JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS

NAUJIENLAIŠKIS

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

Pristatome Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, mero, administracijos 2018 metų veiklos ataskaitas,
kuriose rasite aktualią informaciją apie konkrečius atliktus darbus, spręstas problemas ir gaires ateičiai

2018 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur/proc.)
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa 11793,6 (42,3 %)
Kultūros ir sporto veiklų
plėtros programa
2580,2 (9,3 %)

Bendrųjų funkcijų vykdymo
programa (be paskolų grąžinimo)
2998,2 (10,7 %)

Kaimo plėtros
programa
292,2 (1,0 %)

Socialinės paramos plėtros,
socialinės atskirties mažinimo
programa 4091,0 (14,7 %)

Infrastruktūros objektų priežiūros,
modernizavimo ir plėtros
programa 3991,7 (14,3 %)

Smulkaus verslo ir turizmo
skatinimo programa 279,5 (1,0 %)

Skolintų lėšų
grąžinimas
789,2 (2,8 %)

Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programa 1076,9 (3,9 %)
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus duomenys

2018 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA
PAGAL IŠLAIDŲ POBŪDĮ (tūkst. Eur/proc.)
Materialiojo ir nematerialiojo
turto kūrimo, įsigijimo išlaidos
3078,0 (11,0 %)

NUOSEKLIAI SIEKIAME
MAŽINTI ĮSISKOLINIMĄ (tūkst. Eur)
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Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 14216,1 (51,0 %)
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Kitos
neišvardintos
prekės ir
paslaugos
3830,2
(13,7 %)

Komunalinės Mityba ir
Subsidijos vietinio
paslaugos
medikamentai susisiekimo maršrutams
951,7 (3,4 %) 184,3 (0,7%) 313,8 (1,1 %)
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SVARBIAUSI DARBAI SENIŪNIJO
JURBARKO MIESTO
SENIŪNIJA
Tvarkytos gatvės: baigti Tulpių ir Lelijų gatvių rekonstrukcijos darbai, pradėta vykdyti Nemuno gatvės atkarpos tarp Prieplaukos ir Vydūno gatvių, Šviesos, Vyčio gatvių
rekonstrukcija, pradėti Vasaros gatvės naujos statybos darbai, buvo tęsiami A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimo darbai.
Baigtas kompleksiškai tvarkyti gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Dariaus ir
Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto Didžiojo gatvėmis.
Trinkelėmis išklota dalis Vytauto Didžiojo g. šaligatvio.
Nugriauti du bešeimininkiai pastatai, buvę nuotėkų valymo įrenginiai, A. GiedraičioGiedriaus g. 1D ir Vydūno g.
Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė VšĮ Jurbarko ligoninės teritorijoje.
Privačių asmenų ir įvairių įstaigų, organizacijų lėšomis atnaujinta 11 paimsrio poilsio
zonoje esančių pavėsinių.
Perdažyti suoliukai paimsrio poilsio zonoje, Kauno gatvėje, sutvarkyti vaikų žaidimo
aikštelių įrengimai paimsrio poilsio zonoje ir daugiabučių namų kiemuose.
Atnaujinta krepšinio aikštelė M. Valančiaus g.
Įrengta nauja vandentiekio sistema Jurbarko civilinėse (naujosiose) kapinėse bei
Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse.

ERŽVILKO
SENIŪNIJA
Seniūnijai skirtas naujas tarnybinis automobilis Toyota
Rav4.
Įsigytas ekskavatorius BHM225.
Varlaukio kapinėse išgręžtas
artezinis gręžinys ir įrengta
požeminė siurblinė.
Nupjauta 18 ir apgenėti 7
pavojingi medžiai Varlaukio I
ir II kapinėse.
Pašalinta 115 medžių kelmų
Eržvilko seniūnijos teritorijoje.

GIRDŽIŲ
SENIŪNIJA
Seniūnija persikėlė į naujai įrengtas patalpas buvusioje mokykloje. Čia į erdvesnes patalpas persikėlė ir savivaldybės viešosios
bibliotekos Girdžių filialas.
Įsigyta nauja krūmapjovė.
Girdžių miestelio centre pastatytas paminklinis akmuo su vėjarode Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti.

