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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, teikiu
ataskaitą apie savivaldybės administracijos 2017 metų veiklą.
Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija yra biudžetinė įstaiga,
kurią sudaro struktūriniai padaliniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Jie vykdo
savivaldybės tarybos formuojamą savivaldybės politiką ir atsako už priskirtą savivaldybės
veiklos sritį.
Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius yra
savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas.
Administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir
merui, vadovauja savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos vadovas. Savivaldybės
administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas vykdė jų pareigybių
aprašymuose nustatytas funkcijas.
2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė organizavo savivaldybės
administracijos darbą, administravo savivaldybės biudžeto asignavimus ir savivaldybės turtą,
sprendė personalo valdymo klausimus, koordinavo viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą,
atliko pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių
asmenų valdymo funkcijas, atstovavo savivaldybei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro
valdyboje bei AB „Kauno energija“. 2017 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus pavaduotojui atsisakius
užimamų pareigų, iki metų pabaigos savivaldybės administracijos direktorė dirbo be
pavaduotojo.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir jos padaliniai savo veiklą vykdė atsižvelgdami į
Jurbarko rajono savivaldybės 2017−2019 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės
Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-17, bei Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą,
patvirtintą savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-18. Buvo vykdomos 8
programos. Savivaldybės administracija, įgyvendindama programas, siekė šių strateginių tikslų:
•

Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą

•

Didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio konkurencingumą

•

Kurti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

•

Efektyviai išnaudoti rajono turistinį potencialą
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•

Atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą

•

Vykdyti darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą

•

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

•

Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas, formuoti sveiką visuomenę

•

Kurti efektyvią aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą

•
Plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant
išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą
•

Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą

•

Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūra ir funkcijos 2017 m. nesikeitė.
Esminių pokyčių savivaldybės administracijoje taip pat neįvyko – dirbo 194 asmenys, iš jų 74
valstybės tarnautojai ir 118 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
2017 m. priimta nemažai svarbių sprendimų, įsibėgėjo projektinė veikla, tvarkyta
infrastruktūra. Agentūroms bei ministerijoms parengta ir pateikta 14 paraiškų, tiek pat projektų
įgyvendinama. Pradėti miestiečių ilgai laukti A.Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimo
darbai, buvo tęsiamas kitų miesto gatvių asfaltavimas. Pradėtas tvarkyti Jurbarko gyvenamųjų
namų kvartalas, apribotas Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto Didžiojo
gatvėmis. Toliau įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“.
2017 m. sėkmingai realizuota iniciatyva – verslo atstovų ir savivaldybės administracijos
bendradarbiavimas įrengiant miesto infrastruktūros objektus. Taip buvo įrengtos mašinų
stovėjimo aikštelės Vytauto Didžiojo g. (prie „Nykštuko“) ir Vasario 16-osios g.
Pirmąjį pusmetį daug diskutuota dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą, dėl lengvatų taikymo. Įvesti dvinarę rinkliavą
savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Balandžio mėnesį
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir nuostatus, kurie
įsigaliojo nuo liepos 1 d.
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Metai pažymėti pasirengimu vaikų teisių, socialinės paramos sistemos pertvarkymui.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2017 m. veiklos ataskaitoje pateikti
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos ataskaitų duomenys. Savivaldybės
administracijos padaliniai savo darbą organizavo vadovaudamiesi skyrių ir seniūnijų veiklos
nuostatais.
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CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriuje
(toliau – CVAS) dirbo du valstybės tarnautojai – vedėjas ir vyriausiasis vidaus auditorius.
2017 metais buvo atlikta 10 planinių veiklos vidaus auditų, iš jų: 6 savivaldybės
administracijoje (įskaitant padalinius), 4 biudžetinėse įstaigose: Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijoje, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje, Jurbarko Vytauto
Didžiojo pagrindinėje mokykloje, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre.
Atliekant konkretų vidaus auditą buvo vertinama audituojamos srities vidaus kontrolės
būklė (buvo tikrinamos ir vertinamos audituojamoje srityje sukurtos vidaus kontrolės
procedūros) ir teikiama apibendrinta išvada.
Vidaus kontrolė įvertinta gerai savivaldybės administracijos fiksuoto ir mobiliojo ryšio
naudojimo ir administracinės naštos mažinimo srityse, Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko
Vytauto Didžiojo pagrindinėse mokyklose. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje,
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre, Šimkaičių ir Seredžiaus seniūnijų veiklos,
savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nurašymo organizavimo reglamentavimo srityje vidaus
kontrolė įvertinta patenkinamai.
Įvertinus audituojamojo subjekto audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip sustiprinti
vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotų viešųjų juridinių asmenų tikrintose
srityse. 2017 m. buvo vykdomas 2016–2017 m. atliktų vidaus auditų pažangos stebėjimas. Jo
metu buvo atlikta vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė. Į
CVAS vadovo ir vidaus auditoriaus pateiktas pastabas bei rekomendacijas dėl audituotų subjektų
veiklos, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikos valdymo tobulinimo audituotų
subjektų vadovai reaguodavo geranoriškai ir stengdavosi vidaus audito metu nustatytus trūkumus
šalinti, rekomendacijas įgyvendinti.
2017 m. įgyvendintos visos dvylika 2016 m. teiktų, bet iki 2017 m. nebaigtų vykdyti
rekomendacijų. Iš 2017 m. pateiktų 99 rekomendacijų 44 įgyvendintos, 55 įgyvendinimas
perkeltas į 2018 metus.
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CENTRINĖ ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJA
Centrinės administracijos buhalterijoje dirbo 10 buhalterių. 2017 m. buhalterijoje
pasikeitė 1 darbuotoja (grįžo iš vaiko priežiūros atostogų, ją keitusi darbuotoja atleista).
Buhalterija tvarko administracijos, seniūnijų, kontrolės ir audito tarnybos apskaitą, bei tvarko
smulkiojo verslo rėmimo fondo, kaimo rėmimo fondo, daugiabučių namų savininkų bendrijų
rėmimo programos, savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos,
savivaldybės paramos gyvenamiesiems namams ir butams įsigyti finansavimo programos,
savivaldybės administracijos vykdomų projektų ir kitų lėšų apskaitą. Teikia deklaracijas
Valstybinei mokesčių inspekcijai, administracijos ir kontrolės ir audito tarnybos atskirai. Teikia
ataskaitas Sodrai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijos pagal galiojančius įstatymus.
Tvarkant apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, atskirai sudaromi ir teikiami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir Jurbarko
rajono kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitųrinkiniai. Pagal numatytą tvarką
duomenys suvedami į ataskaitų ir konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS.
Centrinė administracijos buhalterija nuo 2015 m. naudojasi apskaitos programa
„Biudžetas“. Nuo 2016 m. pradėtos mokėti kompensacijos valstybės tarnautojams, dėl
ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio. Šios kompensacijos mokamos
dalimis, mokėti bus baigiama 2020 metais. Metinės ataskaitos vedamos į Finansų ministerijos
programą VSAKIS, visi atsiskaitymai tarp Viešojo sektoriaus subjektų derinami tarpusavyje.
Vedant projektų apskaitą, reikalinga atskirti apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, atskiriant
pagal finansavimo šaltinius.
Didelių darbo sąnaudų reikalauja nuolatiniai įstatymų pasikeitimai. 2017 metais keitėsi
minimali mėnesinė alga, neapmokestinami pajamų mokesčio dydžiai, socialinio draudimo
mokestis, kuris buvo skirtingas nuolatiniams darbuotojams ir laikiniems darbuotojams. Dažnai
keičiamos biudžeto vykdymo formos. Dėl didelio darbo krūvio dažnai tenka dirti nedarbo laiku,
taip pat nukenčia darbo kokybė.
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CIVILINĖ IR DARBO SAUGA, MOBILIZACIJA
Pagal numatytą metodiką Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje dirba vienas
specialistas, kurio pareigybė reikalinga valstybinėms funkcijoms vykdyti: koordinuoti ir
kontroliuoti visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų, civilinės saugos
pasirengimą, užtikrinant gyventojų ir turto saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl
ekstremalių situacijų poveikio; vykdyti darbo saugos specialisto savivaldybės administracijoje
funkcijas ir mobilizaciniam darbui organizuoti savivaldybės teritorijoje.
2017 m. spalio 3 d. vykusio neeilinio Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio metu,
vertinant susidariusią padėtį žemės ūkio sektoriuje dėl nepalankių meteorologinių ir hidrologinių
sąlygų, buvo siūlyta administracijos direktorei paskelbti ekstremaliąją situaciją Jurbarko rajono
savivaldybės ribose. 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. O1-1037 paskelbta ekstremalioji situacija,
kuri rajone liko neatšaukta, žemdirbiams patirti nuostoliai neatlyginti.
Darbo veikloje vadovautasi Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2017–2019
metų planu, kuris yra parengtas ir patvirtintas 2017 metais. Šiame plane numatyta įgyvendinti
trejų metų laikotarpiui priemones, kurios leistų pagerinti ekstremaliųjų situacijų prevenciją. 2017
m. metais buvo numatyta 30 tęstinių priemonių: pasirengimo galimam potvyniui veiksmų plano
parengimas, pratybų pravedimas, gyventojų švietimas, kompleksiniai civilinės saugos būklės
patikrinimai ūkio subjektuose, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, rizikos analizės ir plano
priedų atnaujinimas bei kita plane numatyta veikla. Visos numatytos priemonės įvykdytos,
išskyrus tai, kad liko neatnaujintos sutartys su ūkio subjektais dėl Viešųjų pirkimų įstatymo
neaiškaus reglamentavimo, vykdant išankstinius pirkimus.
Jurbarko rajono savivaldybė yra sudariusi tarpusavio pagalbos sutartis su visomis
penkiomis kaimyninėmis savivaldybėmis. Visi kontaktiniai duomenys yra patikslinti 2017
metais.
Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija į posėdžius rinkosi 3 kartus, daug dėmesio
buvo skirta sezoninių darbų pasiruošimui ir suderinimui – dėl galimų potvynių, sausros periodo,
žolės deginimo, pasiruošimo šaltajam metų periodui, afrikinio kiaulių maro grėsmių rajone.
Gyventojų perspėjimas ir informavimas yra vykdomas panaudojant vietinio valdymo 21
elektros sireną, kurios yra pasenusios ir susidėvėjusios, likutinės vertės neturi. Siekiant atnaujinti
perspėjimo priemones, tam reikėtų skirti lėšų.

Puslapis 6

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Savivaldybės teritorijoje esančios elektros sirenos yra pažymėtos interaktyviame
žemėlapyje, esančiame interneto svetainėje.
Vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu,
administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. O1-257 nustatyta minimalus
kolektyvinės saugos statinių poreikis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje – 11 057
kvadratiniai metrai, kai minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų
skaičius – 7 371 gyventojai.
Parengtas kolektyvinės apsaugos statinių, kurie gali būti panaudoti gyventojams
apsaugoti, sąrašas. Šiuo metu jame yra 26 tokios paskirties statiniai. Visus kolektyvinės apsaugos
statinius galima rasti savivaldybės interneto svetainėje atitinkamame žemėlapyje. Kolektyvinės
apsaugos statinių ženklinimui yra pagaminti specialūs ženklai ir šiuo metu visi statiniai
paženklinti.
Slėptuvių, tinkamų gyventojams pasislėpti, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje
nėra.
Kartu su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės
tarnybos specialistais buvo pagaminta ir išplatinta 2 560 vnt. atmintinių gyventojams ir
moksleiviams („Nedegink žolės, miško, saugok gamtą“, „Kaip elgtis vandenyje“, „Kaip elgtis
žiemos metu“, „Kaip saugiai elgtis ant ledo“, „Saugus būstas“, „Kaip turime elgtis ekstremaliųjų
įvykių metu“). Dalyvauta prevencinėse priemonėse, kurių metu vykdyti moksleivių evakavimai
iš mokyklos patalpų, pravesti mokymai prie vandens telkinių, supažindinant su saugiu elgesiu
vandenyje.
2017 m. gruodžio11 d. vyko civilinės saugos stalo pratybos tema: „Savivaldybės
institucijų sąveika su Šaulių sąjungos Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės
vadovais ekstremalaus įvykio ar karinio konflikto metu“, kurios pravestos kartu su šaulių
atstovais. Pratybose dalyvavo 28 dalyviai, ekstremalių situacijų komisijos ir operacijų centro
nariai.
2017 m. civilinės saugos mokymuose, organizuotuose Tauragės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos Civilinės saugos skyriaus, dalyvavo 38 mokymo įstaigų darbuotojai, 71
administracijos darbuotojas susipažino su civilinės saugos uždaviniais, peržiūrėjo videofilmus,
susijusius su saugiu elgesiu namų aplinkoje. Du dalyviai civilinės saugos mokymus išklausė
Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.
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Parengtas 2016–2018 m. Jurbarko rajono gaisrų prevencijos organizavimo veiklos planas.
Vykdant šio plano priemones buvo įsigyti 68 dūmų detektoriai, kurie sumontuoti socialiai
remtinų šeimų būstuose. Vykdant darbuotojų sveikatos privalomus patikrinimus, į pirminės
sveikatos priežiūros įstaigas siųstas 51 savivaldybės administracijos darbuotojas. Taip pat
administracijos lėšomis buvo vykdomas profilaktinis darbuotojų skiepijimas nuo gripo viruso.
2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. O1-861 patvirtinti savivaldybės administracijos ir
jai pavaldžių įstaigų, įmonių Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašai, į kuriuos yra
įrašyta 1931 darbuotojas. Naujai parengtas, suderintas ir patvirtintas Jurbarko rajono
savivaldybės mobilizacijos planas.
2017 m. rugsėjo 14 d. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento specialistai
tikrino Jurbarko rajono savivaldybės administracijai skirtų valstybinių mobilizacinių ir
priimančios šalies paramai teikti užduočių, mobilizacinių nurodymų vykdymą, mobilizacijos
planų sudarymą. Patikrinimo metu nenustatyta trūkumų, kurie turėtų didelės įtakos pasirengimui
mobilizacijai ir kitiems planuose numatytiems veiksmams ir priemonėms vykdyti.

DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius organizuoja savivaldybės administracijos dokumentų
valdymą, tvarkymą ir apskaitą, rūpinasi gyventojų priėmimu, sprendžia savivaldybės
kompiuterizavimo klausimus, rūpinasi savivaldybės tarptautiniu bendradarbiavimu, vykdo
valstybės deleguotas funkcijas: valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, rajono
likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų archyvo tvarkymą. Skyrius koordinuoja savivaldybėje
administracinių paslaugų teikimą ir pats teikia šias paslaugas:
•

Į Archyvo pažymų (kopijų) is savivaldybės administracijos ir likviduotų

juridinių asmėnų dokumėntų isdavimas;
•

Pažymų apiė likviduojamų juridinių asmėnų dokumėntų pėrdavimą tolėsniam
saugojimui isdavimas;

•

Asmėnų prasymų (skundų) priėmimas ir nagrinėjimas;

•

Nukėntėjusio asmėns tėisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo isdavimas.

Skyrius inicijuoja ir vykdo viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus, susijusius su skyriaus
vykdomomis funkcijomis, atlieka įvairias kitas nuostatuose įrašytas veiklas.
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Skyriaus funkcijos ir darbuotojai 2017 m. nesikeitė.

Dokumentų valdymas, tvarkymas ir apskaita.
Visi savivaldybės administracijos dokumentų apskaitos dokumentai rengiami, derinami
ir tvirtinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS). 2017 metais sutvarkyti ir
perduoti nuolat saugoti Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui 463 apskaitos
vienetai 2003–2007 metų nuolatinio saugojimo dokumentų (apyrašai Nr. 1 ir Nr. 4). Parengta 16
dokumentų naikinimo aktų, iš viso atrinktos naikinti 3 527 savivaldybės administracijos
padalinių bylos, kurių saugojimo terminas 2016 metais pasibaigė ir atlikus vertės ekspertizę
saugojimo terminas nebuvo pratęstas.
2017 metais pasiektas proveržis, rengiant elektroniniu parašu pasirašomus dokumentus,
keičiantis su įstaigomis ir įmonėmis dokumentais per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo
sistemą (toliau – e. pristatymo sistema). Visi savivaldybės darbuotojai atostogų, komandiruočių
prašymus rengia dokumentų valdymo sistemos „Webpartner“ (toliau – DVS) priemonėmis, šie
dokumentai nespausdinami. Tik elektroninėse laikmenose saugomi savivaldybės darbuotojų
komandiruočių ir atostogų įsakymai bei potvarkiai. Įstaigoms skirti šie dokumentai pasirašomi
kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo
sistemą. Nuo 2017 m. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomi mero potvarkiai, Tarybos
sprendimai ir posėdžių protokolai.
2017 metais 5 kartus daugiau gauta elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų:

Iš viso gauta dokumentų
6000

4996

5243

4744

4000
2000
213

139

1002
4,5

2,8

0
2015

2016

Gauta paprastų dokumentų

2017

4 kategorija

Gauta dokumentų, pasirašytų elektroniniu parašu

Pėr ė. pristatymo sistėmą gauta 1 313 rastų, ėlėktroniniu parasu pasirasytų 1 002.
Pasitėisino naujai sukurtas vidaus susirasinėjimo dokumėntų rėgistras (VSD). Sis rėgistras
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supaprastino ir pagrėitino kėitimąsi dokumėntais tarp savivaldybės padalinių. 2017 mėtais
VSD rėgistrė užrėgistruota 2 084 dokumėntai.
2017 m. pastebimai padidėjo elektroniniu parašu pasirašytų savivaldybės
administracijos išsiųstų dokumentų skaičius:

Administracijos išsiųstų raštų skaičius per metus
3000
2588
2346

2500
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Išsiųsta paprastų dokumentų
1500

Išsiųsta pasirašytų elektroniniu
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1000
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500
20

0
0
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Prašymai ir skundai.
Pastebima tendencija – prašymų ir skundų mažėjimas:
TARYBAI IR MERUI, ADMINISTRACIJAI IR DIREKTORIUI ADRESUOTI
GYVENTOJŲ PRAŠYMAI IR SKUNDAI
800
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Tarybai ir merui adresuoti prašymai
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PASTABA: Nuo 2016 m. prašymai suteikti adresą registruojami tiesiogiai atsakingam
padaliniui skirtame registre.
Didžiausia dalis savivaldybės administracijai adresuotų gyventojų prašymų buvo
klausimais, kuriuos sprendė Infrastruktūros ir turto skyrius – šis skyrius sprendė apie 260, o tai
sudaro apie 75 proc. savivaldybėje įvairiais klausimais gautų gyventojų prašymų. Finansų skyriui
2017 m. taip pat teko aiškintis nemažai gyventojų prašymuose keliamų problemų, susijusių su
mokesčiais, finansinės paramos gavimu, išlaidų kompensavimu.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 ir siekdamas išsiaiškinti asmenų aptarnavimo ir
prašymų nagrinėjimo kokybę Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, ir 2017 m. spaliogruodžio mėnesiais vykdė anoniminę gyventojų apklausą. Šia apklausa buvo norima išsiaiškinti
visuomenės narių poreikį ir lūkesčius dėl interesantų aptarnavimo. Konkrečių pastabų ir
pasiūlymų, kokioje srityje reikėtų gerinti savivaldybės darbą ar kokias sritis reikėtų tobulinti,
negauta. Didžioji dalis respondentų asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo Jurbarko rajono
savivaldybės administracijoje kokybę vertina labiau teigiamai, negu neigiamai. Analizuojant
pateiktus atsakymus į anoniminės anketos klausimus, tikėtina išvada, kad asmenis,
besikreipiančius į savivaldybės administraciją, esama asmenų aptarnavimo ir prašymų
nagrinėjimo tvarka tenkina arba tai jiems nėra ypatingai aktualu. Anketos rezultatai skelbiami
savivaldybės interneto svetainėje.

