JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

2021 METŲ VEIKLA

Jurbarko rajonas – patrauklus gyventi, aplankyti ir investuoti Nemuno kraštas su išsaugota istorija, kultūra ir gamta.
(Jurbarko rajono 2016–2026 m. strateginis plėtros planas)

Gerbiami Jurbarko rajono gyventojai,
Nuolat gražėjantis Jurbarko rajonas – tai kiekvieno iš Jūsų indėlio rezultatas. Kurdami jį, esame
viena didelė komanda. Mums didelė garbė būti tos komandos dalimi ir drauge su Jumis puoselėti
Jurbarko krašto istorinę atmintį bei kurti mūsų rajono dabartį ir ateitį. Pristatome Jums trumpą
mūsų krašto gyvenimo ir veiklos sąvadą, kuriame rasite aktualios informacijos apie konkrečius
2021-aisiais metais atliktus darbus, spręstas problemas ir gaires ateičiai.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys

2021 metų Jurbarko rajonas
2021 metais Jurbarko rajone gyvenamąją vietą buvo deklaravę 26 992 asmenys, ir 145 asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Per
2021-uosius metus registruotas 157 kūdikių gimimas (iš jų 39 gimė užsienio šalyse). Populiariausi vardai, suteikti berniukams – Kajus, Nojus, Adomas, mergaitėms –
Emilija, Ema, Amelija. Retesni vardai – Timas, Brainas, Atilė, Eivė, Juna. Rajone mirė 525 asmenys, susituokė 122 poros, išsituokė 68 poros.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenys
2021 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų
struktūra pagal programas
Programos pavadinimas
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa
Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties
mažinimo programa
Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir
plėtros programa
Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa

Išlaidos
tūkst.
Eur
14195,2

2021 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų
struktūra pagal išlaidų pobūdį

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

Išlaidos
tūkst.
Eur
19486,9

Kitos neišvardintos prekės ir paslaugos

5572,1

15,2 %

Materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo,
įsigijimo išlaidos

3905,5

10,7 %

Socialinė parama ir įvairios kompensacijos

2927,1

8,0 %

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

2106,8

5,7 %

Komunalinės paslaugos

1035,3

2,8 %

Skolintų lėšų gražinimas, palūkanų mokėjimas
Subsidijos vietinio susisiekimo maršrutams,
dotacijos
Mityba ir medikamentai

905,1

2,5 %

498,4

1,4 %

212,0

0,6 %

Išlaidos
proc.
38,7 %

5917,0

16,1 %

4432,8

12,1 %

4113,9

11,2 %

Bendrųjų funkcijų vykdymo programa

3709,1

10,1 %

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa

1763,7

4,8 %

Smulkaus verslo ir turizmo skatinimo programa

1257,3

3,4 %

Skolintų lėšų grąžinimas, palūkanų mokėjimas

985,1

2,7 %

Kaimo plėtros programa

275,1

0,8 %

Išlaidų pobūdis

Išlaidos
proc.
53,2 %

Įsiskolinimai kalendorinių metų pabaigoje (tūkst. Eur)
Trumpalaikis įsiskolinimas: 2018 m. – 309,7, 2019 m. – 241,4, 2020 m. – 179,8, 2021 m. – 365,0.
Ilgalaikis įsiskolinimas: 2018 m. – 3277,6, 2019 m. – 3253,1, 2020 m. – 3269,6, 2021 m. – 2688,0.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus duomenys

SVARBIAUSI DARBAI SENIŪNIJOSE 2021 METAIS

Kaimo vietovių gatvių tvarkymas
ERŽVILKO SENIŪNIJA

Skirsnemunės k. Kalno g.