RAUDONĖS
SENIŪNIJA
Įsigytas lapų pūstuvas (siurblys) viešųjų erdvių
priežiūrai ir sniego stumdytuvas šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūrai.
Baigtas įrengti dekoratyvus gatvių apšvietimas
Raudonės miestelyje.
Baigtas įrengti šaligatvis Bažnyčios gatvėje.
Stakiuose įgyvendintas vandentvarkos projektas. Vandentiekis nutiestas į Stakių kapines ir
gyventojams Senojoje ir Mituvos gatvėse.
Uždarius Raudonės pagrindinę mokyklą, nuo
rugpjūčio 30 d. seniūnijai perduota Raudonės
pilies ir parko priežiūra.

JURBARKŲ
SENIŪNIJA
Įsigytas naudotas traktorius Yanmar
F-190 su žolės smulkintuvu ir sniego
stumdytuvu.
Jurbarkų centrinėje aikštėje sumontuotas stiebas ir iškelta valstybinė
vėliava, aikštei suteiktas Lietuvos
100-mečio aikštės pavadinimas.
Įsigyti ir įrengti 4 vėliavų stiebai, iš
jų 1 – Lietuvos 100-mečio aikštėje,
3 – prie seniūnijos administracinio
pastato.
Įsigytas naujas lapų pūstuvas-kuprinė viešųjų erdvių priežiūrai.
Suremontuotas ir naujai uždengtas
Žindaičių administracinio pastato
stogas.
Iš papildomų lėšų pažvyruoti keliai,
vedantys į Palėkių ir Globių kaimus.

SMALININKŲ
SENIŪNIJA
Sukurta Smalininkų heraldika.
Įsigytas naujas traktorius su priekiniu krautuvu,
krūmapjovė.
Užbaigtas vandentvarkos (geriamojo vandens
tiekimo) projektas Stoties, Obelų, Aukštagalių,
Nemuno, Kalninės, Daržų, Beržų, Parko, Perkėlos, Tujų tako, Kranto gatvėse. Naujai įrengta
nuotėkų surinkimo sistema Parko, Tujų tako, Perkėlos, Daržų, Kranto, Stoties, Obelų, Aukštagalių,
Nemuno, Kalninės ir Vėjų gatvėse.
Išasfaltuota dalis Nemuno ir Aukštagalių gatvių.
Pagamintas tiltelis ir įrengta poilsio aikštelė.
Nemuno upės pakrantėje seniūnija drauge su
aktyviais smalininkiečiais įrengė kranto sutvirtinimus, skirtus mobiliai prieplaukai (pontonui)
laikyti, valčių nuleidimo į vandenį kelią. Mobilios prieplaukos pontonas nuplukdytas į senąjį
Smalininkų uostą, kur saugomas žiemos metu.

OSE 2018 METAIS
SEREDŽIAUS
SENIŪNIJA
Metų gale seniūnijai skirtas naujas tarnybinis automobilis Toyota Rav4.
Aplinkos priežiūros darbams įsigytos dvi krūmapjovės, lapų pūstuvas,
suvirinimo aparatas.
Tvarkytos kapinės: renovuoti Seredžiaus I kapinių rytinės pusės laiptai,
prie jų įrengti turėklai. Seredžiaus I kapinių teritorijoje pagaminta nauja
žaliųjų atliekų surinkimo dėžė. Atliktas Seredžiaus kapinių skaitmeninimas.
Renovuota šv. Jono koplytėlė
Seredžiuje, sutvarkyta teritorija
apie ją.
Sutvarkyta parkelio, esančio
prie Seredžiaus seniūnijos
administracinio pastato, teritorija. Prie Seredžiaus seniūnijos
administracinio pastato sumontuoti nauji vėliavų stiebai.
Seredžiaus mstl. Pieštvėnų
g. įrengtas, Pergalės g. rekonstruotas gatvių apšvietimas.
Įrengta drenažo sistema perteklinio vandens (atsivėrusio šaltinio) surinkimui P. Virako g.,
Seredžiuje.
Klausučių k. renovuotas socialinių būstų pastatas.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Seredžiaus vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose
šaltiniuose 725-osioms metinėms Palemono kalno papėdėje pastatytas stogastulpis.

