Jūsų pasiaukojantis darbas 2020 metais į Jurbarko krašto istoriją
bus įrašyta gražiausiomis raidėmis. Savo nuoširdžiausią padėką skiriu ir VšĮ Jurbarko socialinės
paslaugos direktorei Audronei Balčiūnienei ir Seredžiaus senelių globos namų direktoriui Zigmui
Zakarui bei šių įstaigų kolektyvui, pandemijos metu išsaugojusiems įstaigų globotinius.
Dėkoju Savivaldybės tarybos nariams, Verslo tarybos nariams, komisijų ir darbo grupių
nariams.
Ačiū tariu darniai 2020 metais dirbusiai mano komandai – vicemerui Daivarui Rybakovui,
Tarybos ir mero sekretoriato vedėjai Genei Gudaitienei ir sekretoriato darbuotojams.
Mano ir visos Jurbarko rajono bendruomenės padėkos už 2020 metų veiklą nusipelnė
savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys, seniūnai, seniūnaičiai, skyrių vedėjai ir
specialistai, savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovai ir darbuotojai.
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2020 m.

Ekstremalios situacijos akivaizdoje dėjome daug pastangų kuo operatyviau ir objektyviau
informuoti rajono gyventojus apie padėtį rajone. UAB „Jurbarko šviesa“, Mūsų laikas“ žurnalistai ,
Jurbarko televizija visada buvo įvykių sūkuryje, geranoriškai dalijosi informacija su savo skaitytojais,
nuoširdžiai dėkoju jiems.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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