Jurbarko rajono savivaldybės likviduotų įmonių archyvo veikla 2015–2017 metais
Metai

Kreipėsi
interesantų

2015

1335

2016

1051

2017

1007
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Išduota archyvo
pažymų
2621 pažyma+
5113 kopijų.
Iš viso 7734
2374 pažymos+
5203 kopijos
Iš viso 7577
2627 pažymos+
5282 kopijos
Iš viso 7909

Įmonių, perdavusių
dokumentus,
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Priimta
saugoti bylų

Atrinkta
naikinti bylų
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Iki 2018 m. sausio 1 d. Likviduotų įmonių archyve iš viso buvo saugomi 697 likviduotų
rajono įmonių dokumentai, apie 38 tūkst. saugojimo vienetų. Archyvo lentynų dokumentams
saugoti ilgis yra 1 038 metrai, šiuo metu archyve saugomų dokumentų kiekis tiesiniais metrais
sudaro apie 900 metrų.
2017 m. 380 iš 2 627 parengtų archyvo pažymų pareiškėjams buvo pateikta elektroniniu
būdu (apie 15 proc.).

Administracinės paslaugos.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kontroliavo, kad administracijos skyriai, tarnybos,
specialistai laiku atnaujintų informaciją apie teikiamas paslaugas ir paslaugų aprašymų
duomenis. Praėjusiais metais savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas naujai sugrupuotų
teikiamų administracinių paslaugų registras, gyventojai turi galimybę susipažinti, pasitikslinti
savivaldybės teikiamas paslaugas, o elektronines ir užsisakyti.
2017 m. nemažai dėmesio buvo skiriama įgyvendinto Lietuvos savivaldybių asociacijos
vykdomo projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio
metu aprašytos ir į elektroninę erdvę perkeltos 65 teikiamos paslaugos, viešinimui, visuomenės
informavimui apie savivaldybių elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, kurių didelę dalį galima
užsisakyti elektroninėmis ryšio priemonėmis, neišeinant iš namų.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai kartu su partneriais įvykdžius projektą
„Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir sukūrus paslaugų
stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS), savivaldybės nustatyta tvarka už metus ir
metų ketvirčius privalo rinkti ir teikti informaciją apie paslaugų stebėsenos rodiklius – suteiktų
paslaugų skaičių, baigtų teikti paslaugų skaičių, paslaugų suteikimo trukmę, kontaktų kiekį,
skundų skaičių ir kitus duomenis. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė
Irena Giedraitytė 2017 m. du kartus rinko ir į katalogą suvedė informaciją apie savivaldybės
atitinkamais laikotarpiais teikiamų 250 paslaugų kol kas 6 atrinktus stebėsenos rodiklius,
numatyta, kad ateityje reikės teikti informaciją apie 33 rodiklius.
Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės
regiono savivaldybėse. I etapas.“ Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su kitomis
Tauragės apskrities savivaldybėmis aktyviai dalyvavo rengiantis įgyvendinti projektą
„Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I
etapas“. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja paskirta šio projekto vykdymo Jurbarko
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rajono savivaldybėje darbo grupės vadove. Kovo mėnesį savivaldybėje vyko vadovų ir
pagrindinių specialistų nuomonės tyrimas focus grupės apklausos metodu, rugpjūčio–rugsėjo
mėnesiais vykdytas Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės Jurbarko rajono savivaldybėje
tyrimas. Nuolat buvo teikiama informacija paraiškos rengėjams. Šiuo metu projekto I etapo
paraiška yra pateikta vertinti Europos socialinio fondo agentūrai.

Valstybinės kalbos priežiūra.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Pauliukaitienė vykdė
valstybės deleguotą funkciją – valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, rūpinosi
rajono vietovardžių, gatvėvardžių, kelio rodyklių, autobusų stotelių, kitų viešųjų užrašų
taisyklingumu. Atsižvelgiant į pastabas, pertvarkyti 2 netaisyklingi miesto viešieji užrašai.
Vyriausioji specialistė suderino 35 reklamos projektus, lankėsi 19 prekybos įmonių, patikrino 28
visuomenės informavimo priemonių kalbą: 13 interneto svetainių, 2 laikraščių, 13 neperiodinės
spaudos leidinių. Suteikta 420 konsultacijų fiziniams ir juridiniams asmenims žodžiu, el. paštu,
telefonu įvairiais rašybos klausimais. Teiktos konsultacijos Turizmo ir verslo informacijos
centrui, seniūnijoms, savivaldybės skyriams. Derinti Turizmo verslo informacijos centro ir
Kultūros centro renginių plakatai, reklaminiai užrašai. Pasirašytinai vizuoti Tarybos sprendimų
projektai, jų priedai, kai kurie savivaldybės administracijos teisės aktai – įsakymai, sutartys,
raštai.
Vyriausioji specialistė koordinavo Nacionalinį diktantą, inicijavo Lietuvių kalbos dienas
Jurbarko rajone. Kartu su Jurbarko viešąja biblioteka organizavo renginį „Reformacijos paskatos
kurti lietuvių raštiją“.

Informacinių sistemų priežiūra.
Atnaujinta kompiuterinė įranga – nupirkta 14 naujų kompiuterių, 1 daugiafunkcis
spausdintuvas, atnaujinta seniūnijų žemės ūkio specialistų kompiuterinė ir programinė įranga,
neliko kompiuterių su sena neatnaujinama operacine XP sistema. Pagrindiniams spausdinimo
darbams atlikti darbuotojai naudoja daugiafunkcius spausdintuvus, leidžiančius taupyti
materialinius ir finansinius išteklius, tam tikslui kiekviename savivaldybės pastato aukšte
pastatyti daugiafunkciai spausdintuvai.
Atlikti Dokumentų valdymo sistemos „WEB Partner“ (toliau – DVS) pakeitimai, pradėti
naudoti nauji registrai, išplėstos DVS naudojimo galimybės.
2017 metais atnaujintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos svetainės dizainas
https://www.jurbarkas.lt, perkelta ir atnaujinta informacija. Peržiūrėtos ir atnaujintos teikiamos
administracinės ir elektroninės paslaugos, Jurbarko rajono savivaldybės Geografinės
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informacinės sistemos (GIS) viešai publikuojami skaitmeniniai Jurbarko rajono žemėlapiai
https://maps.jurbarkas.lt. Savivaldybės internetiniame žemėlapyje ant georeferencinio pagrindo
publikuojami skenuoti ir susieti teritorijų planavimo dokumentai (Bendrieji ir Specialieji planai),
Jurbarko rajono savivaldybės teminių žemėlapių galerija (pvz., melioracijos statinių gedimų
žemėlapis, seniūnijų žemėlapis, rajono mokyklų žemėlapis, apleistų žemės ūkio naudmenų plotų
duomenys ir kt.) padeda savivaldybės specialistams, rajono gyventojams, projektuotojams bei
matininkams.
Vykdyti kiti informaciniai, technologiniai, kompiuteriniai ir programiniai darbai:
prižiūrimos kompiuterinės darbo vietos, tarnybinės stotys, kompiuterinis tinklas,
administruojamos informacinės sistemos, užtikrinamas duomenų bazių tvarkymas, duomenų
sauga, programinės įrangos atnaujinimas, duomenų archyvavimas ir kt.

Viešieji pirkimai
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje yra 2 pirkimų organizatoriai – Jolita Matulienė ir
Arvydas Kavaliauskas.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus mažos vertės pirkimai, atlikti Jolitos Matulienės:
Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių vertė
(Eur)
11 507,75
23 867,37

Prekės
Paslaugos
Darbai
Arvydo Kavaliausko atlikti mažos vertės pirkimai:

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)
Prekės
2755,90
Paslaugos
367,45
Darbai
4614,03

Bendras pirkimų skaičius
141
144

Bendras pirkimų skaičius
13
3
17

Tarptautinis bendradarbiavimas.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Aldona
Pauliukaitienė yra atsakinga už ryšius su besigiminiuojančiomis užsienio šalių savivaldybėmis:
tvarko korespondenciją su užsienio šalimis, rengia sveikinimus, užsienio šalių delegacijų
priėmimo programas. Apie savivaldybės 2017 m. bendradarbiavimą su užsienio šalimis pateikta
išsami informacija savivaldybės mero ataskaitoje.
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Kita veikla.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus sekretorė-referentė Jolita Matulienė tvarko asmenų,
nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų, dokumentų parengimą ir nukentėjusių asmenų
pažymėjimų išdavimą Jurbarko rajone. 2017 metais nukentėjusių asmenų pažymėjimai išduoti
3 asmenims. Taip pat tvarkyti asmenų, kuriems pagal savivaldybės vykdomus projektus
reikalingos vizos į Rusiją, dokumentai ir duomenys, reikalingi Rusijos vizai įforminti. 2017
metais įforminta 20 vizų. Skyriaus vedėja ir specialistai aptarnavo šias nuolat veikiančias
komisijas: Nenukirsto valstybinio miško pardavimo nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių,
Ekstremalių situacijų, savivaldybės Tarybos Etikos ir Antikorupcijos, Apdovanojimų. Rengti šių
komisijų posėdžiai, rašyti protokolai, tvarkytos bylos.

FINANSŲ SKYRIUS
2017 m. iš savivaldybės biudžeto nuo metų pradžios buvo finansuojama 19 rajono
švietimo įstaigų, 12 kitų biudžetinių įstaigų, tvarkoma Jurbarko rajono savivaldybės vardu
paimtų paskolų ir kitų skolinių mokėjimų apskaita, pagal sutartyse numatytus grafikus vykdomas
paskolų ir palūkanų mokėjimas. Skyriaus specialistai rengė dokumentus, organizavo ir vykdė
tiekėjų apklausas, susijusias su ilgalaikiu skolinimusi. Skyriaus funkcijos ir darbuotojai 2017 m.
nesikeitė.
Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais, parengė savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius. Taip pat
teisės aktų nustatyta tvarka priėmė iš savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, rengė savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius, kuriuos pateikė Finansų ministerijai. Taip pat pagal
kompetenciją kitoms ministerijoms bei institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir
teikia įvairių formų ir turinio sąmatas bei ataskaitas. Konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį
pateikė Finansų ministerijai per informacinę sistemą VSAKIS. Taip pat priėmė ir tikrino
biudžetinių įstaigų statistines ataskaitas, jų suvestinę teikė Statistikos departamentui jo nustatyta
tvarka ir terminais.
Skyriaus darbuotojai praėjusiais metais formavo jau trečiąjį savivaldybės biudžetą eurais,
užtikrino teisingą savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą bei atskaitomybės organizavimą
Finansų skyriuje, biudžetinėms įstaigoms ir programų vykdytojams teikė metodinę ir praktinę
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pagalbą išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais. Taip pat visus viešojo sektoriaus
subjektus konsultavo finansinės atskaitomybės klausimais.
Nuolat buvo vykdoma savivaldybės biudžeto pajamų, gaunamų iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir valstybės iždo, tikslinės paskirties asignavimų iš valstybės biudžeto, įstaigų pajamų
už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą, vietinės rinkliavos už buitinių atliekų šalinimą
apskaita bei savivaldybės biudžete patvirtintų lėšų pervedimai asignavimų valdytojams. Taip pat
skyriaus darbuotojai rengė sprendimų projektus, susijusius su savivaldybės biudžeto lėšų
tikslinimu, mokesčių lengvatomis, mokesčių tarifų nustatymu.
Atskira veiklos sritis – savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai pavaldžių
viešųjų juridinių asmenų kovos su korupcija programos rengimas, prevencija ir kontrolė. Teisės
aktų nustatyta tvarka atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas savivaldybės
administracijoje ir jos valdymo sričiai pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse,
vykdomas antikorupcinis švietimas, organizuojami seminarai.
Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe parengė
savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį teikė svarstyti savivaldybės Tarybos
nariams. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, priėmė iš biudžetinių įstaigų patvirtintas išlaidų
sąmatas, sudarė suvestines ataskaitas ir perdavė Finansų ministerijai pagal jos patvirtintas
formas, organizavo jo vykdymą, užtikrino visų priemonių finansavimą pagal patvirtintas sąmatas
ir teikiamas finansavimo paraiškas. Nuolat kaupė ir sistemino informaciją apie įstaigų skolas,
darė įplaukų į savivaldybės biudžetą pagal atskiras pajamų rūšis analizę, sekė savivaldybės
skolinimosi limito panaudojimą. Skyriaus darbuotojai atliko įvairius skaičiavimus, susijusius su
mokinio krepšelio planavimu, paskirstymu ir teisingu jo naudojimu. Darbuotojai dalyvavo
nuolatinėse ir kitose komisijose, sprendė visus savo kompetencijos klausimus, kėlė kvalifikaciją.
Pagrindiniai 2017 m. savivaldybės biudžeto finansiniai duomenys (pagal preliminarius
ataskaitinius duomenis):
1. Patikslintas 2017 m. rajono savivaldybės biudžeto 24 710,2 tūkst. Eur pajamų planas
įvykdytas 24 951,6 tūkst. Eur, arba 101 proc., iš jų:
1.1. mokesčių planas 12 512,3 tūkst. Eur įvykdytas 12 982,1 tūkst. Eur, arba planas
įvykdytas 103,8 proc.,
1.2. dotacijos iš valstybės biudžeto ir tikslinės paskirties lėšos gautos visos pagal planą,
valstybės biudžetui iki 2017 m. gruodžio 31 d. grąžinta 20,1 tūkst. Eur, o iki 2018 m. sausio 10
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d. – 46,2 tūkst. Eur nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį valstybės biudžeto asignavimų
valstybinėms funkcijoms vykdyti, neformaliajam vaikų švietimui finansuoti bei pedagoginių
darbuotojų skaičiui optimizuoti.
1.3. kitų pajamų ir turto realizavimo pajamų planas 836,3 tūkst. Eur įvykdytas 828,7 tūkst.
Eur, arba planas įvykdytas 99,1 proc.,
1.4. finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas 708,0 tūkst. Eur
įvykdytas 506,9 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas 71,6 proc. skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir
palūkanų mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti
skolinimosi limitai nėra viršyti.
Savivaldybės biudžeto pajamų pokytis 2014–2017 metais (tūkst. Eur)
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6000,0
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1299,1

2232,3

1927,4
1851,3 2005,9
1657,8
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0,0

2014.12.31. 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31

Pagrindinė tendencija pajamų srityje – nuosekliai didinant gyventojų pajamų atskaitymo
procentą į savivaldybės biudžetą, didėja šio mokesčio dalis bendroje pajamų struktūroje.
2. Patikslintas 2017 m. savivaldybės biudžeto 26 476,3 tūkst. Eur išlaidų planas įvykdytas
25 097,0 tūkst. Eur, arba planuotos išlaidos įvykdytos 94,8 proc., iš jų:
2.1. didžiausia išlaidų dalis skirta švietimui, kurio 11 120,4 tūkst. Eur išlaidų planas
įvykdytas 10 930,4 tūkst. Eur, arba 98,3 proc. (43,6 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų);
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2.2. socialinės apsaugos 3 722,6 tūkst. Eur išlaidų planas įvykdytas 3 426,6 tūkst. Eur,
arba 92,0 proc. (13,7 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų).
2.3. Biudžeto išlaidų finansavimas buvo vykdomas pagal patvirtintas strateginio veiklos
plano programas. Didelis dėmesys skirtas ilgalaikiams įsiskolinimams mažinti.
2017 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur (proc.))
Darbo užmokestis
ir socialinis
draudimas
13117,2 (52,3 %)

Socialinės parama
ir įvairios
kompensacijos
2159,5 (8,6 %)
Kitos
neišvardintos
prekės ir
paslaugos
3166,8 (12,6
%)

Materialiojo ir
nematerialiojo
turto kūrimo,
įsigijimo išlaidos
2604,0 (10,4 %)

Miestų ir
gyvenviečių
viešasis ūkis
1769,5 (7,1 %)

Komunalinės
paslaugos
930,9 (3,7 %)

Paskolų ir
palūkanų
mokėjimai
(3,5Subsidijos
%)
Mityba 873,6
ir
vietinio
medikamentai
susisiekimo
174,7 (0,7%)
maršrutams
300,8 (1,2%)

Pagrindinė tendencija išlaidų srityje – daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto
skiriama darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Tačiau lyginant kelerių
metų duomenis biudžeto išlaidų struktūra nežymiai, tačiau kinta – mažėja išlaidos darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti bei socialinei paramai, įvairioms
kompensacijoms mokėti, didėja išlaidos komunalinėms reikmėms, prekėms ir paslaugoms
įsigyti.
3. Jurbarko rajono savivaldybės mokėtinos sumos (įsiskolinimai) 2017 m. gruodžio 31 d.
sudaro 3 873.9 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. trumpalaikis biudžeto lėšų įsiskolinimas – 280,2 tūkst. Eur;
3.2. ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos) – 3 593,7 tūkst. Eur;
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3.3. lyginant metų pradžios duomenis trumpalaikis įsiskolinimas padidėjo 64,7 tūkst. Eur
(arba 30 proc.), ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 327,8 tūkst. Eur (arba 8,4 proc.).

Įsiskolinimo dinamika 2014–2017 metais (tūkst. Eur)
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3593,7

3000,0
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488,8

236,3

215,5
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0,0
2014.12.31.

2015-12-31

trumpalaikis įsiskolinimas

2016-12-31

2017-12-31

ilgalaikis įsiskolinimas

Atskira Finansų skyrius veiklos sritis žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius apskaičiavimas ir gaunamų pajamų apskaita,
priminimai fiziniams ir juridiniams asmenims dėl nesumokėto žemės nuomos mokesčio,
dokumentų rengimas dėl nepriemokų išieškojimo teisminiu keliu. Praėjusių metų ataskaitos
pateiktos mokėtojams naudojant atnaujintą programinę įrangą žemės nuomos mokesčiui
apskaičiuoti.
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Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius priskaitymų, mokėjimų ir įsiskolinimų analizė 2014–2017 m. (tūkst. Eur)
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Įsiskolinimas žemės nuomos mokesčių
Tarybos pripažinta beviltiška skola (nurašyta)

Skyriuje vykdoma smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei kaimo rėmimo fondų lėšų
apskaita, dokumentų tvarkymas ir pan.
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (tarybos pirmininkas Kasparas
Jurevičius).
2016 12 31 fondo lėšų likutis – 4,4 tūkst. Eur, metams iš savivaldybės biudžeto skirta 4
tūkst. Eur. Per metus gauti 2 prašymai dėl išlaidų kompensavimo, prašymai patenkinti, fondo
išlaidos per metus 4,2 tūkst. Eur, lėšų likutis 2017 12 31 yra 4,2 tūkst. Eur.
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (tarnybos pirmininkas
Saulius Meškauskas).
2016 12 31 fondo lėšų likutis – 4,9 tūkst. Eur, metams iš savivaldybės biudžeto skirta 4
tūkst. Eur. Per metus gauta 17 prašymų dėl išlaidų kompensavimo, 13 prašymų patenkinti, fondo
išlaidos per metus 6,5 tūkst. Eur, lėšų likutis 2017 12 31 yra 2,4 tūkst. Eur.
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INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 2017 metais dirbo 5 darbuotojai. Vienas
darbuotojas 2017 m. rugsėjo mėn. grįžo į darbą po vaiko auginimo atostogų. Skyriaus
darbuotojai rengia paraiškas, bendrauja su agentūrų, ministerijų atstovais, rangovais ir
paslaugų teikėjais rengia, viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų, prekių) ir įvairius kitus
dokumentus, inicijuoja pirkimo sutarčių pasirašymą ir vykdo jų priežiūrą, rengia viešinimo
straipsnius, teikia ataskaitas, atlieka kitus su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusius darbus.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities
skyriui parengti ir pateikti 5 projektiniai pasiūlymai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Projėkto pavadinimas
Jurbarko Antano Sodėikos mėno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas nėformaliajam ugdymui
Ikimokyklinio ir priėsmokyklinio ugdymo patalpų įrėngimas Eržvilko gimnažijojė
Ikimokyklinio ir priėsmokyklinio ugdymo priėinamumo didinimas Rotulių lopsėlyjė-daržėlyjė
Pėsciųjų ir dviracių tako įrėngimas Jurbarko miėsto Barkunų gatvėjė
Jurbarko rajono gyvėntojų svėikos gyvėnsėnos skatinimas

Pateiktas pritarimas dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinimo ir pasirašyta
partnerystės sutartis.
Agentūroms bei ministerijoms parengta ir pateikta 14 paraiškų:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projėkto pavadinimas
Jurbarko Antano Sodėikos mėno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas nėformaliajam ugdymui
Ikimokyklinio ir priėsmokyklinio ugdymo patalpų įrėngimas Eržvilko gimnažijojė
Ikimokyklinio ir priėsmokyklinio ugdymo priėinamumo didinimas Rotulių lopsėlyjė-daržėlyjė
Mažosios Liėtuvos Jurbarko krasto kulturos cėntro aktualižavimas
Raudonės (rėžidėncinės) piliės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
Panėmunės piliės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
A. Giėdraicio-Giėdriaus gatvės rėkonstravimas Jurbarko miėstė
Vandėns gėrinimo įrėnginių ir vandėns gręžinių įrėngimas Bėlvėdėrio, Piėstvėnų ir Tamosių kaimuosė
Gatvių, saligatvių ir pėsciųjų takų įrėngimas Jurbarkų ir Simkaicių sėniunijų kaimuosė
Turgaviėcių ir viėsųjų tualėtų įrėngimas Viėsvilės miėstėlyjė ir Juodaicių kaimė
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11.
12.
13.
14.