JUODAIČIŲ
SENIŪNIJA
Pastatytas akmuo, įamžinantis Juodaičių kaimo 450-ąjį
gimtadienį.
Pastatytas kryžius, skirtas
Lietuvos 100-mečiui.
Įsigyta automobilinė priekaba ir benzininis pjūklas.

SKIRSNEMUNĖS
SENIŪNIJA

VELIUONOS
SENIŪNIJA

Įrengti nauji vėliavų stiebai
Veliuonos miestelyje.
Nudažyti visi laiptai į piliakalnius.
Įrengti keturi stendai Veliuonoje bei Šiaulių ir Klangių
kaimuose.
Pasodintas valstybės šimtmečio ąžuolynas.
Išasfaltuota Klangių kaimo
Klangių gatvė.
Atlikta dalis vidaus restauravimo darbų Veliuonos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčioje.
Užbaigtas esamų tinklų vandens gerinimo projektas Veliuonos miestelyje.
Pradėtas įgyvendinti vandentvarkos projektas Klangių
kaime.
Įsigyta krūmapjovė, motorinis pjūklas.

VIEŠVILĖS
SENIŪNIJA
Pakeista dalis Viešvilės miestelio kapinių tvoros (57,5 m).
Įrengtas naujas trinkelių takelis į Viešvilės seniūnijos pastatą.
Naujai suremontuotos seniūnijos didžiosios salės grindys.
Miestelio parke, prie tvenkinio, padaryti ir įrengti 6 gultai
poilsiautojams.
Žuvitakio slėnyje perdažyti trijų tiltelių turėklai.
Padarytas naujas tiltelis į Viešvilės tvenkinį (prie maudyklos).
Padėta įrengti Šv. Mergelės Marijos Lurdą prie Viešvilės Kristaus
atsimainymo bažnyčios.
Įsigyti lapų ir sniego pūstuvai.

Įsigytas prie traktoriaus prikabinamas greideris.
Atnaujinti Panemunės dviračių trasos laiptai ties Kartupėnų
piliakalniu.
Skaitmenizuotos Skirsnemunės senosios katalikų kapinės.
Jakaičių kaime įrengta paviršinio vandens nuvedimo sistema
nuo Žilvičių gatvės ir prie gatvės esančių sodybų.

ŠIMKAIČIŲ
SENIŪNIJA
Įsigytas krovinis automobilis VW Transporter.
Įsigyta 300 m tvoros segmentų, iš kurių bus tveriama Vadžgirio
ir Šimkaičių kapinių tvora.
Tvarkytos Vadžgirio kapinės: nupjauti 9 medžiai, pakeista
vandentiekio trasa, įrengtas naujas vandens stovas.
Įrengtos 2 pralaidos Vadžgirio Logupio gatvėje ir 2 pralaidos
Šilkalnio kaime.
Iškelti šulinių dangčiai Šimkaičių miestelio Liepų gatvėje.
Griaužų ir Paskynų kaimuose įrengti nauji vandens gręžiniai.
Tvarkytos seniūnijos patalpos ir aplinka: salėje pakeista elektros instaliacija ir įrengti nauji šviestuvai, kiemas aptvertas nauja
tvora, prie pastato pasodinta dekoratyvinių krūmų.

