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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) 2018 m.
balandžio 5 d. gavo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą Nr. 4D-2018/1-401
(toliau – Pažyma) dėl X skundo tyrimo. Pažymoje prašoma ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos informuoti, kaip yra sprendžiami Mituvos ir Nemuno
prieplaukų pritaikymo (taip pat ir lėšų tam skyrimo) negalią turinčių asmenų poreikiams (saugaus
patekimo bei naudojimosi statiniais) klausimai.
Atsižvelgdami į tai, teikiame šią informaciją:
Viešosios institucijos strateginio planavimo modelis padeda efektyviai įgyvendinti
institucijos
siekius,
nustatyti
veiklos
plėtros
poreikius
bei
jų
realizavimo
galimybes. Informuojame, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d.
sprendimu Nr. T2-32 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio plano
patvirtinimo“ buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos
planas (toliau – Strateginis veiklos planas). Pažymėtina, kad Jurbarko rajono savivaldybėje visi
darbai ir projektai įgyvendinami, rengiant Strateginį veiklos planą, kuris rengiamas įvertinus
reikalingiausias sritis, kurios turi būti vystomos. Taip pat įvertinamas savivaldybei skirtas
skolinimosi limitas, kuris naudojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų
daliniam finansavimui.
Nemuno (Jurbarko) prieplauka (unikalus Nr. 4400-0097-2327) pagal Vidaus vandenų
prieplaukos registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimą gali būti naudojama keleivių
įlaipinimui ir išlaipinimui iš laivo. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Nemuno (Jurbarko)
prieplauka buvo projektuojama kruiziniam laivui priplaukti. Savivaldybės administracija išsiuntė
paklausimą Valstybinei įmonei Vandenų kelių direkcijai dėl laivų maršrutų bei tvarkaraščių
„Jurbarko prieplaukoje“, taip pat prašė pateikti informacija ar „Jurbarko prieplaukoje“ yra
numatytas plaukiojančių laivų sustojimas. Pagal Valstybinės įmonės Vandenų kelių direkcijos
turimus duomenis Nemuno (Jurbarko) prieplauka yra įrengta Nemuno upėje valstybinės reikšmės
vidaus vandenų kelyje, kuris skirtas krovininių, keleivinių, pramoginių ir kitų plaukiojančių
priemonių laivybai. Šiame upės ruože laivybos sezono metu periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą
per savaitę, plaukia vandens kelią prižiūrintys Valstybinei įmonei Vandenų kelių direkcijai
priklausantys laivai. Šie laivai pagal grafiką nestoja.
Atsižvelgiant į Valstybinės įmonės Vandenų kelių direkcijos gautus duomenis
Savivaldybės administracija pažymi, kad Nemuno upe šiuo metu nevyksta intensyvi laivyba. Taip
atkreiptinas dėmesys į tai, kad Nemuno upės prieplauka buvo projektuojama kruiziniams laivams,
kurių laivyba Nemunu šiuo metu iš viso nevyksta. Įvertinus šias ir dar daugybę kitų aplinkybių,
Strateginiame veiklos plane šiuo metu nėra numatyta Nemuno (Jurbarko) prieplaukos
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infrastruktūros tvarkymo ir galutinio prieplaukos pritaikymo intensyviai laivininkystei, kadangi iš
biudžeto skirti lėšas Nemuno (Jurbarko) prieplaukos galutiniam sutvarkymui būtų per didelė našta
savivaldybės biudžetui, o iš ES fondų šiame laikotarpyje nėra galimybių finansuoti.
Mituvos prieplauka (unikalus Nr. 4400-1125-9357) po perdavimo savivaldybės
nuosavybėn nebuvo rekonstruojama ar kapitaliai remontuojama. Šiuo metu Mituvos uosto
ekvatorija yra užnešta nešmenimis iš Imsrės upės, todėl laivyba joje negalima. Dėl Mituvos
stacionarios prieplaukos su valstybės įmone „Vidaus vandens kelių direkcija“ yra derinamos
sąlygos dėl prieplaukos pertvarkymo ir jos ekvatorijos valymo, siekiant pagerinti mažųjų laivų
naudojimo sąlygas. Pažymėtina, kad Savivaldybė neturi lėšų Mituvos prieplauką rekonstruoti ar
kapitaliai remontuoti. Mituvos prieplauką rekonstruoti ar kapitaliai remontuoti galėtumėme tik
panaudojus Europos Sąjungos lėšas, tačiau šiuo metu nėra galimybės su šiuo objektu dalyvauti
jokiame Europos Sąjungos finansuojamame projekte.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracija supranta susidariusią
situaciją, visuomet atsižvelgia į neįgaliųjų asmenų prašymus, jų poreikius bendradarbiauja,
analizuoja iškilusius klausimus, problemas ir pagal galimybes imasi atitinkamų veiksmų.
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