Pavirsinio vandėns surinkimo ir nulėidimo sistėmų įrėngimas Skirsnėmunės ir Piliės kaimuosė bėi
turgaviėtės įrėngimas Skirsnėmunės kaimė
Vandėns gėrinimo įrėnginių ir vandėns gręžinių įrėngimas Griaužų kaimė ir vandėns tiėkimo tinklų
įrėngimas Stakių miėstėlyjė
Vandėns gėrinimo įrėnginių ir vandėns gręžinių įrėngimas Paskynų, Graužėnų ir Klangių kaimuosė
Privacių namų prijungimas priė nuotėkų surinkimo infrastrukturos Jurbarko miėstė

2017 m. skyrius įgyvendino ir koordinavo 14 projektų:
Eil.
Nr.
1.
2.

Projėkto pavadinimas
Bėsėimininkių aplėistų statinių likvidavimas Jurbarko rajonė
A. Giėdraicio-Giėdriaus gatvės rėkonstravimas Jurbarko miėstė

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nėmuno kėlias
Raudonės (rėžidėncinės) piliės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
Panėmunės piliės parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui
Savivaldybės jungiancių turižmo trasų ir turižmo marsrutų infrastrukturos plėtra Tauragės rėgionė
Gyvėnamųjų namų kvartalų komplėksinis sutvarkymas Jurbarko miėstė
Socialinio busto plėtra Jurbarko rajonė
Socialinių paslaugų įstaigos modėrnižavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajonė
Jurbarko kulturos cėntro modėrnižavimas
Paslaugų tėikimo ir asmėnų aptarnavimo kokybės gėrinimas Tauragės rėgiono savivaldybėsė
Komplėksinės paslaugos sėimai Jurbarko rajono savivaldybėjė
Tauragės rėgiono komunalinių atliėkų tvarkymo infrastrukturos plėtra
Vandėns tiėkimo ir nuotėkų tvarkymo infrastrukturos plėtra Jurbarko rajonė

2017 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai pateikė 62 pabaigtų
projektų ataskaitas. Parengė 18 vnt. viešųjų pirkimų dokumentų, iš kurių pirkimo organizatorius
įvykdė 4 mažos vertės pirkimus. Buvo pasirašyta 13 rangos darbų ir / arba paslaugų sutarčių.
2017 m. rugsėjo mėn. pratęsta Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Findep“ dėl investicinių
projektų rengimo 12 mėn. Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone“
inicijuotos, organizuotos ir vykdytos 3 pirkimų skelbiamų derybų būdu procedūros.
Kiti darbai:
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Darbai
Parėngti Jurbarko rajono sėniunijų mėtiniai vėiklos planai
Parėngtas ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 mėtų stratėginis vėiklos planas
Parėngta ir patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės 2018 mėtų užimtumo didinimo programa
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Parėngtas invėsticinis projėktas Jurbarko Naujamiėscio pagrindinės mokyklos sporto aikstyno
atnaujinimui
Parėngtas invėsticinis projėktas Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos modėrnižavimui
Parėngtas invėsticinis projėktas Jurbarko rajono Vėliuonos Antano ir Jono Juskų gimnažijos
modėrnižavimui
Parėngtas invėsticinis projėktas ir Enėrgijos vartojimo audito ataskaita Jurbarko Antano GiėdraicioGiėdriaus gimnažijos pastato, Vyduno g. 15, atnaujinimui
Darbas socialinės rėabilitacijos paslaugų nėįgaliėsiėms bėndruomėnėjė projėktų vėrtinimo ir atrankos
komisijos posėdžiuosė
Darbas Tauragės rėgiono plėtros tarybos darbo grupės posėdžiuosė
Darbas darbo grupės savivaldybės turto panaudojimo galimybėms isanaližuoti posėdyjė
Darbas Gėriausios Jurbarko rajono įmonės atrankos komisijos posėdžiuosė
Darbas viėtos vėiklos grupės „Nėmunas“ valdybos posėdžiuosė
Darbas Jurbarko rajono savivaldybės tėritorijojė ėsancių infrastrukturos, susisiėkimo ir inžinėrinių
komunikacijų naujos statybos, rėkonstravimo ir rėmonto dalyvaujant fižiniams ir / ar juridiniams
asmėnims nagrinėti ir vėrtinti komisijos posėdžiuosė
Administruotas tarptautinio projėkto „Nėmuno upės ėkologinės buklės gėrinimas, įrėngiant nuotėkų
surinkimo ir valymo infrastrukturą Skirsnėmunės miėstėlyjė Jurbarko rajonė (Liėtuvos Rėspublika) bėi
Nėmano miėstė (Rusija)“ užbaigimas. Vykdytas susirasinėjimas su atsakingomis institucijomis
Liėtuvojė, Rusijojė, Lėnkijojė ir Bėlgijojė. Siėkiant isspręsti Nėmano miėsto savivaldybės administracijai
iskilusias projėkto įgyvėndinimo problėmas organižuotas pasitarimas 2017 m. rugsėjo mėn.
Kaliningrado srityjė ir 2017 m. gruodžio mėn. Jurbarkė
Parėngtas 31 savivaldybės Tarybos sprėndimo projėktas.
VsĮ Jurbarko turižmo ir vėrslo informacijos cėntro įgyvėndinamų projėktų ir kitų vėiklos klausimų
koordinavimas

INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Infrastruktūros ir turto skyrius organizuoja ir koordinuoja savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio bei patikėjimo teise valdomo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; vykdo
savivaldybės statomų objektų užsakovo funkcijas ir jų techninę priežiūrą; dalyvauja rengiant ir
įgyvendinant projektus, susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu, vandentvarka,
infrastruktūros plėtra bei aplinkosauga; rengia rajono aplinkos apsaugos fondo pajamų ir
išlaidų sąmatų projektus ir organizuoja jų vykdymą; koordinuoja keleivinio transporto veiklą
rajone; išduoda įvairius leidimus, licencijas, sprendžia su socialinio būstu susijusius klausimus.
Skyrius koordinuoja teritorijų planavimą, projektų derinimą, išduoda statybos leidimus, rengia
dokumentus dėl adresų suteikimo, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, šiame skyriuje taip pat
dirba paminklosaugos specialistas. Nuo birželio mėn. skyrius dirbo be vedėjo.
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Keliai, gatvės:
Kaimo sėniunijos, nauja
statyba
(is viso 169 400 Eur)
Jurbarko m. gatvių
rėkonstravimas, kapitalinis
rėmontas
(is viso 219 120 Eur)

Smalininkų m. Beržų g. ir Raudonės mstl. Šilo g.
nauja statyba

169 400 Eur

Tulpių, Lėlijų g. ir pravažiavimo nuo Vyduno iki Lėlijų g.
rėkonstravimas

110 620 Eur

Upėivių, P. Pėrėviciaus gatvių ir pravažiavimo nuo A.
Giėdraicio-Giėdriaus g. kapitalinis rėmontas

108 500 Eur

Jurbarko m. saligatvių,
bėndro naudojimo
automobilių stovėjimo
aikstėlių statyba,
rėkonstravimas, rėmontas
(is viso 180 797 Eur)

Vytauto Didžiojo g. saligatvis
Vasario 16-osios g. saligatvis
Vasario 16-osios g. bėndro naudojimo automobilių
stovėjimo aikstėlė
Jurbarko ligoninės bėndro naudojimo automobilių
stovėjimo aikstėlė

43 405 Eur,
47 499 Eur

Kėlių (gatvių) priėžiuros ir
rėmonto darbai
(is viso 587 590 Eur)

Kėlių (gatvių) su žvyro danga priėžiura ir rėmontas
Kėlių horižontalusis žėnklinimas
Asfaltuotų gatvių dangų duobių taisymas kaimiskosė
sėniunijosė
Asfaltuotų gatvių dangų duobių taisymas Jurbarko miėstė
Asfaltuotų kėlių (gatvių) dangų stiprinimas kaimiskosė
sėniunijosė
Asfaltuotų kėlių (gatvių) dangų stiprinimas Jurbarko
miėstė
Vandėns pralaidų rėmontas kaimiskosiosė sėniunijosė

214 290 Eur
18 000Eur
50 000Eur

Valstybinės rėiksmės krasto kėlio Nr. 141 Kaunas–
Jurbarkas–Silutė–Klaipėda ruožo nuo 109,0–112,2 km
(Viėsvilės gyv.) pėsciųjų ir dviracių takų tiėsimo bėi kėlio
rėkonstravimo darbai
Jurbarko ligoninės bėndro naudojimo automobilių
stovėjimo aikstėlė

134 125Eur

Invėsticiniai projėktai
(is viso 181 525 Eur)

Inžinėrinės paslaugos
17 268 Eur

Atliekų tvarkymas.
Savivaldybėje surinkta ir pašalinta atliekų:
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6 102,77 t mišrių komunalinių, iš to skaičiaus 915,28 t iš juridinių asmenų, pašalinta
sąvartyne.
1 157,82 t bioskaidžių atliekų, pašalinta Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėje. 166,44 t stambiagabaričių atliekų pašalinta sąvartyne; 44,8 t netinkamų naudoti
padangų, pašalinta Jurbarko didžiųjų atliekų saugojimo aikštelėje.
531,35 t antrinių žaliavų, pašalinta UAB ,,Ekobazė“.
Iš individualaus sektoriaus: 252,36 t neapibrėžtos frakcijos, 174,973 t stiklo.
Iš bendrojo: 57,8 t popieriaus, 33 t plastiko, 13,217 t stiklo.
2017 m. sausio–birželio mėn. 1 t atliekų sutvarkymo kaina 96,80 Eur su PVM, nuo 2017 m.
liepos mėn. 1 t atliekų sutvarkymo kaina 94,21 Eur su PVM.
55,288 t bešeimininkių netinkamų naudoti padangų pašalinta pagal paslaugos teikimo
sutartį su UAB ,,Antrinio perdirbimo grupė“.
6,74 t bešeimininkių automobilinio plastiko atliekų pašalinta pagal paslaugos teikimo
sutartį su UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“.

Beglobiai gyvūnai, gyvūnų padaryta žala.
Sugauta beglobių gyvūnų: šunų 15, kačių 25. Šiai paslaugai apmokėti išleista 4 743,20
Eur. Paslaugos teikėjas UAB ,,Nuaras“.
14 vilkų padarytos žalos atvejų, atlyginta žala 872,13 Eur.

Viešieji pirkimai.
Skyriaus specialistai 2017 m. atliko 83 pirkimus.

Pateiktos paraiškos:
Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko
mieste“ valstybės dotacijai gauti, projekto vertė 45 500 Eur, savivaldybės indėlis nuo 30 proc.,
lėšos skirtos, dotacijos teikimo sutartis pasirašoma 2018 m. vasarį.
Projekto ,,Konteineriai tekstilės gaminių atliekoms surinkti Jurbarko savivaldybėje“
valstybės dotacijai gauti, projekto vertė 27 950 Eur, dotuojama 100 proc., lėšos skirtos, dotacijos
teikimo sutartis pasirašoma 2018 m.
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Projekto ,,Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu,
transportavimas ir perdavimas utilizavimui jų tvarkytojui“ valstybės dotacijai gauti, projekto
vertė 4 498,20 Eur, dotuojama 100 proc., paraiška vertinama, dotacijos skyrimo atveju sutartis
bus pasirašom 2018 m.

Savivaldybės turtas.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota, išregistruota ir tikslinta pastatų, statinių bei
suteiktų panaudai valstybinės žemės sklypų, duomenys už 700 Eur. Įvertintas 1 butas, kuris buvo
parduotas nuomininkui, 7 perkami butai socialinio būsto fondo plėtrai, 7 objektai parduodami
viešuose aukcionuose už 4 100 Eur.
Skelbta 14 nuomos konkursų, įvyko 9. Išnuomotos patalpos Eržvilko mstl., Raudonės
mstl., Šimkaičių mstl., Veliuonos mstl., Jurbarko m. Per mėnesį už šiais metais išnuomotus
objektus gaunamas nuomos mokestis – 261,03 Eur.
Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešuose aukcionuose
parduoti 8 objektai: po vieną butą Jurbarko m. ir Smalininkų m. ir Viešvilės mstl.; pastatai ir jų
dalys Stakių mstl., Naukaimio k., Girdžių k. Už visą parduotą turtą gauta 8 582 Eur pajamų,
aukcionų dalyvių registravimo mokesčiai – 300 Eur.
Įvyko 10 nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžių, kuriuose parengta 31 viešame aukcione
parduodamų objektų programa. Į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą įtraukta 16
objektų.

Transportas, keleivių vežimas.
Keleivių transporto viešąsias paslaugas rajono gyventojams teikė UAB Jurbarko
autobusų parkas ir UAB „Jurbarko mažieji autobusai“. Keleivių vežėjams 2017 metais
kompensacijoms išmokėta 100 936 Eur, dotacijoms 260 696 Eur ( 2016 m. atitinkamai 95 000
Eur ir 301 496 Eur). Direktoriaus įsakymu Nr. O1-1161 „Dėl mokinių vežiojimo paslaugų 2017–
2018 mokslo metų specialiųjų reisų maršrutų patvirtinimo“ patvirtinti 55 specialiųjų reisų
maršrutai (mokinių vežiojimui). 2017 m. spalio 1 d. duomenimis, Jurbarko rajone buvo
vežiojami 1092 mokiniai. Mokinių pavėžėjimui, be vietinio susisiekimo transporto, patirta 321
875 Eur išlaidų (2016 m. – 346 148 Eur). Įvyko 7 Transporto veiklos koordinavimo Jurbarko
rajone komisijos posėdžiai, jų metu išnagrinėti 23 klausimai. Jurbarko rajono saugaus eismo
komisija rinkosi į 6 posėdžius, jų metu išnagrinėti 45 su eismo saugumu susiję klausimai.
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Viešųjų darbų programa.
Iki birželio mėn. buvo įgyvendinama Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės teritorinės
darbo biržos viešųjų darbų programa. Programos metu sudaryta galimybė darbo biržoje
įsiregistravusiems bedarbiams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
mokiniams atostogų metu laikinai įsidarbinti. Programos metu įdarbinti 69 asmenys, programos
vertė 79 tūkst. Eur. Nuo liepos mėn. įgyvendinta Jurbarko rajono savivaldybės Užimtumo
programa. Programos metu įdarbinti 105 asmenys, programos vertė 108 tūkst. Eur.

Būsto pritaikymas.
Parengti 9 projektai su sąmatomis būsto pritaikymui žmonių su negalia reikmėms.
Projektų vertė 53 365 Eur.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti suteikimas, socialinio būsto fondo
plėtra ir nuoma.
Išnuomota 14 socialinių būstų (596,64 kv. m naudingojo ploto) įrašytiems į sąrašus
asmenims (šeimoms). Išnuomotuose būstuose apsigyveno 35 gyventojai. Nutrauktos 6 socialinių
būstų nuomos sutartys nuomininkų prašymu, 2 pasibaigus nuomos terminui ir 1 teismo
sprendimu. Nuomos mokesčio kompensacija pasinaudoti norinčių nebuvo. Išrašyta 5 pažymos
apie teisę į paramą būstui įsigyti – gauti dešimties ir dvidešimties proc. subsidiją valstybės iš
dalies kompensuojamam būsto kreditui apmokėti. Per metus surinkta nuomos mokesčio 10,3
tūkst. Eur. Savivaldybės būsto fonde 2017-12-31 įrašyta 165 būstų (7 425,9 kv. m naudingojo
ploto), iš jų socialinių būstų – 103 (4 612,4 kv. m naudingojo ploto). Nuomininkams parduoti du
į parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio pastatų sąrašą
įrašyti savivaldybės būstai už 22,4 tūkst. Eur.

Valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose
namuose, ir jų savininkams vykdymas.
Per metus panaudota 344 Eur nuompinigiams padengti už dviejų nuomininkų nuomojamas
gyvenamąsias patalpas.
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Licencijų išdavimas ir rinkliavos mokesčių surinkimas.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (vnt.):
Išduota

patikslinta

4

1

sustabdytas
galiojimas
0

panaikintas
galiojimas
15

galiojančios
132

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (vnt.):
Išduota

patikslinta

34
(iš jų 30 vienkartinės)

1

sustabdytas
galiojimas
57

panaikintas
galiojimas
24

galiojančios
71

Valstybės rinkliavos už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir
tabako gaminiais išdavimą ir patikslinimą surinkta 4,474 tūkst. Eur.
Licencijos / leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais: galioja
12, 2017 m. išduota 1.
Leidimai mažmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklai: galioja 21, 2017
m. išduota 2, papildyta 1.
Licencijos energetinei veiklai: galioja 4 licencijos energetinei veiklai, iš to skaičiaus
savivaldybės išduotos 3.
Valstybinės rinkliavos už licencijas/leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 2017 m. surinkta 1,582
tūkst. Eur.
Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje 2017 m. išduota nebuvo.
Licencijos vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijoje galioja 2, 2017 m. naujų licencijų nebuvo išduota.
Licencijų kopijos keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Jurbarko
rajono savivaldybės teritorijoje galioja 27, 2017 m. išduotos 2 licencijos kopijos.
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Licencijų ir licencijų kopijų duomenys suvesti į Licencijų ir licencijų kopijų išdavimo
sistemą „Vektra“.

Programa daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti.
Savivaldybės Tarybos sprendimu Programai daugiabučių namų savininkų bendrijoms
remti buvo skirta 15 000 Eur. Per 2017 metus buvo gautos 8 paraiškos paramai gauti. Paraiškų
vertinimo komiteto sprendimu parama buvo suteikta 8 bendrijoms.

Teritorijų planavimas.
Skyriaus specialistai dirba ir atlieka pavestas funkcijas per naujas TPDR, TPDRIS,
ŽPDRIS informacines sistemas. Duomenys apie inicijuojamus ir organizuojamus projektus
pateikiama REGIA žemėlapyje (www.regia.lt).
Priimti prašymai ir pradėti organizuoti 46 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektai žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).
Patvirtinti 34 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir užbaigtos projektų
rengimo procedūros ŽPDRIS.
Išduota 88 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai ir 1
sąlygos specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti.
Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotas 1 teritorijų planavimo dokumentai.
Inicijuota 13 žemės sklypų projektų suformuoti naujus kitos paskirties valstybinės žemės
sklypus.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota 22 valstybinės žemės sklypai ir valstybinės
žemės panaudos sutarčių.
Parengta 17 įsakymų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo
pakeitimo.
Suruošti visi reikalingi dokumentai ir parengtas nutarimo projektas dėl Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pakeitimo. Rezultatas – 2017 m.
rugpjūčio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 698 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių
nustatymo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“.
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Parengtas nutarimo projektas dėl 17 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei. Atliktos visos
derinimo procedūros reikiamose institucijose. Rezultatas – 2017 m. lapkričio 29 d. priimtas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 990 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės
sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono
savivaldybei“.
Rengiamos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Jurbarko miesto
teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos kartu su priemonių planu ir
stebėsenos (monitoringo) ataskaitomis.
Rengiamas Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano koregavimas.