Unikali Sinagogų aikštės memorialo atidarymo šventė
vyks šių metų liepos 19 dieną,
kurioje laukiami Jurbarko krašto ir visos Lietuvos žmonės,
žydų bendruomenės nariai iš viso pasaulio,
valstybės vadovai ir užsienio šalių diplomatai.
Memorialas Kauno gatvėje žymės anksčiau čia stovėjusių (vienos iš gražiausių Europoje
medinių sinagogų) žydų maldos namų vietą.
Jame matysime simbolius, atskleisiančius miesto ir žydų bendruomenės istorinius ryšius,
Jurbarke gyvenusių žydų pavardes ir jų profesijas.
Bus pagerbti ir įvardinti jurbarkiečiai, karo metais gelbėję žydus.
Tarsi Nemuno upės granitinėse bangose, jidiš ir anglų kalbomis bus surašytos tūkstančio
žydų šeimų, gyvenusių Jurbarke, pavardės.

Memorialo kūrybinė ir meninių sprendinių įgyvendinimo grupė:

Skulptorius ir pedagogas, „CAN New Artists Collegium“ („Naujoji menininkų kolegija“)
įkūrėjas ir vadovas David Zundelovič, kino dailininkas, dizaineris ir fotografas Greg Zundelovič,
architektė, dizainerė Anna Zundelovič, „CAN New Artists Collegium“ („Naujoji menininkų
kolegija“) projekto komanda Jurbarke.
Lėšų surinkimą ir projekto finansavimą organizuoja šios pelno nesiekiančios organizacijos:
Outset Contemporary Art Fund (Izraelis), Friends of the Yurburg Jewish Cemetery (JAV),
Asociacija Kuriame Jurbarkui (Lietuva), Geros valios fondas (Lietuva).

2018 m. savivaldybės taryba posėdžiavo 12 kartų, priėmė 339 sprendimus rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Nuoširdžiai dėkojame
Jurbarko rajono gyventojams už konstruktyvius pasiūlymus,
administracijos specialistams ir tarybos nariams
už kasdieninį atsakingą darbą siekiant rezultatų.
Kartu mes pasiekėme daug – be Jūsų Jurbarkas nebūtų toks, koks yra šiandien.
Tik Jūsų dėka kasmet augame, tobulėjame, keičiamės ir siekiame naujų tikslų.
Geros idėjos, bendras darbas, visuomenės palaikymas – tai svari žmonių
pagalba, būtina vykdant didžiausius ir prasmingiausius darbus.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS
Administracijos direktorė Vida REKEŠIENĖ

Su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero bei administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitomis
galite susipažinti interneto svetainėje www.jurbarkas.lt
„Struktūra, kontaktai“/„Savivaldybės taryba“/„Meras“.
„Struktūra, kontaktai“/„Administracija“/„Administracijos direktorius“.
Leidinį parengė Jurbarko r. savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatas. Spausdino UAB Vakarų spaustuvė. Tiražas 600 egz.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
STRUKTŪRA
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Kontrolės ir audito
tarnyba

FRAKCIJOS

Socialdemokratų frakcija
Darius Virvilas, seniūnas,
Faustas Bakys,
Ilona Pocienė,
Antanina Tunaitienė,
Romansas Dragūnavičius,
Saulius Lapėnas (nepartinis).

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio frakcija
Gvidas Byčius, pirmininkas,
Vidmantas Juzėnas,
Stasys Makūnas,
Liudmila Norkaitienė,
Remigijus Brazaitis,
Kazimieras Šimkus.

Tarybos narių frakcija
Kasparas Jurevičius,
Donatas Jackis,
Petras Vainauskas.

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

Partijos Tvarka ir teisingumas
tarybos narių grupė

Mero
sekretoriatas

Jurbarko rajone gyvenančių piliečių tiesiogiai išrinktas

MERAS

Skirmantas Mockevičius (nepartinis)

KOMITETAI

Mero pavaduotojas
Saulius Lapėnas
(nepartinis)

Administracijos
direktorė

Vida Rekešienė (LSD partija)

Administracijos
direktorės pavaduotojas
Darius Juodaitis (TS-LKD partija)

Finansų, biudžeto ir rajono
plėtros komitetas
Algirdas Gudaitis, pirmininkas,
Romansas Dragūnavičius,
pirmininko pavaduotojas,
Kasparas Jurevičius,
Stasys Makūnas,
Vidmantas Juzėnas,
Ilona Pocienė,
Donatas Ramanauskas,
Daivaras Rybakovas.