Savivaldybės keliai (gatvės) tvarkomi
pagal 2020 m. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-190 patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių
(gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir remonto
2021–2023 metų planą.
2021 metais paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos
– 1 389,4 tūkst. eurų. Iš jų: 995,9 tūkst. eurų
buvo skirta kelių tiesimui, rekonstravimui, kapitaliniam remontui, pėsčiųjų ir dviračių takų
bei apšvietimo įrengimui, inžinerinėms paslaugoms; likusieji 393,5 tūkst. eurų – Savivaldybės kelių priežiūrai, paprastajam remontui, inventorizavimui.
2021 metais išasfaltuota:
• Seredžiaus sen. Motiškių k. Motiškių g.
dalis (740 m),
• Viešvilės sen. Ridelkalnio k. Ridelkalnio g. (615 m),
• Šimkaičių sen. Paulių k. Žvejų g.
(731 m),
• Šimkaičių mstl. Bebirvyčio g. (360 m),
• Skirsnemunės k. Kalno g. (735 m),
• Eržvilko sen. Lybiškių k. Kubiliškės g.
(700 m).

Viešvilės sen. Ridelkalnio k. Ridelkalnio g.

Įgyvendinti kiti projektai:
• Šimkaičių mstl. įrengtas 147 m pėsčiųjų ir dviračių takas, vedantis link
paminklo žuvusiems partizanams.
Įrengti dviračių stovai, šiukšliadėžės,
suoliukai. Darbų atlikta už 28,7 tūkst.
eurų sumą (26,3 tūkst. eurų skirta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, o 2,4
tūkst. eurų – iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto).
• Jurbarkų sen. Rotulių k. prie Šermukšnių ir Pėsčiųjų tako gatvių važiuojamosios dalies nutiestas 403 m
ilgio šaligatvis, įrengtas naujas apšvietimas. Darbai atlikti už 52,3 tūkst.
eurų sumą (48,9 tūkst. eurų skirta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, o 3,4
tūkst. eurų – iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto).
2021 metais visose rajono seniūnijose taip
pat atlikti įvairūs kelių priežiūros ir remonto
darbai: kelių su žvyro danga greideriavimas
(priežiūra), kelių su asfalto danga išdaužų užtaisymas, kelių (gatvių) horizontalusis ženklinimas, vandens pralaidų remontas.

Kaimo vietovių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymas

Šimkaičių mstl. Liepų g. 1

Aikštelių įrengimo ir remonto
darbams (betono trinkelių dangos ir betoninių bortelių įrengimui, asfaltuotų aikštelių išdaužų
remontui) panaudota 44 812 Eur
iš Jurbarko rajono savivaldybės
biudžeto.
Darbai atlikti prie pastatų, kurių
adresai:
Šimkaičių mstl. (Liepų g. 1);
Smalininkų m. (Nemuno g. 39);
Skirsnemunės k. (Nemuno g. 33);
Raudonės mstl. (Pilies g. 1);
Viešvilės mstl. (Klaipėdos g. 91);
Eržvilko sen. Lybiškių k. (Stoties g.
8 ir 10);
Seredžiaus mstl. (P. Cvirkos g. 17A
ir J. Marcinkevičiaus g. 1);
Jurbarkų k. (Dainių g. 4, Vyturio g.
14, Mokytojų g. 12 ir 14, Gegužės
1-osios g. 13 ir 15).

Smalininkų m. Nemuno g. 39

Jurbarko miesto automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymas

• Pakeista Eržvilko ir Varlaukio kapinių tvorų dalis, atnaujinta Varlaukio
senkapio kryžiaus apsauginė tvorelė
• Atliktas buvusios Varlaukio geležinkelio stoties einamasis remontas
• Atnaujintas ir perdažytas Vytauto Didžiojo paminklas Balandžių kaime
• Suremontuota Eržvilko seniūnijos administracinio pastato ir katilinės dalis,
taip pat atnaujintas Lybiškių bibliotekos pastato fasadas
• Sutvarkyti suoleliai Eržvilko Ryto aikštėje
• Įsigytas traktoriukas (vejapjovė) ir 3 lapų pūstuvai
• Pašalinti avarinės būklės medžiai Eržvilko Šaltuonos ir Piliakalnio gatvėse