Projektų derinimas.
Naudojantis IS „Infostatyba“ ar tiesiogiai gauti 243 prašymai išduoti statybą leidžiantį
dokumentą, suderinti 126 statinių projektai, išduoti 126 statybą leidžiantys dokumentai.
Per IS „Infostatyba“ ar tiesiogiai gauti 22 prašymai išduoti specialiuosius reikalavimus,
išduota 17 specialiųjų architektūrinių reikalavimų, išduota 17 specialiųjų reikalavimų.
Per IS „Infostatyba“ ar tiesiogiai gauta 11 prašymų informuoti visuomenę apie numatomą
visuomenei svarbių statinių projektavimą, informacija paskelbta savivaldybės interneto
svetainėje.
Per IS „Infostatyba“ ar tiesiogiai gauti 8 prašymai pritarti visuomenei svarbių statinių
projektavimui, pritarta 8 prašymams, informacija paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
Į IS „Infostatyba“ perkelti popieriniai statinių projektų variantai, specialiųjų reikalavimų
prašymai ir jų dokumentacija, prašymai informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei
svarbių statinių projektavimą ir jų dokumentacija, prašymai pritarti visuomenei svarbių statinių
projektavimui ir jų dokumentacija (iš viso 69 vnt.)
Parengta 10 įsakymų dėl statinių projektų patvirtinimo.
Parengta 8 raštai, susiję su statybos klausimais.
Parengtos 3 ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Europos socialinio fondo
agentūrai 2 ataskaitos.
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Priimtos ir suderintos 4 projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.
Parengtos projektavimo užduotys Raudonės ir Panemunės pilių parkų kraštovaizdžio
tvarkymui, Antano Sodeikos meno mokyklos salės remonto, Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos kapitalinio remonto, pastato techninio projekto.

Adresai, topografinės nuotraukos.
Parengta 215 administracijos direktoriaus įsakymų dėl adresų suteikimo.
Suderintos 412 topografinės nuotraukos ir kontrolinės geodezinės nuotraukos.
Suteikti adresai Jurbarko m., Jurbarkų, Eržvilko, Girdžių, Juodaičių, Raudonės,
Seredžiaus, Šimkaičių, Veliuonos, Skirsnemunės, Smalininkų, Viešvilės seniūnijose
(miesteliams, kaimams, vienkiemiams).
Dvylikai gatvių suteikti pavadinimai.
Atsakyta į 111 juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl adreso suteikimo.
Išduota 67 kartografinės medžiagos geodezininkams (skaitmeninė informacija laisvai
pasiekiama adresu http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/topogeo/)

Statinių naudojimo priežiūra.
Vykdyta statinių naudojimo priežiūra (statiniai apžiūrėti vietoje, įvertinta esama jų būklė
ir vykdoma techninė priežiūra, surašyti patikrinimo aktai, kuriuose padarytos išvados apie
vykdomą techninę priežiūrą ir nustatyti reikalavimai trūkumams pašalinti). Patikrinta 130
statinių, iš to skaičiaus 80 gyvenamosios paskirties pastatų, 30 negyvenamosios paskirties
pastatų ir 1 inžinerinis statinys. Vykdyta statinio techninės priežiūros patikrinimo akte nustatytų
reikalavimų vykdymo kontrolė.
Parengtos 6 pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
galimybę naudoti pagal paskirtį.
Dalyvauta Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros
komisijos veikloje (surašyti 3 statinio defektų aktai ir 9 faktinių duomenų patikrinimo aktai).
Atlikti 5 tyrimai pagal gyventojų prašymus dėl statinių techninės būklės.
Atliktos visos reikiamos procedūros dėl 4 statinių, kurie neturi savininkų arba kurių
savininkai nežinomi, pripažinimo bešeimininkiu turtu, parengti dokumentai teismui. Jurbarko
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rajono apylinkės teismo sprendimu statiniai pripažinti bešeimininkiais ir perduoti savivaldybės
nuosavybėn.
Teikiamos konsultacijos statinių naudojimo priežiūros klausimais.
Vesta statybos darbų kontrolė vykdant bešeimininkių statinių griovimo darbus (6
objektai).

Paminklosauga.
Saugant kultūros paveldą Jurbarko rajone didelis dėmesys skiriamas kultūros paveldo
objektų (toliau – KPO) būklei. Tvarkybos darbams Jurbarke buvo panaudota 31 000 Eur.
Pagal Jurbarko miesto kapinių tvorą su vartais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
27995) esančių medžių nukirtimui buvo panaudoti 4 884 Eur.
Veliuonos piliakalnio, vadinamo Gedimino kapu (u. k. 2053), ir Veliuonos piliakalnio II
su papiliu (u. k. 23902) susidėvėjusių ir sulūžusių laiptų remontui panaudota 4 980 Eur.
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinėse esančio obelisko
remontui panaudota 2 400 Eur.
Jurbarko žydų senųjų kapinių (u. k. 25471) tvoros vartų remontui panaudoti 1 200,79 Eur.
Gavus finansavimą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
kuruojamos „Paveldotvarkos programos“ prie Veliuonos Vytauto Didžiojo paminklo (u. k.
15702) konservavimo-restauravimo darbų prisidėta daliniu 2 676 Eur finansavimu.
Planuojat ateities darbus, parengtas Jurbarko piliakalnio su gyvenviete piliakalnio,
vadinamo Bišpiliu, Višpiliu (u. k. 2036), pritaikymo ir tvarkybos darbų projektas. Projektui
parengti panaudota 4 050 Eur.
Vykdyti KPO patikrinimai ir surašyti stebėsenos aktai. Surašyti 22 nekilnojamojo
kultūros paveldo stebėsenos aktai.
Parengtos ir pateiktos Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos šios
paraiškos: Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais (u. k. 27995) tvarkybos darbų finansavimo
paraiška; Viešvilės mokyklos stogo tvarkybos darbų projekto parengimo paraiška.
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai buvo padėta parengti ir
pateikti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Veliuonos Švč. Mergelės
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Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1361) pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir
priebažnyčio su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų finansavimui
gauti paraišką. Pagal ją gauta 81 950 Eur finansavimas.
Surengti „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
projekto dalinio finansavimo projekto“ renginiai, skirti Žydų kultūros ir Europos paveldo
dienoms Jurbarko rajone paminėti. Žydų kultūros dienų tema „Diaspora ir paveldas. Štetlas“.
Renginio organizavimui buvo panaudoti 470,15 Eur.
Šių metų Europos paveldo dienų temai „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki
miesto bokštų“ atskleisti buvo organizuojama pažintinė-edukacinė išvyka „Panemunės
piliakalniai Nemuno kraštovaizdžio gynybinės sistemos grandys“. Renginio organizavimui buvo
panaudoti 714,22 Eur, iš kurių 600 Eur skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos.

Kiti darbai.
Parengti ir pristatyti 124 Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos sprendimų projektai.
Nuolat teikiamos konsultacijos statybų, teritorijų planavimo klausimais. Įvyko 24 išvykstamieji
Želdinių komisijos posėdžiai.

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų jam
pavestas socialinės srities valdymo, koordinavimo funkcijas bei įgyvendina šalies socialinę
politiką rajone. Pagrindinės skyriaus funkcijos – piniginės socialinės paramos teikimo rajono
gyventojams ir socialinių paslaugų administravimas.
2017 metų Jurbarko savivaldybės administracijos Socialinės paramos plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir
savivaldybės socialinės politikos priemones, teikti rajono gyventojams:
bendrąsias socialines paslaugas,
socialinės priežiūros paslaugas,
socialinės globos paslaugas,

Puslapis 33

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą,
teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą,
užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimą.
Socialinės paslaugos.
Socialines paslaugas rajone teikia įvairios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos,
religinės bendrijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos.
Rajono gyventojams VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikė bendrąsias ir specialiąsias
socialines paslaugas asmenims su proto ir (arba) fizine negalia (nuo 18 metų), senyvo amžiaus
asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos
suaugusiems asmenims bei kitiems laikinai savarankiškumo netekusiems asmenims.
Pagrindinės VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamos paslaugos yra šios: dienos
socialinės globos paslaugos įstaigoje suaugusiems proto ir fizinės negalios asmenims; ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos paslaugos įstaigoje suaugusiems proto ir fizinės negalios
asmenims; dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose; integrali pagalba; pagalba į
namus; pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; laikino apnakvindinimo paslaugos
nakvynės namuose; apgyvendinimo paslaugos nakvynės namuose; ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos paslaugos įstaigoje senyvo amžiaus asmenims; intensyvi krizių įveikimo
pagalba; aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos; specialiojo transporto
paslauga; higienos paslaugos (dušas, skalbykla); masažas.
Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose gavo 36 asmenys. Naujų gavėjų,
gaunančių dienos socialinę globą, padaugėjo 22 asmenimis, paslauga nutraukta 18 asmenų.
Pagalbos į namus paslaugas vidutiniškai gavo 105 asmenys Jurbarko rajone. Per 2017 m. naujų
gavėjų, gaunančių pagalbos į namus paslaugas buvo 43 asmenys, nutraukė paslaugas 25.
Nakvynės namuose paslaugos buvo suteiktos vidutiniškai 8 asmenims. 2017 metais laikino
apnakvindinimo paslauga suteikta 50 asmenų (43 vyrams, 7 moterims), iš kurių 20 asmenų buvo
ne Jurbarko rajono gyventojai. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga yra
nauja VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ paslauga, pradėta teikti 2017 m. Šiuo metu yra 5
šeimos, kurios naudojasi šia paslauga.
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
asmenims teikiamos ir kitose rajono įstaigose – Seredžiaus senelių globos namuose (42

Puslapis 34

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

asmenys), VšĮ Smalininkų senjorų namuose (16 asmenų) ir VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“ Eržvilko padalinyje (21 asmuo).
Asmenims, kuriems reikalingos specializuotos paslaugos, kurių Jurbarko rajone suteikti
nėra galimybių, ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos ir kitose socialinės globos
įstaigose: Adakavo socialinės globos namuose, Suvalkijos socialinės globos namuose, Aknystos
socialinės globos namuose, Didvyžių socialinės globos namuose ir kt.
Išlaidos socialinėms paslaugoms iš savivaldybės ir valstybės biudžetų ir gavėjų skaičius:
Finansuojama iš savivaldybės
biudžeto lėšų
Socialinių paslaugų įstaiga
Pagalba į namus
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
Dienos socialinė globa asmens
namuose VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“
Dienos socialinė globa institucijoje
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“

Suma, Eur

Gavėjų
skaičius
28 118,32
104
-

-

26 650,28

6

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa:
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
40 574,45
8
(ilgalaikė, Vydūno g. 56C)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
63 346,63
13
(ilgalaikė, Eržvilkas)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
3 341,63
2
(trumpalaikė, Eržvilkas)
Seredžiaus senelių globos namai
110 219,16
33
Smalininkų senjorų namai
22 847,37
6
Suvalkijos socialinės globos namai
3 111,20
1
Aknystos socialinės globos namai
3 221,32
1
Adakavo socialinės globos namai
50 352,54
14
Didvyžių socialinės globos namai
5 871,21
2
VšĮ „Vilties žiedas“
4 302,00
2
VšĮ Jurbarko ligoninė
-
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Finansuojama iš
valstybės biudžeto
lėšų
Suma, Eur Gavėjų
skaičius
117 21,51

36

22 422,68

5

1 459,94

2

6 354,54

7

660,84

1

10 094,83
22 439,50

7
11

7 544,81
4 636,80

3
1

1 788,10

1
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Kudirkos Naumiesčio parapijos globos
namai
Kalvarijos socialinės globos namai
Aukštelkės socialinės globos namai
VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos
centras
Globos namai „Rojaus vartai“

7 932,19

3

5 052,61
563,13
5 201,58

2
1
3

148,46

1

Pagrindinis socialinių paslaugų finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos, taip
pat valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšos ir asmenų
mokėjimai už paslaugas.
Socialinės paramos skyrius priėmė 348 sprendimus dėl socialinės priežiūros skyrimo,
nutraukimo ir laikino sustabdymo, 383 sprendimus dėl socialinės globos skyrimo, nutraukimo ir
laikino sustabdymo, išrašyti 27 siuntimai socialinės globos paslaugoms gauti, organizuoti 36
Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdžiai.

Valstybinės šalpos išmokos.
Valstybinėms šalpos išmokoms mokėti buvo planuotas 4 162,0 tūkst. Eur poreikis, iš jų
panaudota – 4 027 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m., lėšų poreikis sumažėjo 3 proc. (2016 m.
valstybinėms šalpos išmokoms mokėti panaudota 4 155 tūkst. Eur), tačiau šalpos pensijų ir
tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius išaugo 15 proc. (2016 m. buvo 1 829 gavėjai, 2017 m.
vidutinis gavėjų skaičius – 2 140).

Transporto išlaidų (0,25 BSI) bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijos (iki 32 BSI).
Kompensacijoms mokėti buvo planuota 8 440,0 Eur, iš jų panaudota –6 035 Eur. Vidutinis
gavėjų skaičius per metus buvo 52 asmenys, iš kurių 6 vaikai.
Gaunantys 0,25 BSI dydžio kompensaciją

Gaunantys iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių
įsigijimo išlaidų kompensaciją

Vidutinis
suaugusių
gavėjų
skaičius
46

Lėšos
(Eur)

Suaugę
neįgalūs
asmenys

674,00

-
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Lėšos
(Eur)

5361

Vidutinis
neįgalų
vaikų
skaičius
6

Lėšos
(Eur)

Šeimos,
auginančios
neįgalų vaiką
-

Lėšos (Eur)
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Išmokos vaikams. Iš viso išmokėta 706 001 Eur ( 2016 m. – 541 509 Eur):

Išmokos pavadinimas

2016 m.
Gavėjų
Lėšos,
skaičius
Eurais
272
113 696
1458
251 054
85
6 460
-

2017 m.
Gavėjų
Lėšos,
skaičius
Eurais
253
105 754
2025
350 212
72
5 472
9
5 901

Vienkartinių išmokų vaikams
Išmokų vaikams
Vienkartinių išmokų nėščioms moterims
Išmokų besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip
6
4 474
vienam vaikui
Globos (rūpybos) išmokų
113
127 587
97
119 341
Globos (rūpybos) tikslinių priedų
52
22 491
56
81 251
Vienkartinių išmokų įsikurti
17
20 221
18
33 596
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu visoms
vaikus globojančioms šeimoms iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama 38 Eur dydžio išmoka per
mėnesį. Išmokėta 13 072 Eur.

Permokos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė informaciją apie 16 rajono šeimų, kurios
galimai neteisėtai gavo išmokas vaikui už 29 vaikus. Išanalizavus konkrečius šeimų duomenis
paaiškėjo, kad 5 šeimos išmokas gavo teisėtai. Likusioms šeimoms nustatytos išmokos vaikui
permokos, kurios buvo grąžintos iš karto arba yra įnešamos dalimis.
Nustatyta permokų 2017 m. (įtrauktos ir
permokos, apie kurias informacija buvo gauta
ankstesniais metais, tačiau nustatytos 2017 m.)
Šeimų
skaičius

Nustatyta permokų pagal VMI sąrašus
nuo 2009-03-01

Vaikų
Suma
Iš jų
Suma iš Grąžinta Bendra grąžintų permokų
skaičius
(Eur)
grąžinta
viso
permokų
suma 2017 m. (Eur)
šeimose
(Eur)
iš viso
25
15
3558,00
1627,56
37887,19 33517,12
2847,94
Piniginei socialinei paramai, t.y. socialinėms pašalpoms, būsto šildymo išlaidų, išlaidų
geriamam ir karštam vandeniui kompensacijoms, vienkartinėms ir laidojimo pašalpoms, kredito
ir palūkanų kompensacijoms išmokėta 1 271 232 Eur (2016 m. – 1 231 653 Eur).
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Socialinė parama mokiniams.
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičius:

2015 m.
2016 m.
2017 m.

Nemokamą
maitinimą
gavusių
mokinių
skaičius

Nemokamą maitinimą
gavusių mokinių, kuriuos
augina socialinę pašalpą
gaunantys bendrai
gyvenantys asmenys

Valstybės
biudžeto lėšos
(Eur)

1733
1508
1318

726
613
524

280 236,95
239 435,10
212 241,59

Lėšos iš
savivaldybės
biudžeto patiekalų
gamybai
(Eur)
131 785
126 705
102 827,50

Paramą mokinio reikmenims taip pat gavo mažesnis mokinių skaičius:

2015 m.
2016 m.
2017 m.

Paramą mokinio reikmenims įsigyti
mokinių skaičius
1168
1034
897

Panaudotos valstybės biudžeto
lėšos (Eur)
53 260,80
58 938,00
51 129,00

Antrojo laipsnio valstybinės pensijos.
Įvyko 2 antrojo laipsnio valstybinių pensijų teikimo komisijos posėdžiai. Lietuvos
Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo pateiktos 5 motinų kandidatūros dėl
antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. Visoms šioms motinoms valstybinės pensijos buvo
paskirtos.

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas.
Įvyko 12 specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos posėdžių, kurių metu 29
asmenims buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 1 asmeniui – vidutinių specialiųjų
poreikių lygis. 179 asmenims specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas atsižvelgiant į jiems
nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, gydymui nuolat reikalingų dializių būtinumą,
prilyginant invalidumo grupes ar netekto darbingumo procentus. Iš šių asmenų vidutinių
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specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas 42 asmenims, didelių – 137 asmenims. Šiems
asmenims buvo išduota 134 neįgaliojo pažymėjimai.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems.
Organizuota būsto pritaikymo neįgaliesiems paslauga. Gauta 10 prašymų, pritaikyti 9
būstai neįgalių asmenų, turinčių labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, iš jų
4 moterims ir 5 vyrams. Iš valstybės biudžeto šiems darbams buvo skirta 27 776,43 Eur, iš
savivaldybės biudžeto – 25 589,08 Eur. Neįgaliesiems buvo atlikti tokie darbai: pritaikytas
įvažiavimas / išvažiavimas į / iš būstą – įrengta nuovaža; pritaikytas įėjimas / išėjimas į / iš
balkoną; pritaikyti vonios kambariai – sujungti tualetai su vonių kambariais, vietoje vonių įrengti
dušo padėklai, įmontuoti ranktūriai, praplatintos ir pakeistos durys, pritaikyti, pašalinti
slenksčiai, atnaujinti unitazai, praustuvai, sumontuotas vandens šildytuvas.

Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai.
Projektus vykdė 5 organizacijos:
Eil.
Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

1.
2.
3.
4.

Paslaugas
gavo
asmenų iš
viso
148
35
18
16

Panaudota
lėšų (Eur)

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija
20 200
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko viltis“
7 600
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija
5 900
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
8 300
Jurbarko skyrius
5. Viešoji įstaiga Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras
18
6 637
Iš viso
235
48 637
Iš valstybės biudžeto projektams finansuoti buvo skirta 40 527 Eur, o iš savivaldybės
biudžeto – 8 110 Eur.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas.
Skyrius organizavo Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžius. Per
2017 m. surengtas 1 posėdis, kurio metu svarstytos 2 asmenų situacijos.
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SVEIKATOS APSAUGA
Jurbarko rajono savivaldybėje asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą koordinuoja
savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

Asmens sveikatos priežiūra.
Jurbarko rajono savivaldybėje veikia 10 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau –
ASPĮ), teikiančių pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir 11 privačių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologines paslaugas gyventojams.