Ūkio, verslo, ekologijos
ir kaimo reikalų komitetas
Egidijus Giedraitis, pirmininkas,
Darius Virvilas,
pirmininko pavaduotojas,
Gvidas Byčius,
Donatas Jackis,
Saulius Lapėnas,
Saulius Meškauskas,
Zita Sorokienė,
Petras Vainauskas.

Socialinių klausimų komitetas
Faustas Bakys, pirmininkas,
Audronė Kurienė,
pirmininko pavaduotoja,
Remigijus Brazaitis,
Vilija Zokaitienė,
Liudmila Norkaitienė,
Kazimieras Šimkus,
Antanina Tunaitienė,
Vilma Venslauskienė.

Vilija Zokaitienė,
Algirdas Gudaitis.
Kontrolės komitetas
Nepriklausantys jokiai tarybos
narių frakcijai arba grupei
Saulius Meškauskas,
Donatas Ramanauskas,
Zita Sorokienė,
Vilma Venslauskienė.

Petras Vainauskas,
pirmininkas,
Romansas Dragūnavičius,
pirmininko pavaduotojas,
Egidijus Giedraitis,
Stasys Makūnas.
Savivaldybės archyvo nuotr., 2018 m. sausis.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACIJOS VADOVAI: direktorė Vida REKEŠIENĖ, direktorės pavaduotojas Darius JUODAITIS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS SKYRIAI

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
SENIŪNIJOS

ADMINISTRACIJOS
SPECIALISTAI

INFRASTRUKTŪROS
IR TURTO SKYRIUS

ERŽVILKO

JUODAIČIŲ

TEISĖS IR CIVILINĖS
METRIKACIJOS SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS
SKYRIUS

JURBARKŲ

SEREDŽIAUS

FINANSŲ SKYRIUS

ŠVIETIMO, KULTŪROS
IR SPORTO SKYRIUS

SMALININKŲ

VELIUONOS

CENTRALIZUOTA VIDAUS
AUDITO TARNYBA

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

GIRDŽIŲ

JURBARKO MIESTO

CENTRINĖ ADMINISTRACIJOS
BUHALTERIJA

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO
PLANAVIMO SKYRIUS

RAUDONĖS

SKIRSNEMUNĖS

DOKUMENTŲ IR
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS ŪKIO
TARNYBA

ŠIMKAIČIŲ

VIEŠVILĖS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS IR ĮMONĖS
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija*

VšĮ Jurbarko ligoninė**

Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija*

VšĮ Jurbarko r. pirminės sveikatos priežiūros centras**

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija*

VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras**

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija*

VšĮ Seredžiaus ambulatorija**

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija*

VšĮ Šimkaičių ambulatorija**

Juodaičių pagrindinė mokykla*

VšĮ Viešvilės ambulatorija**

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla*

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras*

Jurbarko kultūros centras**

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla*

Eržvilko kultūros centras **

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla*

Klausučių kultūros centras**

Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla*

Veliuonos kultūros centras**

Viešvilės pagrindinė mokykla*

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras**

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla*

Jurbarko krašto muziejus ir Jurbarko Vinco Grybo memorialinis muziejus**

Jurbarkų darželis-mokykla*

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras**

Jurbarko lopšelis-darželis „Nykštukas“*

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka**

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla*

Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras**

Jurbarko švietimo centras*

Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba**

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“**

UAB „Jurbarko autobusų parkas“

Seredžiaus senelių globos namai**

UAB „Jurbarko komunalininkas“

Skalvijos vaikų globos namai**

UAB „Jurbarko vandenys“

Priima į pareigas ir atleidžia
įstaigų vadovus:
* Jurbarko r. savivaldybės taryba
** Jurbarko r. savivaldybės meras