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
• Perdažyti Gediminaičių stulpai,
atnaujinta jų statybos mecenatų
įamžinimo lentelė
• Išleista knyga „Girdžiai. Istorijos
atodangos“
• Perklota 160 metrų šaligatvio Mituvos
gatvėje (panaudotos senos šaligatvių
plytelės, o vejos apvadams įsigyta
naujų)
• Atnaujinti laiptai Mituvos užtvankos
šlaite į Liepų alėjos taką, išlieti 1,51 m
pločio ir 25 pakopų betoniniai laiptai
• Tvarkytos seniūnijos administracinės
patalpos
• Pastatytas vėliavų stulpas prie lauko
estrados Gudelių kaime

Ant Girdžių užtvankos kranto stovi Gediminaičių stulpai

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
• Bendruomenės iniciatyva sutvarkytas naujai suformuotas ir rekreacijai skirtas 0,49 ha žemės
sklypas (įrengta: vaikų žaidimo aikštelė, Kneipo takas, saulės laikrodis; nutiestas takas,
pasodinta medelių)
• Įsigytas traktoriukas viešųjų teritorijų priežiūrai

JURBARKŲ SENIŪNIJA
• Įrengtas naujas 110 m ilgio šaligatvis Jurbarkų k. Vyturio g. (prie Jurbarkų
darželio-mokyklos)
• Atliktas kelio Nr. J39 („Į Greičių k.“) einamasis remontas ir pakeista pralaida
Mikutaičių II k. kelyje Nr. J19 („Senkelio likusi dalis“)
• Įsigyti naujas lapų pūstuvas-kuprinė ir prie traktoriaus tvirtinamas sniego
valytuvas

RAUDONĖS SENIŪNIJA
• Atnaujintas Raudonės pilies kiemas,
lankymui pritaikytas parkas (sutvarkytos
pagrindinės alėjos, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, iškirsti savaiminiai
medžiai, įrengta mažoji architektūra,
atvertas pilies vaizdas pietinėje pusėje,
o terasa apsodinta gėlėmis)
• Įsigytos negyvenamosios buvusios
Raudonės pašto patalpos, kurios perduotos
naudoti Raudonės kaimo bendruomenei
„Žiburys“

• Prisidėta prie Stakių Šv. Antano Paduviečio
bažnyčios stogo ir sienų remonto,
šventoriaus sutvarkymo
• Įrengti trys vėliavų stovai Stakiuose
(bendradarbiauta su Stakių bendruomene
„Židinys“)
• Įrengta vandens pralaida Sausgirių kaime ir
sutvarkyta Vikšrynės upelio pralaida

Jurbarko miesto automobilių
stovėjimo aikštelių remontui
2021 metais planuota 150 000 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų
133 233 Eur panaudoti aikštelės,
esančios Jurbarko mieste prie
daugiabučių gyvenamųjų namų,
kurių adresai – Dariaus ir
Girėno g. 47 ir 49, rekonstravimo
darbams apmokėti (įrengtas
naujas apšvietimas, sutvarkytos
lietaus nuotekos, įrengta betono
trinkelių danga), 1 277 Eur
panaudoti šių darbų techninei
priežiūrai.
Darbai buvo atlikti vadovaujantis
automobilių parkavimo aikštelių
remonto Jurbarko mieste 2020–
2023 metų planu, patvirtintu
Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. birželio 25 d.
sprendimu Nr. T2-194.