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikia viešosios įstaigos – Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Jurbarko rajono PSPC), Eržvilko pirminės sveikatos
priežiūros centras (toliau – VšĮ Eržvilko PSPC), Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės
ambulatorijos.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-166 „Dėl
Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir Viešosios įstaigos Veliuonos
pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo“ Viešoji įstaiga Jurbarko rajono psichikos
sveikatos centras ir Viešoji įstaiga Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras nuo 2017 m.
liepos 1 d. reorganizuoti prijungimo prie VšĮ Jurbarko rajono PSPC būdu. Pirminio lygio
psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Jurbarko rajono PSPC Psichikos
sveikatos skyriuje.
Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ir privačios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos: V. R. Petkinienės įmonė „Philema“, N. Dungveckienės šeimos klinika, UAB
Jurbarko šeimos klinika, T. Švedko šeimos gydytojos kabinetas.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra 11 medicinos punktų, kurie yra pavaldūs viešosioms
įstaigoms, teikiančioms pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Konsultacines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko rajono
gyventojams teikia – UAB „Saulės klinika“ ir Jono Petkinio klinika, UAB.
Visose pirminio lygio ASPĮ teikiamos ir odontologinės paslaugos prisirašiusiems
asmenims. 2017 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC ir VšĮ Seredžiaus ambulatorija pasirašė sutartis su
Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – Klaipėdos TLK) dėl dantų protezavimo paslaugų
teikimo ir dėl šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto (toliau – PSDF).
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2017 m. visos VšĮ ASPĮ ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(toliau – Jurbarko VSB) turi Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančias interneto
svetaines, kurioje teikia informaciją apie įstaigos funkcijas, struktūrą, kitą teisės aktais numatytą
informaciją. Teikiama informacija nuolat atnaujinama.
2017 m. visos VšĮ ASPĮ ir Jurbarko VSB siunčia elektronines siuntas per Nacionalinę
elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą. Vykdant Lietuvos E.
sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programą Valstybinės įstaigos Registrų centro
darbuotojai pravedė nemokamus mokymus Jurbarko rajono savivaldybėje, kaip naudotis E.
sveikatos portalu ir ESPBI IS, visų Jurbarko rajono ASPĮ sveikatos priežiūros specialistams. VšĮ
Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC vykdoma elektroninė pacientų registracija.
2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti nauji VšĮ ASPĮ
įstatai: VšĮ Jurbarko ligoninės ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimais patvirtinta visų savivaldybei pavaldžių VšĮ ASPĮ valdymo struktūros ir pareigybių
sąrašai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtinti nauji Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
Stebėtojų tarybos (toliau – Stebėtojų taryba) nuostatai, skirti VšĮ ASPĮ veiklos viešumui
užtikrinti.
Visos ASPĮ įstaigos, kurių steigėja (dalininkas) yra Jurbarko rajono savivaldybė, užpildė
lenteles dėl korupcijos tikimybės nustatymo. 2017 m. visos VšĮ ASPĮ atnaujino ar naujai parengė
Korupcijos prevencijos programą ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo iki 2019
m. planą.
Visos VšĮ ASPĮ, teikiančios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 2017
m. didino įstaigose dirbančių gydytojų ir slaugytojų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją
dalį nuo 5 iki 10 proc. VšĮ Jurbarko rajono ligoninė, teikianti antrinio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, nuo 2017 m. liepos 1 d. gydytojų ir slaugytojų atlyginimų nedidino.
Klausimas dėl VšĮ Jurbarko ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2017 m. ne kartą
svarstytas Stebėtojų taryboje. VšĮ Jurbarko ligoninės vadovo bei vyriausiojo buhalterio pateiktoje
informacijoje nurodyta, kad nebuvo finansinių galimybių didinti darbuotojų algas, kadangi tam
neužteko įstaigos lėšų, paslaugų įkainių padidinimas buvo nepakankamas. Padidinus darbo
užmokesčio normatyvą ir pakėlus darbuotojų atlyginimus, įstaiga neužtikrintų normalaus
tolimesnio funkcionavimo, didėtų skolos ir finansinis nuostolis.
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Didžiausioje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikiančioje VšĮ Jurbarko rajono
PSPC prisirašiusių asmenų skaičius 2017 m. buvo 13 806.
Jurbarko rajono PSPC priklausantis Greitosios medicinos pagalbos (toliau vadinama –
GMP) skyrius teikia pagalbą visiems Jurbarko rajono gyventojams. Iš PSDF lėšų finansuojamos
dvi išvažiuojamosios brigados. GMP iškvietimų skaičius 2017 m. buvo 4 955 (2016 m. – 4 702),
tarp jų ligonių pervežimų į kitas gydymo įstaigas – 687 (2016 m. – 510), gimdyvių – 37 (2016
m. – 48).
VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras ir VšĮ Veliuonos pirminės sveikatos
priežiūros centras nuo 2017 m. liepos 1 d. reorganizuoti prijungimo prie VšĮ Jurbarko rajono
PSPC būdu. Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Jurbarko
rajono PSPC Psichikos sveikatos skyriuje. 2017 m. Psichikos sveikatos skyriuje pradėjo dirbti 2
nauji specialistai – gydytojas psichiatras ir medicinos psichologas. Iš viso šiame skyriuje dirba –
2 gydytojai psichiatrai, 2 medicinos psichologai, 2 psichikos sveikatos slaugytojai,1 socialinis
darbuotojas.
Po reorganizacijos VšĮ Veliuonos PSPC tapo Veliuonos ambulatorija, kuri pavaldi VšĮ
Jurbarko rajono PSPC.
2017 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC šeimos gydytojų kolektyvą papildė dar vienas jaunas
specialistas – šeimos gydytojas.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC sėkmingai vykdo veiklą Jurbarko rajono savivaldybės
tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetas (Jurbarko rajono savivaldybės
DOTS kabinetas). DOTS kabinete dirba bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs 4 val.
paskaitų ciklą apie tuberkuliozės profilaktiką (toliau – TB) ir kontrolę bei kontroliuojamo
gydymo ypatumus. DOTS kabinetas dirba nustatytomis darbo valandomis, kurios patogios
lankytis TB sergantiems pacientams. DOTS kabinete gydymas gali būti pradėtas intensyvia
gydymo faze (gydytojui pulmonologui nusprendus, kad stacionarinis gydymas nebūtinas) arba
tęsiamas po stacionarinio gydymo, kol pacientas pasveiks.
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programos priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti viešojoje įstaigoje
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, tarnybinei transporto priemonei
įsigyti“ patvirtintais asignavimais skirtas finansavimas VšĮ Jurbarko rajono PSPC sanitariniam
automobiliui įsigyti. Įstaiga įsigijo sanitarinį automobilį už skirtas lėšas.
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Antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VšĮ Jurbarko
ligoninė – daugiaprofilinė Jurbarko rajono II lygio gydymo įstaiga, aptarnaujanti apie 28 tūkst.
rajono gyventojų. Per 2017 m. ligoninės stacionare gydėsi 4 027 ligoniai, o konsultacinėje
poliklinikoje per metus ambulatoriškai konsultuoti 57 302 ligoniai.
2017 m. gegužės 10 d. savivaldybėje įvyko konkursas VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiojo
gydytojo pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Aivaras Šlekys, šiai įstaigai vadovaujantis nuo
2009 m. Vyriausiojo gydytojo darbo sutartis buvo pratęsta penkeriems metams (iki 2022 m.
liepos 1 d.).
VšĮ Jurbarko ligoninėje Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001
standarto reikalavimus, įdiegta, sertifikuota ir palaikoma nuo 2008 m. liepos 3 d. Sertifikavimo
sritis: pirminės ir antrinės stacionarinės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
suaugusiems ir vaikams. žmogiškųjų bei finansinių išteklių panaudojimas.
Įgyvendinant Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo
etapo planą 2017 m. VšĮ Jurbarko ligoninė sumažino aktyvaus gydymo lovų skaičių,
restruktūrizuoti Vaikų ligų, Ginekologijos, Chirurgijos ir Traumatologijos-ortopedijos, Vidaus
ligų, Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriai. Palaikomojo gydymo ir slaugos
skyriuje padidintas lovų skaičius iki 60 (2016 m. lovų skaičius – 50). Vykdant Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
reikalavimus, VšĮ Jurbarko ligoninėje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Neurologijos-psichosomatinio
skyriaus pavadinimas pakeistas į Psichosomatinį skyrių, penkios Neurologijos skyriaus lovos
perkeltos į Vidaus ligų skyrių. Faktinė neurologijos paslaugų teikimo tvarka nesikeitė.
2017 m. pacientų aptarnavimo kokybei gerinti viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje,
Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje suremontuota 5 lovų stebėjimo palata su centralizuota
deguonies tiekimo sistema.
Daug dėmesio buvo skirta chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos paslaugoms gerinti.
Įstaiga įsigijo naują medicininę įrangą, skirtą chirurginėms, ortopedinėms-traumatologinėms
operacijoms atlikti – laporoskopą ir vaizdo kolonoskopą. Per 2017 m. atliktos 735 didžiosios
operacijos taikant kokybiškesnius gydymo metodus chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos
srityse. Naudojant šią medicininę aparatūrą sumažėjo pacientų eilės, laukiančių planinių
operacijų, taip pat sutrumpėjo vidutinis ligonio gulėjimo laikas skyriuje. Atliekama storosios
žarnos vėžio diagnostika ankstyvojoje stadijoje, išvengiant užleistų vėžio formų. VšĮ Jurbarko
ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje atliekamos kolonoskopijos pagal „Storosios žarnos vėžio
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ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą“ (kai gaunamas (+) teigiamas iFOBT
rezultatas) ir gastroenterologo paskyrimu, pasirinktinai su intravenine nejautra arba be jos.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. VšĮ Jurbarko ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje teikiama
logopedinė pagalba vaikams ir suaugusiems, turintiems kalbos, kalbėjimo ir balso sutrikimų.

Antrinio lygio neurologo paslauga (su elektroencefalografiniu tyrimu – EEG) teikiama A.
Kurienės individualios įmonės neurologijos kabinete, esančiame VšĮ Jurbarko rajono PSPC
pastate.

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Jurbarko VSB,
kurio tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių
savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą
savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir
mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-238 „Dėl
patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biurui“ Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpos perduotos valdyti, naudoti ir
disponuoti jomis patikėjimo teise Jurbarko VSB. Suteiktos geresnės sąlygos Jurbarko VSB
veiklai vykdyti.
Jurbarko VSB sėkmingai vykdo visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, visiškai
panaudojo 2017 m. skirtą specialiosios tikslinės dotacijos finansavimą.
Sveikatos apsaugos ministerija 2017 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms užtikrinti iš viso skyrė 114 750 Eur:
mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai – 69 100 Eur, visuomenės sveikatos stiprinimui ir
stebėsenai –
45 650 Eur. Visos skirtos lėšos buvo panaudotos. Jurbarko VSB gavo 7 000 Eur
papildomų pajamų už suteiktas mokamas paslaugas.

Triukšmo prevencijos priemonėms vykdyti numatomos priemonės, padedančios valdyti
triukšmą ir mažinti jo neigiamą poveikį Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų sveikatai.
Pagal galiojančią Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies redakciją,
vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu savivaldybės mero potvarkiu 2017 m. atlikta
savivaldybės gyventojų apklausa dėl tyliųjų viešųjų zonų ir tyliųjų gamtos zonų nustatymo
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poreikio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Apklausa vyko Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos seniūnijų administraciniuose pastatuose nuo 2017 m. rugsėjo 5 d. iki 2017 m.
lapkričio 30 d.
Apklausai pateiktas klausimas:
„Pritariu (nepritariu), kad būtų nustatytos šios tyliosios viešosios zonos Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje:
1. viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės teritorija;
2. viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teritorija;
3. viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ teritorija;
4. švietimo įstaigų teritorijos;
5. maldos namų ir kapinių teritorijos;
6. Skalvijos vaikų globos namų teritorija;
7. Seredžiaus senelių globos namų teritorija.“
Gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius: iš viso 29 650, apklausoje
dalyvavo 524 gyventojai. Gyventojų atsakymai: pritariu – 515 gyventojų, nepritariu – 4
gyventojai.
Apklausai pateiktas klausimas:
„Pritariu (nepritariu), kad būtų nustatytos šios tyliosios gamtos zonos Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje:
1. Armenos geomorfologinio draustinio teritorija;
2. Margupio kadagyno botaninio draustinio teritorija;
3. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato teritorija.“
Gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius: iš viso 29 650, apklausoje
dalyvavo 349 gyventojai. Gyventojų atsakymai: pritariu – 332 gyventojai, nepritariu – 15
gyventojų.

Valstybinių profilaktinių programų vykdymas.
Jurbarko rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2017 metais vykdė
šias prevencines programas: 1) gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos; 2) atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio; 3) priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos;
4) storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos; 5) asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių; 6) vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis, kompensuojamas iš PSDF lėšų.
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Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbė sveikatinimo
programų, kurios yra finansuojamos iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete patvirtintos
Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos priemonės „Visuomenės sveikatinimo
programos“ asignavimų, konkursą. 2017 m. iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto
visuomenės sveikatinimo programų įgyvendinimui skirta 10 000 Eur. Įgyvendinta 11 visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų. Visi programos projektai įvykdyti iki
numatyto laiko, lėšos panaudotos. Jurbarko rajone esančių maudyklų vandens kokybės priežiūra
buvo vykdoma nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. rugsėjo 11 d. Maudyklų vandens kokybės
mėginiai imti 35 kartus, iš kurių 6 kartus imta papildomai, nes vandens kokybės tyrimų rezultatai
neatitiko higienos normų reikalavimų. Kartojantis Nemuno upės vandens užterštumui, buvo
parengti Jurbarko rajono savivaldybės kreipimaisi raštu dėl Nemuno upės aplinkos teršimo
šaltinių bei galimų kaltininkų nustatymo į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamentą bei į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.

Sergamumas užkrečiamomis ligomis.
Parengta ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinta:
1. „Jurbarko rajono savivaldybės žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
organizacinių priemonių planas VIII Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui“. Tai yra –
pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių planas.
Patvirtintą planą pagal kompetenciją privalo įgyvendinti visos savivaldybės teritorijoje esančios
įstaigos, įmonės, organizacijos.
2. „Jurbarko rajono savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planas“. Planas
reglamentuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus, kurie būtų taikomi
prieš ir po raupų viruso tyčinio panaudojimo prieš asmenis bei nustačius raupų atvejus Jurbarko
rajone.
3. „Jurbarko rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planas“. Gripo pandemija
siejama su sergančių asmenų gausa, dideliu sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūviu, sutrikdytu
kasdieniu gyvenimo ritmu, dideliu ligos komplikacijų ir mirčių skaičiumi. Planas nustato gripo
pandemijos etapus ir lygius, pasirengimo gripo pandemijai veiksmus. Šis planas yra Jurbarko
rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis.
4. „Jurbarko rajono savivaldybės gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių 2018–2019 metų planas“. Planas nustato
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būtinus veiksmus ir priemones, kurias privaloma taikyti gripo epidemijos ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų atvejais Jurbarko rajono savivaldybėje.
Jurbarko rajone užregistruota 8 162 susirgimai užkrečiamomis infekcinėmis ligomis
(2016 m. – 8 132). Infekcinio sergamumo struktūroje didžiausią dalį sudarė sergamumas oro
lašeliniu keliu plintančiomis infekcijomis, sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis užregistruota 7 359 susirgimai (2016 m. – 7 143), gripu – 439 susirgimai (2016 m.
– 667). Buvo vykdoma gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinė
priežiūra, sekama sergamumo dinamika.
2017 m. sergamumas atvira plaučių tuberkulioze sumažėjo 2 kartus. Užregistruota 7
susirgimų atvira plaučių tuberkulioze (2016 m. – 15).
2017 m. užregistruota: 10 Laimo ligos atvejų (2016 m. – 11), 8 susirgimai erkiniu
encefalitu (2016 m. – 12), salmonelioze –3 susirgimai (2016 m. taip pat užregistruoti 3 susirgimai
šia liga), nepatikslintų bakterinių žarnyno infekcijų 35 susirgimai (2016 m. – 13), virusinių
žarnyno infekcijų patikslintų 17 susirgimų (2016 m. – 14), virusinių žarnyno infekcijų
nepatikslintų 53 susirgimai (2016 m. – 38), 1 susirgimas kokliušu (2016 m. – 2), skarlatina – 8
susirgimai (2016 m. – 4), vėjaraupiais –32 susirgimai (2016 m. – 60), trichinelioze – 9 (2016 m.
susirgimų trichinelioze neužregistruota), niežais – 10 susirgimų (2016 m. – 17), pedikulioze – 3
susirgimai (2016 m. – 6).
2017 m. medikų pagalbos kreipėsi 60 asmenų, nukentėjusių nuo pasiutusių ar tariamai
pasiutusių gyvūnų (2016 m. – 46 asmenys).

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.
2017 m. Sveikatos apsaugos ministerija VšĮ Jurbarko ligoninei ir VšĮ Jurbarko rajono
PSPC pagal panaudos sutartis perdavė du A ir B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilius.
VšĮ Jurbarko ligoninė vykdė tęstinį valstybės kapitalo investicinį projektą „Pacientų
aptarnavimo aplinkos infrastruktūros gerinimas VšĮ Jurbarko ligoninėje“. Projektas įgyvendintas
2014–2017 m. Valstybės investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto
bendroji vertė – iki 795 tūkst. Eur, iš jų Valstybės investicijų programos lėšos – iki 636 tūkst.
Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – iki 159 tūkst. Eur. 2017 m. projektas sėkmingai užbaigtas.
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis pradėtas vykdyti
investicinis projektas „Inžinerinio statinio (susisiekimo komunikacijos), Vydūno g. 56, Jurbarke
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statyba“ (VšĮ Jurbarko ligoninės). Pagal šį projektą įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir
šaligatviai.

2018 m. planuojama.
Siekiant užtikrinti rajono gyventojams kokybiškas ir prieinamas paslaugas, 2018 m.
numatoma vykdyti:
Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto numatoma skirti finansavimą projektui
„Inžinerinio statinio (susisiekimo komunikacijos), Vydūno g. 56, Jurbarke statyba“ (VšĮ Jurbarko
ligoninės). Planuojami automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimo tinklų, lietaus nutekėjimo
nuvedimo sistemos pertvarkymo bei asfaltavimo darbai. Įgyvendinus projektą bus patenkintas
VšĮ Jurbarko ligoninės lankytojų poreikis bei užtikrintas eismo saugumas.
2018 m. Jurbarko VSB planuoja pradėti įgyvendinti regiono plėtros projektą „Jurbarko
rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“, kuris iš dalies finansuojamas pagal 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projekto veiklos bus skirtos tiesiogiai informuoti,
šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei
kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo
įgūdžius ir pan. Projekte numatytas VSB infrastruktūros modernizavimas, investuojant į
patalpų remontą, mokymo priemonių ir automobilio įsigijimas.
2018 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su VšĮ Eržvilko PSPC, VšĮ Seredžiaus
ambulatorija, VšĮ Šimkaičių ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija numato pradėti įgyvendinti
regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę
Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
Projektas orientuotas į sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos bei
galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų ir vaikų ligų mažinimą, tuberkuliozės
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimą, priklausomybės nuo alkoholio bei
kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės reintegracijos paslaugų
prieinamumo didinimą, kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimą, efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimą neįgaliesiems, sveiko
senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus savivaldybės gyventojų ligų profilaktiką prevencijos ir

Puslapis 48

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ankstyvosios diagnostikos srityse. Projekte numatoma įstaigų infrastruktūros modernizavimas:
statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas, aprūpinimas
automobiliu, skirtu pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose. Taip pat numatyta
priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir
(ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas), tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabineto
įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas). Pagal šią
priemonę pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios privačios ASPĮ: V. R.
Petkinienės įmonė „Philema“, N. Dungveckienės šeimos klinika, UAB Jurbarko šeimos klinika,
T. Švedko šeimos gydytojos kabinetas 2018 m. taip pat planuoja dalyvauti įgyvendinant pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo regiono plėtros projektus.
2018 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC planuoja pradėti įgyvendinti regiono plėtros projektą
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze
sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projekto lėšos bus skirtos TB sergančiųjų skatinimui
vartoti jiems skirtus vaistus ir sėkmingai užbaigti ambulatorinį gydymą. Projekto vykdymo metu
bus taikoma socialinė parama (maisto talonų dalinimas) ir transporto išlaidų kompensavimas.
Socialinė parama bus teikiama visiems ambulatoriškai besigydantiems TB sergantiems
pacientams. Tai orientuota į tuberkuliozės prevencijos veiksmingumo didinimą bei gydymo
efektyvumo stiprinimą.
Vykdant Lietuvos elektroninės (toliau – e.) sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros
programą 2018 m. toliau vykdyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) naudojimą ASPĮ: pacientų atvykimo į
ASPĮ fakto registravimą, e. sveikatos istorijos tvarkymą, pranešimų siuntimą, apskaitos ir
statistinių duomenų teikimą, siuntimų išdavimą, skiepų kalendoriaus tvarkymą, medicininių
vaizdų duomenų įvedimą ir peržiūrą naudojantis ESPBI IS priemonėmis, e. receptų rašymą,
galimybę pacientams naudotis e. sveikatos paslaugomis. VšĮ Jurbarko ligoninėje numatoma
įdiegti elektroninių dokumentų valdymo sistemą.
2018 m. VšĮ Jurbarko ligoninėje, atsižvelgiant į esamą finansinę būklę, planuojama
parengti ir pradėti įgyvendinti VšĮ Jurbarko ligoninės resursų optimizavimo priemonių planą.
Planuojamas VšĮ Jurbarko ligoninėje įdiegtos KVS, atitinkančios LST EN ISO
9001:2015 standarto reikalavimus atnaujinimas, praplečiant rizikos valdymo sritį – bus parengtas
naujas slaugos procesas su procedūromis bei darbo tvarkomis.
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2018 m. planuojama specializuota ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
plėtra VšĮ Jurbarko ligoninėje. Vadovaujantis Sveiko senėjimo užtikrinimo 2014–2023 m.
veiksmų plano Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo
optimizavimo krypties aprašo 49.3 punktu – ambulatorinio geriatrijos kabineto įkūrimas, 51.3
punktu – sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos kabineto įkūrimas. Priėmimo-skubios pagalbos
skyriuje pradės veikti naujai įrengta pacientų stebėjimo 5 lovų palata su centralizuota deguonies
tiekimo sistema. Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriuje numatomas
medicininės įrangos tobulinimas. Įstaigoje numatoma praplėsti gydytojų specialistų teikiamas
paslaugas – gydytojo nefrologo ir gydytojo psichoterapeuto.
Gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę Jurbarko rajono gyventojams,
2018 m. numatoma remontuoti ir modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinti
techninę ir technologinę bazę, skatinti informacinių technologijų plėtrą, modernizuoti ir
optimizuoti sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, plėtoti Jurbarko
VSB veiklą.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
(toliau – Skyrius) savo veikloje vadovavosi švietimo, kultūros ir sporto veiklą
reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei 2017 metų mėnesiniais Skyriaus
veiklos planais. 2017 m. skyrius atsinaujino: savo darbinę veiklą užbaigė ilgametė vyriausioji
specialistė Genovaitė Pocevičienė. Gegužės mėn. skyriuje pradėjo dirbti vyriausioji specialistė
Odeta Vaitiekūnaitė, atsakinga už kūno kultūrą ir sportą, birželio mėn. vyriausiasis specialistas
jaunimo reikalų koordinatorius Lukas Bakšys.
Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atliko šiuos pagrindinius darbus:

Švietimo veikla.
1. Analizavo švietimo būklę ir parengė 2017 m. švietimo stebėsenos rodiklių sąvadą;
nuolat teikė informaciją ir pranešimus apie švietimo būklę savivaldybėje.
2. Diskutavo su įstaigomis ir bendruomenėmis dėl mokyklų tinklo pertvarkos bei parengė
Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano
siūlymų plano projektą, sureguliuotas klasių ir grupių komplektavimas (priimti Savivaldybės
tarybos sprendimai: „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2017–2018
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mokslo metams“, „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“, „Dėl
priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018
mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“).
3. Įvertino ir tvirtino visų savivaldybės mokyklų 2017–2018 mokslo metų (arba 2017–
2019 mokslo metų) ugdymo planus.
4. Teikė savivaldybės institucijoms siūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo švietimo
organizavimo tobulinimo (priimti savivaldybės tarybos sprendimai: „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl pritarimo Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos dalyvavimui
projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir kt.), dėl etatų ir
pareigybių skaičiaus keitimo (priimti savivaldybės tarybos sprendimai: „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių)
pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Jurbarko rajono
Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo
pakeitimo“ pakeitimo“).
5. Parengė ir Savivaldybės tarybos komitetams pristatė apžvalgas apie higienos normų
laikymąsi Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose bei Jurbarko rajono savivaldybės
mokyklų tinklo pertvarką ir finansinį pagrindimą.
6. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus terminus prižiūrėjo, kaip vykdomas
mokyklų duomenų teikimas, ir vykdė konsultacijas mokykloms; tvarkė švietimo informacines
sistemas, organizavo ir tvarkė savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą.
7. Koordinavo savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo procesą, ugdytinių ir mokinių
mokymosi pasiekimų patikrinimus bei teikė pagalbą (pagal švietimo ir mokslo ministro
patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus Skyriaus darbuotojai dirbo mokyklose, suorganizavo
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4 pasitarimus patikrų ir egzaminų vykdymo klausimais, inicijavo ir vykdė mokinių pasiekimų
tyrimą II, IV, VII ir VIII klasėse bei analizavo tyrimo rezultatus).
8. Vykdė savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai vertinimą
(įvertinti 4 vadovai ir pavaduotojai); suderino 18 švietimo įstaigų auklėtojų, mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų atestacijos perspektyvines programas, dirbo mokyklų mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos komisijų darbe (dalyvauta 94 proc. posėdžių).
9. Inicijavo ir suorganizavo mokyklų direktoriams vadybinį renginį švietimo veiklos
klausimais su Šilutės rajono savivaldybės mokyklų vadovais.
10. Inicijavo 8 mokyklų vadovų ir (ar) pavaduotojų ugdymui pasitarimus (posėdžius),
kurių metu Skyriaus darbuotojai aptarė įstaigų veiklą 2017 metais, brandos egzaminų,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašų bei Kalbų įskaitų nuostatų
reikalavimų vykdymą, švietimo veiklos perspektyvas 2017–2018 mokslo metais, mokyklų tinklo
pertvarkos ir klasių komplektavimo problemas, švietimo pokyčius ir skirtumus regionuose,
dokumentų ir ataskaitų rengimą bei kitas aktualias veiklas.
11. Dalyvavo 15 mokyklų mokytojų arba mokyklos tarybos posėdžiuose arba
pasitarimuose, kurių metu aptartos su bendruomenėmis švietimo naujovės, diskutuota
mokykloms aktualiais klausimais, spręstos iškilusios problemos ir teikti siūlymai.
12. Koordinavo Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą, inicijavo 19 programų
vykdymui skirtų lėšų (76 200 Eur) paskirstymą, atliko Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų
registraciją Švietimo ir mokslo institucijų registre, vykdytas programas registravo Kvalifikacijos
tobulinimo programų ir renginių registre, kontroliavo programų vykdymą, tvarkė informacinę
duomenų apie neformaliojo švietimo pasiūlą Jurbarko rajono savivaldybėje bazę.
13. Analizavo švietimo pagalbos teikimą įstaigose ir Vaiko gerovės komisijų veiklą,
organizavo rajoninės Vaiko gerovės komisijos darbą (suorganizuoti 3 eiliniai ir 7 neeiliniai
komisijos posėdžiai dėl minimalių ir (ar) vidutinių priežiūros priemonių skyrimo), rengė
pranešimus, sistemino informaciją apie minimalių ir (ar) vidutinių priežiūros priemonių skyrimą
vaikams.
14. Parengė Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose
tvarkos aprašą (Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo
Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“).
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15. Inicijavo ir organizavo daugiau kaip 50 kasmetinių renginių mokiniams: dalykinių
varžybų, konkursų ir olimpiadų.
16. Parengė ir įvykdė Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programą, pagal kurią
įstaigos gavo lėšų švietimo objektams modernizuoti, pastatams remontuoti, įvykdė elektros ir
priešgaisrinės saugos reikalavimus (panaudota 196 tūkst. Eur).

Kultūrinė veikla.
1. Atliktos kultūrinės veiklos administravimo funkcijos, dalyvauta formuojant ir
įgyvendinant savivaldybės kultūros politiką bibliotekos, muziejaus, kultūros centrų, etnokultūros
bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse.
2. Koordinuota ir kontroliuota septynių savivaldybės kultūros įstaigų, jų skyrių ir
padalinių bei mokyklos-daugiafunkcio centro veikla.
3. Suorganizuota kultūros įstaigų vadovams 10 susirinkimų, kurių metu diskutuota dėl
renginių organizavimo, kultūrinės veiklos sklaidos.
4. Kultūros įstaigose inicijuoti savivaldybės ir kultūros darbuotojų susitikimai, skirti
Kultūros darbuotojų dienos minėjimui.
5. Apibendrinta informacija apie etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano
įgyvendinimą bei parengta ataskaita.
6. Inicijuotas kultūrinės veiklos programų ir renginių, meno saviveiklos kolektyvų
koncertinių užsienio kelionių, kultūros įstaigų kolektyvų pasirengimo Dainų šventės programai
bei kultūros įstaigų pastatams remontuoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti paraiškų vertinimas ir
finansavimas (paskirstyta 68 500 Eur).
7. Organizuoti Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“,
„Aukso vainikas“ ir Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –
konkurso ,,Tramtatulis“ vietiniai turai, laureatams sudarytos sąlygos išvykti į šalies turus, kuruota
etnografinio šokio akcija „Visa Lietuva šoka“, atlikti įvairūs organizaciniai darbai, susiję su
Jurbarko krašto švente.
8. Suorganizuoti susitikimai su Veliuonos krašto bendruomene ir kitais suinteresuotais
asmenimis, vykdyti pasitarimai su Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba ir
parengti Veliuonos novelės premijos įsteigimo dokumentų bei nuostatų projektai (Savivaldybės
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tarybos sprendimas „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo
Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“).
9. Koordinuota pasirengimo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 100 metų sukakčiai
paminėti bei vykimo į Lietuvos Dainų šventę veikla.
10. Kultūrinei veiklai finansuoti 2017 m., be savivaldybės biudžeto lėšų, papildomai buvo
gauta iš Lietuvos kultūros tarybos 25 700 Eur.
11. Išanalizuotas Jurbarko rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų pagrįstumas ir
parengtas dokumentas dėl tų etatų keitimo (savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“).
12. Surinkta detali informacija apie aukštus kultūros ir meno darbuotojų pasiekimus,
pateikta svarstyti Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybai bei kultūros įstaigų
bendruomenėms, prisidėta prie Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno
srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengimo.
13. Koordinuotas investicinio projekto „Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko kultūros
centro, Dariaus ir Girėno g. 94, kapitalinis remontas“ įgyvendinimas.
14. Inicijuotas savivaldybės administracijos prisidėjimas prie rajone vykusių
respublikinių švenčių – liaudiškų šokių festivalio „Veliuonos kadrilis“, bandonininkų festivalio
„Antanų polka“, kaimo kapelų šventės „Pamituvio armonika“, solistų ir vokalinių ansamblių
konkurso „Sidabriniai balsai“, liaudiškų šokių festivalio „Mituvos sūkuriai“, kapelų šventės
„Skambėk, Raudone, muzikoje“ ir kt. renginių.

Nevyriausybinių organizacijų veikla.
1. Stiprintas ir gerintas nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumas, skatintos
iniciatyvos, bendruomeniškumas ir kūrybiškumas (suorganizuoti du bendruomenių renginiai,
koordinuotas iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų projektams
remti skirtų lėšų (12 000 Eur) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirtų lėšų (22 697 Eur) panaudojimas).
2. Parengti ir su nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarti teisės aktų projektai,
kurie vėliau buvo patvirtinti (Savivaldybės tarybos sprendimai „Dėl Jurbarko rajono
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savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
„Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“).
3. Parengtas ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio
aprašas (Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės savanoriškos
veiklos modelio aprašo patvirtinimo“).

Jaunimo veikla.
1. Atlikta mobilaus darbo su jaunimu poreikio Jurbarko rajono savivaldybėje apklausa,
apklausos rezultatai paviešinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.
2. Koordinuotas jaunimo politikos įgyvendinimas, vykdyti jaunimo veiklos skatinimo
projektų konkursai (6 jaunimo veiklos skatinimo projektams finansuoti paskirstyta 2 100 Eur,
dar vienam projektui (jaunimo iniciatyvų) finansuoti skirta 120 Eur), atlikta jaunimo veiklos
projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo priežiūra.
3. Plėtota savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veikla: surengti 4 jaunimo
reikalų tarybos posėdžiai ir inicijuotas bendras Jurbarko rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų renginys – jaunimo reikalų tarybų narių mokymai, atnaujinta Jurbarko
rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl nuolatinės
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“).
4. Surinkti duomenys apie niekur nedirbančius, nesimokančius ir nemotyvuotus jaunus
asmenis savivaldybėje.
5. Inicijuoti du posėdžiai su Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriumi ir
Jurbarko švietimo centru dėl JGI įgyvendinimo ir savanoriškos veiklos plėtros Jurbarko rajono
savivaldybėje.
6. Skatinta savanoriška veikla – vykdytos diskusijos, surasti ir įtraukti į savanorišką veiklą
jaunuoliai (organizuojant „Auksinio proto“ protų mūšius, Mokslo metų pradžios šventę Jurbarko
jaunimo parke ir kt.), įteikti 9 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus pažymėjimai abiturientams už savanorišką veiklą Jurbarko rajone.
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7. Jaunimo ir jaunimo reikalų tarybos veiklos aprašytos 7 savivaldybės žiniasklaidos
straipsniuose ir paviešintos 3 vaizdo reportažuose; jaunimui ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms aktuali informacija 2017 metais buvo skelbiama savivaldybės internetinėje
svetainėje, socialiniuose tinklalapiuose, el. paštu.
8. Vadovauta Jurbarko jaunimo grupėms, dalyvavusioms stovykloje „Vasaros
akademija“ (Kelmės rajone), tarptautinėje stovykloje Laakdalyje (Belgija), Jurbarko švietimo
centro Atviros jaunimo erdvės ir Rietavo atviro jaunimo centro vasaros stovykloje Vertimuose.
9. Suorganizuoti renginiai: kino seansas po atviru dangumi Jurbarko jaunimo parke „Kino
karavanas“, rugsėjo pirmosios dienos minėjimas Jurbarko jaunimo parke, 2017 metų
savivaldybės jaunimo veiklos apžvalga ir jaunimo apdovanojimai „Jaunimo metų finalas“,
surengti du protų mūšiai JŠC atviroje jaunimo erdvėje, prisidėta prie City alumni Jurbarkas
rengtos studijų mugės „Kas po to?“ organizavimo, dirbta organizacinėje grupėje, kuri vykdė
renginį „Riedėk Jurbarke“.
10. Toliau kurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunimo informavimo tinklas,
rinkti jaunimo situacijos Jurbarko rajono savivaldybėje stebėsenos vertinimo duomenys pagal
jaunimo problemų sprendimo planų kriterijus.

Kūno kultūros ir sporto veikla.
1. Sukurta Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės skiltis „Sportas“.
2. Atlikta vykdytų sportinių renginių ir varžybų analizė (ugdymo procesas, sporto salės
eksploatavimas, poreikis) ir pagal nustatytą poreikį inicijuotos bei vykdytos priemonės.
3. Parengta Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių programa 2017–2018
m. m.
4. Inicijuoti 2 posėdžiai su Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centru, Jurbarko rajono
mokyklų kūno kultūros mokytojais ir Jurbarko švietimo centru dėl mokslo metų sportinės veiklos
organizavimo ir įgyvendinimo, vienas posėdis su Jurbarko rajono mokyklų muzikos mokytojais,
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos bendruomene ir Jurbarko švietimo centru dėl
muzikos olimpiados vykdymo ir „Dainų dainelės“ konkurso organizavimo.
5. Plėtota Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą
ir sportą komisijos veikla (inicijuoti 3 posėdžiai), neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo
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komisijos veikla (inicijuotas 1 posėdis), koordinuotos neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektų veiklos (vienas pareiškėjas).
6. Pateikta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paraiška Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo lėšoms gauti.
7. Koordinuotos savivaldybės seniūnijų ir Lietuvos pirmosios etninės žaidynės,
organizuoti Europos judumo savaitės renginys „Riedėk Jurbarke“ ir sportinis renginys „Šeima ir
draugas“.
8. Aktyvintos sporto organizacijos dalyvauti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšoms gauti (pateikta 13 paraiškų), neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
lėšoms gauti (pateiktos 2 paraiškos), VVG Nemunas vietos projektų finansavimui (pateiktos 2
paraiškos).
9. Sporto, neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą ir neformaliojo vaikų švietimo
veiklos aprašytos šešiuose savivaldybės žiniasklaidos straipsniuose, paviešintos viename vaizdo
reportaže.
10. Pagal kompetenciją inicijuoti, parengti ir teikti teisės aktai, susiję su veikla
(savivaldybės Tarybos sprendimai „Dėl Romualdo Marcinkaus vardo suteikimo stadionui
Jurbarko mieste“, „Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų
įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų“).
11. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetams pateiktos dvi informacijos sportinės
veiklos klausimais.
12. Dalyvauta iniciatyvoje „Laisvės yris 2017 – Neįgaliųjų vandens sportas
Lietuvoje“ (plaukimo užsiėmimas su neįgaliaisiais).

Kita veikla.
1. Parengti 324 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai, susiję su ugdymo
įstaigų veikla, ugdymo planų vykdymu, kultūrine, sportine ir kita veikla bei vykdyta šių įsakymų
vykdymo priežiūra.
2. Koordinuotas švietimo, kultūros ir sporto įstaigų metinių veiklos ataskaitų parengimas
bei pateikimas svarstyti Savivaldybės tarybai.
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3. Parengtos 2018 m. savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto
finansavimo dalys („Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir sporto veiklų plėtros programa“ ir
„Jurbarko rajono savivaldybės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa“).

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje
dirba 5 karjeros valstybės tarnautojos: skyriaus vedėja, vedėjo pavaduotoja, vyriausioji
specialistė (personalo), vyriausioji specialistė (teisininkė, kurios pagrindinė funkcija – pirminės
teisinės pagalbos teikimas, papildoma – viešųjų pirkimų organizavimo), dvi vyriausiosios
specialistės (viešųjų pirkimų), vyriausioji specialistė (pagrindinė funkcija – gyventojų
gyvenamosios vietos deklaravimas). Skyriuje taip pat yra dvi darbuotojos, dirbančios pagal
darbo sutartį – tai juristė ir vyresnioji inspektorė.
Skyriaus uždaviniai yra šie: užtikrinti, kad priimami savivaldybės tarybos sprendimai,
savivaldybės mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų
įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus; atstovauti savivaldybei ir savivaldybės
institucijoms teisme; padėti savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo
politiką; padėti savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą, įgyvendinti Lietuvos
Respublikos įstatymų nuostatas personalo klausimais; organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir
dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą; dalyvauti rengiant vidaus tvarką
reglamentuojančius dokumentus ir kitus savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus
leidžiamus norminius dokumentus; organizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
teikimą; koordinuoti viešųjų pirkimų veiklą savivaldybės administracijoje, vykdyti viešuosius
pirkimus, skatinti konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems
pirkimams skirtos lėšos; registruoti civilinės būklės aktus ir įtraukti į apskaitą, registruoti mirtį ir
atlikti kitas civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas; užtikrinti tinkamą valstybinės
(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos –gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo – vykdymą.

Teisės aktų teisėtumo užtikrinimas.
Skyriaus teisininkai 2017 m. suderino 289 (2016 m. – 310, 2015 m. – 298) Savivaldybės
tarybos sprendimų projektus, 25 (2016 m. – 46, 2015 m. – 30) mero potvarkių veiklos klausimais
projektus, 1422 (2016 m. – 1588, 2015 m. – 792) administracijos direktoriaus įsakymų veiklos
klausimais projektus.
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Teisės aktų projektų rengimas.
2017 m. skyriaus darbuotojai parengė 25 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų
projektus, 40 administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektų. Be kitų Teisės ir
civilinės metrikacijos skyriaus specialistų parengtų sprendimų, skyriaus specialistų parengti
Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo
Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklės, Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų
apklausos tvarkos aprašas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, Vaizdo stebėjimo mobiliomis vaizdo kameromis
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų
įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas, Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo
apmokėjimo sistema, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema. Su Finansų skyriumi derinta Jurbarko rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo
užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašas. 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui,
du kartus – sausio ir balandžio mėnesiais, peržiūrėti ir mero potvarkiais tvirtinti biudžetinių
įstaigų vadovų darbo užmokesčio koeficientai. 2017 m., atsižvelgiant į Jurbarko rajono viešųjų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos siūlymus, mero potvarkiais reglamentuotas
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbas dvejose pareigose – kaip įstaigų vadovų ir
šeimos gydytojų, kai kuriems iš jų paskirtos priemokos.
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius parengė savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių:
Teisės aktai
Veiklos
Personalo
Atostogų
Komandiruočių
Iš viso
Direktoriaus
79
477
767
88
1548
įsakymai
Mero potvarkiai
10
182
167
196
521
4 kartus buvo keisti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių sąrašai, du kartus peržiūrėti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos šeimomis etatų dydžiai ir darbo užmokesčio dydžiai.