• Sutvarkyta: buvusio stadiono teritorija Šimkaičių mstl., Jovališkės kaimo
pakelės ir apšvietimas Paulių kaime
• Atnaujintos seniūnijos administracinio pastato vidaus patalpos
• Įsigyti lapų pūstuvas ir traktoriukas (vejapjovė)
• Įrengta turgavietė prie
Žemaitės ir Kęstučio
gatvių sankryžos
• Įrengta Jurbarko
civilinių (naujųjų)
kapinių naujo kvartalo
tvora
• Atnaujinta Jurbarko
miesto kapinių tvora ir
vartai su angelais
• Atnaujintas Vydūno,
P. Cvirkos, Vytauto
Didžiojo ir Algirdo
gatvių apšvietimas
įrengiant LED
šviestuvus
Lauko treniruokliai prie devynaukščio
• Sutvarkytos poilsio zonos prie
Jurbarko karjero ir Imsrės
(atnaujinti tilteliai per Imsrę,
informaciniai stendai)
• Įrengti lauko treniruokliai Jurbarko
jaunimo parke, prie socialinio būsto
Muitinės gatvėje, prie riedlenčių
parko ir daugiabučių gyvenamųjų
namų kvartale prie devynaukščio;
sutvarkyti vaikų žaidimo aikštelių
įrengimai poilsio zonose ir
daugiabučių namų kiemuose
• Atnaujinti vandens tiekimo ir
nuotekų sistemos tinklai Jurbarko
miesto Dariaus ir Girėno, Kriaušių,
Vyšnių, Sodų bei Kranto gatvėse
• Sutvarkytas miškelis prie VšĮ
Jurbarko socialinės paslaugos
• Nustatyta nauja bešeimininkių
kačių šėrimo vieta Jurbarko
mieste – valstybinėje žemėje šalia
žemės sklypo, esančio Algirdo g. 18 Įrengta turgavietė prie Žemaitės ir Kęstučio gatvių sankryžos

VELIUONOS SENIŪNIJA
• Įrengtas laikrodis Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios bokšte
• Įrengti stendai su informacija prie kiekvieno lankomo objekto Veliuonoje
• Įsigyta traktorinė priekaba ir lapų siurblys
• Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė Draugystės g. (veikti pradėjo 2022 m.)
• Pradėtas statyti viešasis tualetas Draugystės g. (veikti pradėjo 2022 m.)

Laikrodžio gamybą finansavo Veliuonos parapijos gyventojai ir Savivaldybė

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
• Įrengti informaciniai stendai prie Žuvitakio ir buvusioje Švabės gyventvietėje
• Sutvarkytas apšvietimas Ridelkanio k. Ridelkalnio g. ir Viešvilės mstl.
Mokyklos g.
• Viešvilės seniūnija bendradarbiaudama su Viešvilės bendruomenės centru ,,Skalvija”
parengė projektą ,,Viešvilės tvenkinio pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai,
poilsiui ir laisvalaikiui“, kurį įgyvendinant buvo išvalyta tvenkinio pakrantė, padarytas
tiltelis į vandenį, pastatyti 6 parko suoleliai ir 3 šiukšliadėžės bei
sutvarkyta poilsio erdvė

SMALININKŲ SENIŪNIJA
SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
• Atnaujinti informaciniai stendai Seredžiaus I ir II kapinėse
• Tvarkytas Seredžiaus mstl. kraštovaizdis (išrauti nenaudojami
gelžbetoniniai elektros stulpai)
• Atlikti remonto darbai seniūnijos pastate, trinkelėmis iškloti takai prie seniūnijos
administracinio bei bendruomenės pastatų, įsigytos buvusio pašto patalpos
• Pastatyti du nauji suoliukai Klausučių k. teritorijoje ir pratęstas šio kaimo Ramovės g.
apšvietimas
• Sumontuota UAB „Žilinskis ir Co“ padovanotų 70 vnt. naujų gatvės šviestuvų
Seredžiuje
• Įsigyta būgninė šienapjovė, vejapjovė, lapų pūtiklis, diskinės malkų pjovimo staklės,
medienos apdirbimo staklės ir kita įranga
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro
Smalininkų skyrius

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA

• Smalininkų m. Darželio g. 2A įkurtas vaikų dienos
centras
• Pabaigtas renovuoti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centro Smalininkų skyriaus pirmo aukšto
vidus, sutvarkytas pastato fasadas

• Pratęstas Smalininkų m.
Stoties g. apšvietimas (235 m)
• Nemuno gatvėje išpjauti
ir Ąžuolų alėjoje išgenėti
avarinės būklės medžiai,
keliantys grėsmę žmonių
gyvybei bei turtui
• Įsigytas sodo traktorius ir
motorinis pjūklas
• Nuolat teikta pagalba
Lidijos Meškaitytės gimtinės
sodybos šeimininkei Onai
Burneikienei ir Senovinės
Technikos muziejaus vadovui
Justinui Stoniui atliekant
įvairius darbus
• Ištisus metus prižiūrėtos 8
neveikiančios kapinės

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA – AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SPARTUOLĖ

• Sutvarkytas ir lankymui
pritaikytas Panemunės pilies
parkas (įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, išvalyti
tvenkiniai, atnaujintos
pralaidos, aplink pilį įrengti
nauji ir atnaujinti esami
pėsčiųjų takai, iškirsti
savaiminiai medžiai, įrengta
apžvalgos aikštelė)
• Įsigytas traktoriaus frontalinis
krautuvas
• Su užimtumo programos
darbininkais ir visuomenei
naudingą veiklą atliekančias
asmenimis tvarkytos
pralaidos, gilinti ir valyti
grioviai, remontuoti
seniūnijos keliai ir gatvės
Atkurta Raudonės pilies atraminės tvoros vieta

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA

JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA

Irengti laiptai į apžvalgos aikštelę

2021 m. gruodžio 10 d. Beatos
kulinarijos studijoje Vilniuje įvyko Gero ūkininko čempionato apdovanojimų ceremonija. Seniūnijų
konkurse už pasiektą didžiausią
pažangą per 2021 m. deklaruojant
priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Agrarinės
aplinkosaugos spartuolės“ titulas
atiteko Jurbarko r. Šimkaičių seniūnijai. Apdovanojimą šios seniūnijos seniūnui Sigitui Vaitiekūnui
ir specialistui Algirdui Laurinavičiui įteikė VšĮ Baltijos aplinkos
forumo vadovas, gamtininkas Žymantas Morkvėnas kartu su televizijos laidų vedėja Beata Nicholson.
Šimkaičių seniūnijos specialistui
Algirdui Laurinavičiui taip pat padėkos raštas už inovatyvumą deklaruojant agrarinės aplinkosauįteiktas LR žemės ūkio ministerijos gos priemones.

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimas 2021 metais
2021 m. stiprintas ir gerintas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos efektyvumas, skatintos iniciatyvos,
bendruomeniškumas ir kūrybiškumas. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete numatytų lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų projektams remti, 2021 m. iš viso paskirstyta – 11 500
Eur. Finansuota 30 nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklų.

Taip pat paskirstytos Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto
lėšos bendruomenių pastatų komunalinėms paslaugoms ir kitoms ūkio išlaidoms iš dalies kompensuoti – 9 000 Eur. Kompensaciją gavo 25 nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija dalyvavo Žemės
ūkio ministerijos vykdomose programose ,,Parama kaimo ben-

druomenėms“ – buvo pateikti 2 projektai, prie kurių papildomo
finansavimo prisidėjo ir pati Savivaldybė.
Už Savivaldybės biudžeto lėšas 2021 m. nevyriausybinės ir
bendruomeninės organizacijos atnaujino viešąsias erdves seniūnijose, vykdė kitas įvairias veiklas: organizavo šventes, išvykas,
įvairius susitikimus su bendruomenėmis ne tik Jurbarko rajone,
bet ir kituose Lietuvos miestuose.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams 2021 metais
patalpų paprastojo remonto darbus ir pritaikė tas patalpas neįgaliųjų
poreikiams. Bendra įgyvendinto projekto vertė – 183 466 Eur, Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų dalis – 7,5 proc.
• Jurbarko rajono PSPC įrengė bendrą pakaitinio gydymo opioidais ir
tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų (DOTS) kabinetą
(atliko patalpų paprastojo remonto darbus, įsigijo kabineto darbui
reikalingą įrangą). Jurbarko rajono PSPC teikė paslaugas tuberkulioze sergantiems asmenis. Per 2021 m. DOTS kabinete gydėsi 3 pacientai, kurie gydymą baigė sėkmingai. ES ir Savivaldybės finansuojamo projekto lėšomis buvo finansuojami vaistai, kelionės išlaidos
ir maisto talonai. Bendra įgyvendinamo projekto vertė 12 312 Eur,
Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų dalis – 7,5 proc.
• 2021 m. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
įgyvendino projektus, kurie finansuoti ES ir Savivaldybės lėšomis.
Buvo atlikti administracinių patalpų einamojo remonto darbai, įsigytas tarnybinis automobilis (projekto vertė – 114 447 Eur, iš kurių
Savivaldybės biudžeto lėšos – 9 205 Eur).
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje buvo pradėti vykdyti sveikatos kabineto patalpų einamojo remonto darbai,
organizuotos įvairios veiklos ir mokymai (bendra projekto vertė –
83 576,68 Eur, iš kurių Savivaldybės biudžeto lėšos – 9 193 Eur.