Sutartys. Skyrius įregistravo 795 sutartis, iš jų:
1) darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių (G1) – 255;
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2) nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir ilgalaikės nuomos bei panaudos sutarčių
(G3) – 79;
3) finansinių sutarčių (G4) – 377;
4) tarptautinio bendradarbavimo sutarčių (G5) – 2;
5) kitų sutarčių (G6) – 82.
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Sutarčių skaičiaus kitimas pagal atskiras sutarčių rūšis:
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Atstovavimas teismuose.
Skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas (pirminei teisinei pagalbai), juristas atstovavo
savivaldybei ar savivaldybės administracijai, kaip ieškovui, atsakovui ar trečiajam
(suinteresuotam) asmeniui:
Bylos tipas

Civilinė
Administracinė
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atsakovas
ieškovas/pareiškėjas
tretysis
suinteresuotas
asmuo
3
6
14
2
0
1

Iš viso

23
3
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Atstovavimo rezultatai:
Savivaldybės Ieškinys /
/ savivaldybės skundas
administracijo patenkinta
s procesinė
s
padėtis
Civilinėse bylose
Ieškovas
4
Atsakovas
Tretysis
10
asmuo
Administracinėse bylose
Pareiškėjas
Atsakovas
Tretysis
suinteresuotas
asmuo

Ieškinys / Ieškiny
Byla
Ieškovas
Bylos
skundas
s/
baigta
atsisakė
nagrinėjima
patenkinta skundas taikos
ieškinio / byla
s tęsiamas
s iš dalies atmesta sutartim nutraukta/palikt
2018
s
i
a nenagrinėta
metais
1
1
2

1

1

0
2
2

1

Personalas. 2017 m. savivaldybės administracijoje dirbo 194 asmenys (52 vyrai ir 142
moterys), iš jų 1 – įstaigos vadovas, 1 – įstaigos vadovo pavaduotojas, 74 valstybės tarnautojai
(20 vyrų, 54 moterys) ir 118 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) (35
vyrai ir 83 moterys). Vidutinis darbuotojų amžius 48 metai.

Kvalifikacija. Įstaigos vadovas, jo pavaduotojas bei 148 valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 29 – aukštąjį
neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, 12 – vidurinį profesinį, 5 – vidurinį arba specialų
vidurinį.

Valstybės tarnybos stažas. 30 valstybės tarnautojų turi didesnį kaip 20 m., 12 – daugiau kaip
15 m., 12 – daugiau kaip 10 m., 16 – daugiau kaip 5 m., 4 – mažiau kaip 5 m. valstybės tarnybos
stažą.

Kvalifikacijos tobulinimas. Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė mokosi Aleksandro
Stulginskio universitete ir siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro
kvalifikacinis laipsnis). Finansų skyriaus vyresnioji ekonomistė mokosi Aleksandro Stulginskio
universitete ir siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
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Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė Vytauto Didžiojo universitete siekia įgyti
aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį). Kvalifikaciją už savivaldybės
lėšas, skirtas kvalifikacijai tobulinti, 2017 m. kėlė 8 asmenys, iš jų 6 valstybės tarnautojas ir 2
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Personalo kaita. 2017 m. buvo atleisti 9 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, taip pat 11 darbuotojų atleisti pasibaigus sezoninių darbo sutarčių terminui.
Laimėjus konkursus, paskirti 2 įstaigų vadovai (VšĮ Jurbarko ligoninės, UAB Jurbarko autobusų
parko).

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimas. 17
valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta labai gerai. 2017 m. sausio 17 d. įsigaliojus
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui, darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, buvo sukurtos 2017 m. veiklos užduotys.

Pirminė teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba savivaldybėje buvo suteikta 293
pareiškėjams. 159 pareiškėjams buvo reikalinga antrinė teisinė pagalba, todėl šiems asmenims
buvo užpildyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą ir metinės pajamų ir turto deklaracijos
antrinei teisinei pagalbai gauti. Teikiant pirminę teisinę pagalbą parengti 5 dokumentai, skirti
įvairioms įstaigoms ir institucijoms. Konsultacijos gyventojams taip pat buvo teikiamos telefonu
ir elektroniniu paštu.
Informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (pirminę ir antrinę teisinę pagalbą) buvo
skelbiama Jurbarko rajono laikraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, savivaldybės interneto
svetainėje, stenduose.
Klausimai, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba:
Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.2.

Klausimai

Šeimos teisė (iš viso)
Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės
teisės ir pareigos
Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripažinimas
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teisinės
pagalbos
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1.3.
1.4.
1.5.
2.

Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos
Globa ir rūpyba, įvaikinimas
Kiti klausimai
Darbo teisė (iš viso)

3
5
18
16

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas
Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos
Darbo sutarties pasibaigimas
Darbuotojų sauga ir sveikata
Kiti klausimai
Socialinės apsaugos teisė (iš viso)

4
2
6
0
4
5

3.1
3.2
3.3
4.

Socialinis draudimas
Socialinė parama
Kiti klausimai
Žemės teisė

1
0
4
5

5.

Nuosavybės teisių atkūrimas

2

6.

Administracinė teisė ir administracinis procesas (iš viso)

17
1
1
1

6.4.
7.

Administracinės nuobaudos
Mokestiniai teisiniai santykiai
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo)
apskundimas
Kiti klausimai
Civilinė teisė ir civilinis procesas
iš viso

14
118

7.1.
7.2.
7.3.
7.4
7.5.
7.6
7.7
7.8
8.

Asmenys
Daiktinė teisė
Prievolių teisė
Paveldėjimo teisė
Notarų ir anstolių veikla
Civilinis procesas
Ikiteisminis ginčų sprendimas
Kiti klausimai
Baudžiamoji teisė

0
24
29
14
15
22
2
12
3

6.1.
6.2.
6.3.
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9.

Baudžiamasis procesas

9

10.

Kiti klausimai

0

Viešieji pirkimai. 2017 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje buvo įvykdyta:
4 atviri konkursai, kurių bendra vertė 177 430,50 Eur;
7 supaprastinti atviri konkursai, kurių bendra vertė 1 565 357,75 Eur;
1 supaprastintos neskelbiamos derybos, kurių vertė 82 003,01 Eur;
17 mažos vertės skelbiamų konkursų, kurių bendra vertė 963 555,62 Eur;
6 mažos vertės neskelbiami konkursai, kurių bendra vertė 189 663,43 Eur.
Buvo vykdyti 9 mažos vertės pirkimai, tačiau sutartys su tiekėjais nepasirašytos (iš jų: 3 mažos
vertės skelbiamų pirkimų nutrauktos pirkimo procedūros, 1 mažos vertės skelbiamam pirkimui
nebuvo gauta pasiūlymų, 3 mažos vertės skelbiamų pirkimų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti dėl
per didelių pasiūlytų kainų, 2 mažos vertės neskelbiamų pirkimų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti
dėl per didelių pasiūlytų kainų).

Mažos vertės (skelbiami ir neskelbiami) pirkimai (pagal pirkimo objekto rūšį):
Eil. Nr.

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų
sutarčių suma, Eur

Bendras pirkimų
kiekis, vnt.

1.
1.1.

Prekės
iš jų seniūnijose

213 855,98
52 926,85

1039
758

2.
2.1.
3.
3.1.

Paslaugos
iš jų seniūnijose
Darbai
iš jų seniūnijose

254 333,47
7 838,22
1 178 164,59
–
1 646 354,04
60 765,07

327
69
48
–
1414
827

Iš viso:
Iš jų seniūnijose
•

Surašyta ir užregistruota viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolų – 339;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Užregistruota viešųjų pirkimų komisijų narių ir pirkimo organizatorių konfidencialumo
pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų – 486;
Užregistruota viešųjų pirkimų skelbimų – 145;
Užregistruota ir pateikta viešųjų pirkimų ataskaitų – 35;
Užregistruota pirkimų iniciatorių pateiktų paraiškų-užduočių – 125;
Užregistruota mažos vertės pirkimų pažymų – 147;
Gauta ir užregistruota tiekėjų pasiūlymų, pretenzijų ir kitų gautų dokumentų – 451;
Parengta ir užregistruota patikros lapų – 36;
Atlikti pirkimai per CPO ir pasirašytos sutartys su laimėtojais – 67 (už 373 985,68 Eur).

Civilinė metrikacija.
2017 m. Jurbarko rajone įregistruota 250 gimimų (iš jų apskaitytas gimimas 50 vaikų,
gimusių užsienio šalyse), (2016 m. gimė 281, 2015 m. – 297 vaikai). Mirė 435 asmenys (2016
metais – 473 asmenys, 2015 metais – 479 asmenys), susituokė 172 poros (2016 metais – 183
poros, 2015 m. – 194 poros), išsituokė 75 poros (2016 m. – 90 porų, 2015 m. – 84 poros).
Įregistruoti 81 tėvystės pripažinimai bei nustatymai vaikams, gimusiems ne santuokoje (2016 m.
– 89, 2015 m. – 78), 17 asmenų keitė vardą ar pavardę.
Per metus išduoti 482 gimimo, santuokos, mirties ar ištuokos įrašų išrašai, taip pat 562
įrašų perduota Registrų centrui, kad įvestų į duomenų bazę, sudarytos 8 aktų įrašų pakeitimo,
papildymo bylos, 33 asmenims, norintiems susituokti užsienyje, išduotos pažymos apie šeiminę
padėtį (2016 m. – 30 pažymų, 2015m. – 17 pažymų).

Įregistruota gimimų ir mirčių:
600

494

497

486

400
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264
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Įregistruota santuokų ir ištuokų:
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Už išduodamus dokumentus, santuokų, ištuokų įregistravimą, įrašų atkūrimą bei ištaisymą,
pavardės keitimą numatyta valstybės rinkliava. 2017 m. į biudžetą surinkta 5 081 Eur (2016 m.
5 665 Eur).

Gyvenamosios vietos deklaravimas.
2017 m. gruodžio 31 d. Jurbarko rajone pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo
informacinę sistemą savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 29 038 (2016 m. – 29 838) asmenys
ir 445 (2016 m. – 608) asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Per
2017 m. sumažėjo 800 (2016 m. – 368) asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Jurbarko rajone,
ir 163 (2016 m. – 235) asmenimis, įtrauktais į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Per 2017 m. gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius: rajone 1798 (2016 m. – 2
068), iš jų 776 (2016 m. – 811) mieste. Iš to skaičiaus atvykimo į Lietuvos Respubliką pateiktos
29 (2016 m. – 9) deklaracijos, gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje – 1 318
(2016 m. – 1 619), nežinoma ankstesnė gyvenamoji vieta – 451 (2016 m. – 440) deklaracijų.
Labai išaugo išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų skaičius. Jų pateikta 616
(2016 m. – 397), iš jų 185 deklaracijos pateiktos elektroniniu būdu. Iš to skaičiaus 328 (2016 m.
– 164) deklaracijos mieste. Iš Lietuvos Respublikos išvykstančių moterų (296) ir vyrų (320)
skaičius panašus. Iš Jurbarko rajono asmenys išvyko į 26 pasaulio šalis. Didžiausias išvykusių
skaičius į Jungtinę Karalystę – 264 (2016 m. – 153), į Vokietiją – 125 (2016 m. – 88), į Norvegiją
– 70 (2016 m. – 42), į Airiją – 37 (2016 m. – 31), į Daniją – 34 (2016 m. – 15). Po vieną asmenį
išvyko į Australiją, Bulgariją, Estiją, Kanadą, Turkiją, Tailandą.
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Įsigaliojus naujam Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, labai sumažėjo prašymų
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Į šią apskaitą per 2017 m. įtraukti 2
asmenys. Per 2016 m. buvo pateikti 3 prašymai (2015 m. – 92).
Vyko intensyvus darbas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo. Tam
įtakos turėjo 2016 m. priimtas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, kuriame nurodyta,
kad asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo
nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji
vietovė, kaimas), privalo iki 2018 m. sausio 1 d. kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo
įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo). Iš viso buvo pateikta
403 (2016 m. – 1921) prašymai ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų keitimo ar naikinimo. Mieste pateikti 57 prašymai.
Per 2017 m. išduota 1 154 (mieste – 545) pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą. Per elektroninę paslaugų sistemą išduotos 8 pažymos.
Išduotos pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 236 (2016 m. – 170), mieste – 155 (2016 m. – 119).
Per 2017 m. išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą 19 (mieste – 10).
VĮ Registrų centrui išsiųsta 13 gyventojų prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų koregavimo ar patvirtinimo, išnagrinėta 18 prašymų, gautų iš įvairių įstaigų ar piliečių,
susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimu.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų
registravimo įstatymui, pakeisti elektroninių paslaugų aprašymai, užtikrinta, kad civilinės būklės
aktų įrašai laiku būtų įvedami į Gyventojų registro duomenų bazę, kokybiškai aptarnauti
asmenys, išduodant civilinės būklės aktų įrašus.
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Vaiko teisių apsaugos skyrius yra atsakingas už socialinės rizikos šeimų, auginančių
vaikus, įrašymo į apskaitą, išbraukimo iš apskaitos ir apskaitos duomenų tvarkymo, naudojimo
ir saugojimo tvarką savivaldybėje. Skyrius organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir
nuolatinę globą, atstovauja vaiko interesams ikiteisminiame ir teisminiame procese. Skyriaus
funkcijos ir darbuotojai 2017 m. nesikeitė.
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Jurbarko rajono savivaldybėje gyvena 4 755 vaikai. Socialinės rizikos šeimų apskaitoje
2017 m. gruodžio 31 d. buvo 126 šeimos, kuriose augo 294 vaikai, iš jų 39 vaikai iki 3 metų
amžiaus. 97 socialinės rizikos šeimos gyvena kaime. Pagal priežastis daugiausia į socialinės
rizikos šeimų apskaitą yra įrašyta šeimų dėl girtavimo (65 šeimos) ir socialinių įgūdžių stokos
(40 šeimų). Per metus į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 39 naujos šeimos, iš jų: 14 dėl
socialinių įgūdžių stokos, 17 dėl girtavimo. Per metus 34 šeimos buvo išbrauktos iš apskaitos,
iš jų: 9 – neliko nepilnamečių vaikų, 9 – išnyko įrašymo priežastys, 11 – išvyko gyventi į kitą
savivaldybę. Toliau stebima tendencija, kad savivaldybėje mažėjant vaikų skaičiui, didėja dalis
vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose. 2017 m. gruodžio 31 d. 6,18 procentai (2016 m. –
5,98, 2015 m. – 5,29) savivaldybėje gyvenančių vaikų augo socialinės rizikos šeimose. Būtina
stiprinti prevencines priemones ir siekti, kad šeimos gautų kompleksines paslaugas dar
nenustačius vaiko teisių pažeidimų šeimoje. Būtinos priemonės alkoholio vartojimui mažinti ir
priklausomybėms gydyti.
Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus kitimas 2012–2017 metais:
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Skyrius organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą),
atlieka globos priežiūrą ir apskaitą įstatymų numatyta tvarka. 2017 m. gruodžio 31 d. skyriaus
apskaitoje buvo 76 vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba). Tai sudarė 1,60 procento Jurbarko
rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų. Per metus tėvų globos (rūpybos) neteko 16 vaikų, nes jų
tėvai netinkamai vykdė savo pareigas.
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Duomenys apie vaikams nustatytą globos (rūpybos) atvejų skaičių 2017 metais:
Vaikai, kuriems nustatyta globa Per laikotarpį
(rūpyba)
Iš
Iš
viso,
viso,
vaikų atvejų
skaiči skaiči
us
us
Vaiko globa (rūpyba) nustatyta,
iš viso:
Vaiko globa (rūpyba) nustatyta
šeimoje:
3. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta šeimynoje:
4. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta socialinės globos
įstaigoje:

Laiki
noji
globa
(rūpy
ba)

Laikotarpio pabaigoje
Nuolati Iš
Laikin Nuolatinė
nė
viso, oji
globa
globa
vaik globa (rūpyba)
(rūpyba ų
(rūpyb
)
skaič a)
ius
0
76
11
65

16

16

16

7

7

7

0

49

6

43

0

0

0

0

2

0

2

9

9

9

0

25

5

20

2017 m. gruodžio 31 d. 25 vaikai arba 32,89 procentai globojamų (rūpinamų) vaikų,
gyveno socialinės globos įstaigose, dauguma jų – Skalvijos vaikų globos namuose (21 vaikas).
Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičiaus kitimas 2012–2017 metais:
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Vaikų skaičius, kuriems nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu, išlieka panašus jau keletą
metų. 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 24 vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu
dėl jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos (2016 m. – 26, 2015 m. – 24 ). Kitų asmenų priežiūrai,
dažniausiai giminaičių (20 vaikų), paliekami vyresni vaikai, iš jų 17 buvo daugiau nei 10 metų.
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Atstovavimas vaiko interesams ikiteisminiame ir teisminiame procese:
Atstovavimas
vaiko
interesams
ikiteisminiame
bei
teisminiame
procese

Posėdžių
/
apklausų,
kuriose
dalyvavo
skaičius

Pateiktų dokumentų skaičius

Ieškiniai

Prašymai

Pareiškimai

Protokolai

kiti

Išvados

Pažymos

buities
sąlygų
tyrimo
aktai

Informacija apie
vaiko
gyvenimo
ir
auklėjimo
sąlygas

Civilinėse
bylose
Baudžiamosiose bylose

5

15

2

0

25

81

60

29

0

8

0

0

7

0

1

Administracinėse
bylose
Iš viso

0

4

0

12

16

4

5

27

2

12

48

85

Per metus buvo registruota

Posėdžiai
/apklausos

11

aktas,
kuriame
užfiksuota
vaiko
nuomonė
11

0

51

0

114

0

3

0

0

23

61

32

62

11

274

112 atvejų (2016 m. – 31, 2015 m. – 26, 2014 m. – 17), kai 92
vaikai galimai patyrė smurtą. 97 smurto atvejai buvo registruota kaime. Visiems smurtą
patyrusiems vaikams buvo organizuota pagalba. Socialinės rizikos šeimose ypatingų atvejų
nebuvo. Naujai priimti teisės aktai apibrėžia, kad vaiko nepriežiūra taip pat yra smurtas ir tokių
atvejų buvo nustatyta 24. 41 vaikas, galimai patyręs smurtą, buvo 10–14 metų amžiaus. Tai rodo
didelį psichologinės pagalbos, pozityvios tėvystės mokymų poreikį.
2017 m. vasario 3 d. savivaldybėje buvo organizuotas tarpžinybinis pasitarimas smurto
prevencijos klausimais. Nuolat vyko pasitarimai su Tauragės regiono pertvarkos procesų
eksperte Marijona Janavičiene, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Skalvijos vaikų globos
namais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis dėl bendruomenėje
teikiamų paslaugų vaikams sistemos sukūrimo. Skyrius vykdė prevencinius reidus pasibaigus
nustatytam darbo laikui bei bendras priemones su Tauragės moters užimtumo centru, policija,
probacijos specialistais, mažinant smurtą ir organizuojant pagalbą smurtą patyrusiems.
Skyriaus specialistai 526 kartus lankėsi šeimose ir tikrino pranešimus apie vaikų
nepriežiūrą, šeimos ir vaikų gyvenimo bei buities sąlygas, aplankė 110 globojamų (rūpinamų)
vaikų, vertino jų globos (rūpybos) kokybę. Duomenis apie taikytas vaiko teisių apsaugos
priemones kaupėme Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS).
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ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Žemės ūkio skyrius kartu su seniūnijose dirbančiais žemės ūkio specialistais vykdo ir
koordinuoja kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui įgyvendinimą rajone. Skyrius atlieka šias
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: žemės ūkio produkcijos kvotų
administravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių deklaravimo darbų administravimas, stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų
užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir
griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas,
valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir
naudojimas patikėjimo teise, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų
registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas.
Skyriaus vykdomos funkcijos ir darbuotojai 2017 m. nesikeitė.

Ūkiai.
Jurbarko rajone įregistruoti 2 662 ūkininkų ūkiai (2017 metais įregistruota 30 naujų ūkininko
ūkių). Vidutinis rajono ūkininko ūkio dydis 10,13 ha. Rajone yra 309 ūkiai, kur ūkininkauja jauni,
iki 40 metų amžiaus, ūkininkai. Jurbarko rajone veikia 58 ekologinės gamybos ūkių ir 15 ūkių,
kurie sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus
(NKP).
Rajone įregistruotos 3 402 žemės ūkio ir kaimo valdos, kurių valdytojai ar jų partneriai
priskiriami žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims.