• Pagal patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą 2021 m. pacientų aptarnavimo kokybei gerinti, remonto ir ūkio išlaidoms Jurbarko ligoninė gavo 198 500 Eur. Už juos:
įrengti prie Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus 3 sanitariniai moduliniai nameliai su 5 izoliatoriais ir atskiromis WC zonomis (bendra nuomos sutarties vertė – 33 928,40 Eur, iš jų Jurbarko rajono savivaldybės
lėšos – 28 500,00 Eur);
atliktas Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės koridoriaus ir
patalpų remontas (Jurbarko rajono savivaldybės lėšos – 35 955,43 Eur);
pradėti Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus pirmo etapo
remonto darbai (Jurbarko rajono savivaldybės lėšos – 134 044,57 Eur).
• Savivaldybės biudžeto finansavimo lėšos, skirtos viešosioms pirminio
lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Jurbarko rajono PSPC): lėšos skirtos patalpų einamajam remontui – 40 000 Eur,
priemonių įsigijimui dėl COVID-19 ligos valdymo užtikrinimo rajono
gyventojams iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos – 12 209,83 Eur;
VšĮ Eržvilko PSPC lėšos skirtos remontui – 3 366 Eur.
• Pirminio lygio viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) ir Savivaldybės lėšomis finansuojamus
projektus, įsigijo naują medicininę ir kompiuterinę įrangą, atliko įstaigų

COVID-19 infekcijos valdymas 2021 metais
• Pagal LSMUL Kauno klinikų (organizuojančios įstaigos) patvirtintą Kauno regiono
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
organizavimo planą 2021 m. VšĮ Jurbarko
ligoninė išliko atramine Kauno regiono ligonine ir teikė stacionarines paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams. Buvo
skirta iki 40 lovų su deguonies terapija ir 4
lovos su dirbtine plaučių ventiliacija.
• Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Jurbarko ligoninė paskirta Karščiavimo klinika – įstaiga, teikiančia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
simptomų turintiems pacientams. 2021 m.
Karščiavimo klinika nebuvo sustabdžiusi ar
nutraukusi vykdomos veiklos.
• Infekcinėmis ligomis sergančių pacientų

srautų valdymui 2021 m. Jurbarko ligoninė
iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų 18 mėn.
nuomos būdu įsigijo 3 modulinius namelius,
kuriuose buvo įrengti 5 pacientų izoliatoriai.
• Įsteigtas Jurbarko rajono savivaldybės mobilus punktas gyventojų ištyrimui dėl COVID-19 ligos 2021 m. nebuvo sustabdęs ar
nutraukęs veiklos. Savivaldybės administracija užtikrino pavežėjimo paslaugą asmenims, sergantiems COVID-19 liga, kurie
buvo išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tęsti gydymą ambulatoriškai, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą. Taip pat buvo
užtikrinta asmenų, kuriems buvo būtina atlikti COVID-19 ligos laboratorinį tyrimą, tačiau negalinčių atvykti į Mobilų punktą nuosavu transportu, atvežimą į Mobilų punktą ir

parvežimą iš jo.
• 2021 m. Jurbarko rajone labai intensyviai
ir sėkmingai buvo vykdoma vakcinacija dėl
COVID-19 ligos. Jurbarko rajonas pagal
vykdomos vakcinacijos apimtis respublikos
lygiu buvo tarp pirmaujančių rajonų. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Jurbarko rajono PSPC buvo paskirta
vakcinaciją Savivaldybės teritorijoje organizuojančia įstaiga, kuri atliko visus įstaigai
priskirtus pavedimus, susijusius su Jurbarko rajono gyventojų sveikatos išsaugojimu,
vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką bei
kontrolę. Taip pat buvo vykdomos išvažiuojamosios vakcinacijos akcijos mūsų rajone:
prie Jurbarko turgavietės, prekybos centrų
„Maxima“ ir „IKI“, Jurbarko pašto skyriuje.

2022 metais bus tęsiami ir įgyvendinami įvairūs projektai
• Rekonstruota Jurbarkų sen. Rotulių k. Pėsčiųjų tako gatvė
• Įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas Jurbarko m. Lauko gatvėje
• Tęsiami Mituvos upės slėnio Jurbarke ir apleistų bešeimininkių teritorijų sutvarkymo darbai
• Įrengti komunalinių atliekų rūšiavimo konteineriai Jurbarko
rajone
• Atnaujintas Jurbarko riedlenčių parkas
• Tęsiami Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto darbai
• Tęsiamos bendruomeninių vaikų globos namų Jurbarko m.
Vytauto Didžiojo g. 53C statybos

2022 m. gegužės 18 d. Jurbarko autobusų stoties teritorijoje vyko
simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija, pažyminti naujos ir modernios autobusų stoties statybos pradžią. Kapsulėje – Jurbarko, Tauragės, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių merų laiškas ateities kartoms

• Sutvarkyta užteršta naftos produktais teritorija
Girdžių sen. Būtrimų kaime
• Organizuojami Jurbarko vaikams mokymosi saugiai plaukti užsiėmimai Šakių baseine
• Tęsiama bendruomeninių apgyvendinimo bei
užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra (ateityje planuojama pastatyti 3
globos namus neįgaliesiems – 2 Jurbarko mieste
ir 1 Smalininkuose)
• Tobulinama viešojo transporto sistema Jurbarko
rajone, tęsiamos naujos Jurbarko autobusų stoties
statybos, numatoma įsigyti elektrinių autobusų ir
įrengti elektros krovimo stotelių
• Pradėtas pramonės rajono vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros įrengimas
• Planuojama pradėti baseino prie Ąžuoliuko darželio-mokyklos statybas
• Vykdoma socialinio būsto plėtra: įsigyti būstai,
kurie bus skirti asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą
• Numatoma įgyvendinti Raudonės pilies valdymo, naudojimo ir priežiūros investicijų projektą,

2022 metais bus tęsiamos bendruomeninių vaikų globos namų statybos Jurbarke

pagal kurį bus parengti investuotojo atrankos dokumentai
• Numatomas valčių nuleidimo vietų ir infrastruktūros įrengimas prie
Nemuno upės Veliuonos miestelyje ir Smalininkų mieste

Už darnų darbą 2021 metais dėkojame visiems Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams ir specialistams, Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovams ir darbuotojams. Didžioji dalis suplanuotų
tikslų ir darbų buvo įvykdyta, o klaidos ar nesėkmės, kurių išvengti dar niekam nėra pavykę, mus grūdina ir suteikia daugiau
patirties. Už informacijos viešinimą dėkojame žiniasklaidos atstovams – televizijai „Balticum TV“, laikraščiams „Mūsų laikas“ ir „Šviesa“.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys

Su išsamiomis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero bei Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitomis galite susipažinti interneto svetainėje www.jurbarkas.lt:
„Struktūra, kontaktai“ → „Savivaldybės taryba“ → „Meras“
„Struktūra, kontaktai“ → „Administracija“ → „Administracijos direktorius“

Leidinį parengė Jurbarko r. savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.
Spausdino UAB „DRUKA“ spaustuvė. Tiražas 1500 egz.
Nuotraukos: Jurbarko r. savivaldybės, Igno Skridlos, Audriaus Sinkaus.