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.
Praėjusiais metais savo pasėlius deklaravo 2 653 ūkiai 64 068,09 ha žemės plote, lyginant
su 2016 m., 263 ūkiais deklaravo mažiau, deklaruotas plotas 394,17 ha mažesnis. Vidutinis vieno
deklaravusio savo pasėlius ūkio plotas buvo 24,15 hektaro arba 2,04 ha didesnis nei 2016 m.
Didžiausius deklaruojamus plotus sudaro: ariama žemė 51 074,62 ha, pievos ir ganyklos
15 429,24 ha. Tradicinės rajono ūkiuose auginamos kultūros, žieminiai ir vasariniai kviečiai
sudarė 22 977,03 hektarus. Šių kultūrų plotas per metus sumažėjo 501,19 ha. Žirnių deklaruota
– 4 633,89 ha, miežių – 3 181,07 ha, rapsų – 3 091,89 ha, kvietrugių – 1 723,16 ha, pupų – 1
478,75 ha, avižų – 946,53 ha, kukurūzų – 285,14 ha, bulvių – 124,76 ha, rugių – 104,26 ha,
kmynų – 53,73 ha, daržovių – 52,76 ha, lubinų – 50,88 ha, grikių – 34,08 ha.
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Praėjusiais metais ūkiai deklaravo 312,20 hektarų sodų ir 457,94 hektarų įvairių uogynų,
kuriuos sudaro braškės, avietės, serbentai ir kiti.

Ūkiniai gyvūnai. Pienas. Išmokos.
Metų pradžioje buvo laikoma 14 433 galvijai, iš to skaičiaus 7835 melžiamų karvių.
Galvijus laikė 1 482 ūkiai. Lyginant su 2016 metais, bendras galvijų skaičius sumažėjo 1 013, o
melžiamų karvių 536. Bendras galvijų laikytojų skaičius rajone per metus sumažėjo 162 ūkiais.
Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2017 m. Jurbarko rajone 833 laikytojai laikė 35 485
kiaules, 262 laikytojai laikė 2 146 avis ir 185 ožkas, o 112 laikytojų laikė 188 arklius.
2017 m. rajone 1079 paramos gavėjams apskaičiuota po 101,67 Eur/vnt. ir išmokėta 0,80
mln. Eur susietoji parama už pienines karves, laikytas nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m.
kovo 31 d.
2017 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už 2007–2008 kvotos metais parduotą
pieną po 15,30 Eur/t apskaičiuota 897 paramos gavėjams ir išmokėta 0,45 mln. Eur.
114 bičių laikytojų už 2017 m. laikomas 1990 bičių šeimų pateikė paraiškas ir pasinaudojo
parama papildomam bičių maitinimui. Vienai bičių šeimai vidutiniškai išmokėta po 4,09 Eur.

Palūkanų ir pasėlių draudimo įmokų kompensavimas.
Pasėlių draudimo įmokos (50 procentų nuo įmokėtos sumos) kompensuotos 11 rajono
ūkininkų, iš to skaičiaus 4 jauniesiems ūkininkams. Bendra kompensavimo suma 2017 m. – 5,1
tūkst. Eur, iš to skaičiaus jauniesiems ūkininkams – 1,3 tūkst. Eur.
2017 m. pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimui 65 proc. nuo draudimo įmokos
sumos, iššalimo ir (arba) sausros rizikos veiksnių 2017–2018 metų derliui, priimta 12 paraiškų
paramai gauti, kompensuota 37,7 tūkst. Eur, iš to skaičiaus 3 jauniesiems ūkininkams – 3,5 tūkst.
Eur.

Žemės ūkio technika.
Rajono ūkiuose ir įmonėse yra įregistruota 5 588 traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos
ir jų priekabos. Daugiausia sudaro ratiniai traktoriai – 3 393, priekabos ir puspriekabės – 1 583.
Per praėjusius metus buvo įregistruota ar perregistruota 621 vnt. traktorių, savaeigių mašinų ir
priekabų. Atlikta 2 713 priemonių techninių apžiūrų.
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Melioracija.
2017 m. iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei melioracijos darbams skirta
248 000,00 Eur, tai yra 6 000,00 Eur mažiau nei 2016 metais.

Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai per 2017 m. buvo panaudota 233 846,00 Eur, iš
jų:
•
•
•

griovių ir juose esančių statinių remonto darbams – 162 022,00 Eur,
griovių remonto darbų techniniams – darbo projektams parengti – 6 716,00 Eur,
avariniams drenažo rinktuvų ir kitų melioracijos statinių remontams – 45 432,00
Eur,
melioracijos statinių remontui gyvenvietėse – 5 475,00 Eur,
kasmetiniams tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbams – 14 201,00
Eur,

•
•

Melioracijos statinių kadastrui buvo panaudota 3 764,00 Eur techninių-darbo projektų
ekspertizei – 1 351,00 Eur. 2017 m. buvo atnaujinta GIS GPS įranga (išlaidos – 9 039,00 Eur),
pagelbėsianti geriau kontroliuoti vykdomų melioracijos darbų kokybę.
2017 metais suremontuota:
•
•
•
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•

216 vnt. žiočių (2016 m. – 200 vnt.), 9 kontroliniai šuliniai, 4 paviršiniai vandens
nuleistuvai.

Atlikti 6 užtvankų hidrotechnikos statinių priežiūros darbai (nušienautas 4,16 ha plotas).
Nuo 2016 metų likę 33 nesuremontuoti melioracijos statinių objektai, pagal pateiktus
prašymus perkelti į 2017 metus, o 2017 m. gauti 45 nauji prašymai (15 prašymų daugiau nei 2016
metais), kurie kartu su likusiais iš 2016 m. iš viso sudarė 121 objektą (2016 m. – 92). Remontas
atliktas 43 objektuose (2016 m. – 35), 20 objektų gedimai nustatyti žemės sklypo savininkui
priklausančiuose melioracijos statiniuose arba šiems statiniams reikalinga rekonstrukcija
(rekonstravimui lėšų neskiriama), 2 objektų nesuderino VĮ Valstybės žemės fondas (2016 m.
atitinkamai 19 ir 5 objektai).

Jurbarko rajono savivaldybės ArcGIS online žemėlapių tinklalapyje (www.jurbarkas.lt),
pateikiama ir nuolat atnaujinama melioracijos darbų ir melioracijos statinių skaitmeninė
duomenų bazė, o gyventojai gali sekti pateiktų prašymų vykdymo eigą.
Pagal Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros,
modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 2017
metais įvykdyti 2 melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai ir 1 Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos projektas. Bendra projektų vertė 1 125 000,00 Eur, paramos lėšos
– 892 500,00 Eur.
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Apibendrinant savivaldybės skyrių ataskaitos duomenis, atkreiptinas
dėmesys į šias 2017 m. aktualijas:
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, centrinės administracijos buhalterijos ir kitų
padalinių specialistams nemažai iššūkių kėlė nuolatiniai įstatymų keitimai. Įsigaliojo naujasis
Darbo kodeksas, pakeisti Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir kiti svarbūs įstatymai. Keitėsi minimali mėnesinė alga, neapmokestinami pajamų
mokesčio dydžiai.
Vis dažniau buvo susiduriama su problema, kad valstybės institucijų priimti teisės aktai
prieštarauja vieni kitiems, todėl vis dažniau teisės normos tampa neaiškios, prieštaraujančios
viena kitai, o tai apsunkina jų taikymą ir vykdymą tiek patiems savivaldybės administracijos
specialistams, tiek ir rajono gyventojams.
Investicijų ir strateginio planavimo, Infrastruktūros ir turto skyriai bei kiti padaliniai
turėjo problemų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, dėl eigoje besikeičiančių projektų
įgyvendinimo aprašų pasikeitimų. Dėl šios priežasties teko keisti kai kuriuos anksčiau planuotus
objektus arba atsisakyti projekto įgyvendinimo.
Aktualios išlieka sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo problemos. Nepakankamai
skirta lėšų visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti. Šią problemą iš dalies išspręs numatomi
įgyvendinti projektai.
Rajone išlieka didelis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Šią
problemą spręsti sudėtinga, savivaldybė neturi vaikų socialinės globos įstaigos. Vykstanti
institucinės globos pertvarka ir teisės aktai įpareigoja ieškoti šeimų ir socialinių globėjų, kad kuo
mažiau vaikų, o ypač iki 3 metų, nepatektų į vaikų globos įstaigas. VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“ atestuoti socialiniai darbuotojai, kurie teikia konsultacijas vaikus globojančiai šeimai,
globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimos nariams bei asmenims, besirengiantiems tapti
globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, organizuoja ir vykdo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
pasirengimo mokymus, rengia išvadas dėl pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką,
vykdo globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimą ir skatinimą. Esminių pokyčių šioje
srityje dar neįvyko. Šeimos ar asmenys retai apsisprendžia globoti (rūpintis) giminystės ryšiais
nesusijusius vaikus. 2017 m. gruodžio 31 d. apskaitoje nebuvo nei vienos šeimos ar asmens, kurie
pageidautų ir būtų pripažinti tinkamais įsivaikinti ar globoti (rūpintis) vaiku. Socialiniais
globėjams parengta ir teigiamai įvertinta šeima vaikų globoti nepriėmė. Būtina ieškoti galimybių
skirti papildomas išmokas iš savivaldybės biudžeto lėšų vaikus globojančioms (rūpinančioms)
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šeimoms ir ieškoti kitų skatinimo būdų. Svarbiausias uždavinys 2018 metais – Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimas, pasiruošimas vaiko teisių apsaugos sistemos
pertvarkai.
Pastebima tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka. Šią problemą iš dalies turėtų spręsti
nuo spalio mėn. Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriaus pareigybė.
Rajono ugdymo įstaigose ir toliau sparčiai mažėjo mokinių skaičius. Dėl tos priežasties
sudėtinga reguliuoti grupių ir klasių komplektavimą, nes dalis įstaigų siekia suformuoti atskiras
klasės su labai mažu mokinių skaičiumi. Kyla problemų į savivaldybės švietimo įstaigas
pritraukti švietimo pagalbos specialistų (ypač psichologų ir logopedų) bei mokytojų (ypač fizikų,
chemikų, matematikų, dailės ir kitų specialistų).
Neišplėtota kompleksinė pagalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei
tėvams. Trūksta įstaigų (organizacijų), o jose kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų vykdyti
paskirtas minimalios priežiūros priemones.
Liko neįvykdyta kultūros įstaigų tinklo pertvarka ir nepakankamai pagerintas kultūros
įstaigų veiklos efektyvumas.
Problema išlieka nenaudojami (nereikalingi) švietimo įstaigų pastatai, kurių nepavyksta
perduoti kitiems vartotojams.
Civilinės saugos srityje aktuali sirenų, skirtų gyventojų perspėjimui, problema. Sirenos
pasenusios, trūksta lėšų joms atnaujinti. Nesudarytos sutartys su ūkio subjektais, ekstremaliųjų
situacijų, karinių konfliktų atvejais teiksiančiais pagalbą darbais ar materialiniais ištekliais.
2017 m. tapo savivaldybėje pastebimai padidėjo elektroninių dokumentų apyvarta. Tačiau
dar mažai rajono gyventojų naudojasi elektroninėmis paslaugomis, nors įgyvendinus projektą
“Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ elektroniniu būdu
gyventojai iš namų gali užsisakyti 65 administracines paslaugas.
2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo. Dėl to keičiamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymas bei jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai. Savivaldybės
administracijai ir visoms savivaldybės įstaigoms teks atlikti nemažai darbų, įsivertinant asmens
duomenų tvarkymo atitiktį Reglamentui bei atliekant kitus pasirengimo darbus.
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SENIŪNIJŲ VEIKLA
Seniūnijos yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialai, veikiantys
nustatytoje savivaldybės teritorijos dalyje. Savivaldybėje yra 12 seniūnijų. Jų veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos,
Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintais seniūnijų veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais. Vietos savivaldos įstatymas
nustato pagrindines seniūnijų funkcijas: organizuoti seniūnijos teritorijoje viešųjų paslaugų
teikimą, dalyvauti vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą
bei kontrolę; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, organizuoti
viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, dalyvauti vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą
su socialinės rizikos šeimomis, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti įgyvendinant valstybės
perduotas funkcijas žemės ūkio srityje; tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskai
tą, išduoti seniūnijos gyventojams įvairius
leidimus, pažymas, dalyvauti organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą, gyventojų sporto ir
kultūros renginius ir kt.

ERŽVILKO SENIŪNIJA
2017 metų pabaigoje Eržvilko seniūnijoje dirbo 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno
pavaduotoja, socialinė darbuotoja, žemės ūkio specialistas, ūkvedys-energetikas, kūrikasdarbininkas (1 etato krūviu), socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis,
kiemsargė-valytoja (0,5 etato krūviu), kūrikas (1 etato krūviu kūrenimo sezonui). 2017
m. darbuotojų kaitos seniūnijoje nebuvo.

Bendroji informacija. Eržvilko seniūnijos plotas 22 225,8 ha. Seniūnija yra suskirstyta
į penkias seniūnaitijas, juose išrinkti penki seniūnaičiai. Seniūnijoje yra 72 kaimai. 2017 m.
gruodžio 31 d. seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 2 301 gyventojas (2016 m. – 2
371), iš jų 1 154 moterys, 1 147 vyrai. 44 žmonės deklaravo išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei
šešių mėnesių laikotarpiui. Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Eržvilko gimnazija,
Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyrius, Eržvilko kultūros centras, Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Eržvilko, Pašaltuonio, Lybiškių, Kartupių filialai, Eržvilko pirminės
sveikatos priežiūros centras, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Eržvilko senelių globos namai
ir Krizių įveikimo pagalbos centras. Yra keturios maisto prekių parduotuvės, vienas autoservisas,
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kirpykla, kavinė, UAB „Spaisvilė“, UAB „ Lybiškiai“. Seniūnijoje aktyviai veikia Eržvilkiškių
bendruomenės centras, Lybiškių, Varlaukio, Rutkiškių kaimų bendruomenės, Pašaltuonio
kaimo bendruomenė „Šaltuonėlė“, Kartupių krašto bendruomenė.

Seniūnijos biudžetas. Eržvilko seniūnijos darbui organizuoti 2017 m. skirtas
asignavimų planas 47 600 Eur (2016 m. – 45 990), gauti asignavimai – 45 803 Eur. Darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 41 505 Eur, prekėms ir paslaugoms – 4
298 Eur, iš jų transporto išlaikymui – 2 250 Eur, 1 059 Eur komunalinėms paslaugoms, 989 Eur
ryšių paslaugoms, spaudiniams, kitoms prekėms, kvalifikacijai kelti ir kitoms paslaugoms.

Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenviečių gatvių priežiūrai ir
remontui (iš viso seniūnijoje vidaus kelių ir gatvių – 157,749 km) iš kelių priežiūros ir plėtros
programos buvo skirta 31 000 eurų. Šios lėšos buvo panaudotos: 12 000 eurų – žvyruotų kelių ir
gatvių lyginimui greideriu, 19 000 eurų – žvyruotų kelių remontui. Asfalto dangų stiprinimui
skaldele savivaldybė skyrė 4 190 eurų, asfalto duobių užtaisymui 11 195 eurų, vandens pralaidos
remontui 1 500 eurų, papildomai žvyrui pirkti savivaldybė skyrė 4 700 eurų.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Pagal Viešųjų darbų programą,
finansuojamą savivaldybės (40 proc.) ir Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.), buvo
įdarbinta 16 asmenų. Jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš savivaldybės
biudžeto išleista 3 057 Eur ir darbo priemonėms įsigyti 266 Eur. Pagal Užimtumo didinimo
programą skirta 7 676 Eur. Dirbo 9 asmenys. Darbai buvo atliekami seniūnijos teritorijoje.
Sudaryta 120 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių. Visuomenei naudingų darbų
atlikimo metu prižiūrėtos 9 kapinės, kitos viešosios erdvės ir likę laisvi valstybiniai sklypai
Eržvilke, Lybiškių, Pašaltuonio, Varlaukio, Kartupių, Rutkiškių kaimuose (iš viso 35 ha plote).

Administracinės paslaugos. 2017 m. gyventojams suteiktos paslaugos:
1. užpildyta 95 atvykimo deklaracijos, išvykimo deklaracijų 44;
2. išduota 61 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. gauta 25 gyventojų prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
keitimo;
4. atlikti 42 notariniai veiksmai;
5. gauti 120 gyventojų prašymų;
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6. išduota 71 pažyma įvairiais klausimais;
7. parengtas 41 siunčiamas dokumentas;
8. išduota 40 leidimų laidoti;
9. išduotas 21 leidimas kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje;
10. parengta 50 įsakymų personalo klausimais, sudarytos 25 darbo sutartys
(dirbančių viešuosius darbus);

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai: seniūnas (1 etato krūviu), seniūno pavaduotoja (1 etato krūviu),
specialistas (0,75 etato krūviu), socialinė darbuotoja (0,5 etato krūviu), socialinė darbuotoja
darbui su socialinės rizikos šeimomis (0,75 etato krūviu), ūkvedys-energetikas (0,75 etato krūviu)
ir valytoja-kiemsargė (0,5 etato krūviu). Nuo 2017 m. gruodžio 29 d. Girdžių seniūnijos seniūnas
Darius Juodaitis atleistas iš seniūno pareigų. Seniūno funkcijas laikinai vykdyti pavesta seniūno
pavaduotojai Romutei Kačiušienei. Seniūnijoje sudarytos 3 seniūnaitijos, gruodžio mėn. vienai
seniūnaitei atsisakius eiti šias pareigas, šiuo metu yra 2 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Girdžių seniūnija užima 89 kv. km plotą. Girdžių seniūnijos
teritorijoje gyvenamąją vietą (2017-12-31 duomenimis) deklaravo 1163 gyventojai (576 vyrai ir
587 moterys). Iš jų: vaikų iki 7 m. – 59, nuo 7 iki 16 m. – 82, nuo 16 m. iki 18 m. – 31, nuo
18 iki 25 m. – 107, nuo 25 iki 45 m. – 294, nuo 45 iki 65 m. – 335, nuo 65 iki 85 m. – 220, nuo
85 m. – 35 gyventojai. Ataskaitinių metų pradžioje buvo 1 191 gyventojas. Per metus sumažėjo
28 gyventojais. 2017 metais gimė 11 gyventojų, mirė 22 gyventojai. Girdžių seniūnijoje švietimo
paslaugas teikia Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyrius. Seniūnijos
teritorijoje veikia 2 medicinos punktai, biblioteka, Jurbarko KC Girdžių skyrius. Seniūnijos
teritorijoje registruotos 4 nevyriausybinės organizacijos: Girdžių bendruomenės centras,
Pavidaujo kaimo bendruomenė, sporto klubas „Girdžiai“ ir Girdžių šeimų centras.

Seniūnijos biudžetas. Girdžių seniūnijos darbo organizavimui 2017 m. skirta 41 070
Eur. Įvykdymas – 98,66 proc. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui panaudota 35 080
Eur, prekėms ir paslaugoms – 5 440 Eur, iš jų 3 841 Eur komunalinėms paslaugoms ir 1 599 Eur
ryšių paslaugoms, transportui išlaikyti ir kitoms paslaugoms.
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Keliai, komunalinis ūkis. Girdžių seniūnijai priklausančių žvyruotų kelių ir gatvių
priežiūrai per 2017 m. metus išleista 12 600 Eur, iš jų: kelių atnaujinimui žvyru – 7 560 Eur ir 5
040 Eur lyginimui greideriu. Asfalto danga pašiurkštinta Lakštingalų gatvėje Gudelių kaime.
Viešojo naudojimo teritorijoms tvarkyti Girdžių seniūnijoje 2017 m. gauta 4 450 Eur, panaudota
86,83 proc. Nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (žiemos metu) skirti asignavimai – 586 Eur.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Pagal Viešųjų darbų įgyvendinimo
programą, finansuojamą savivaldybės (40 proc.) ir Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.)
lėšomis, buvo įdarbinti 2 asmenys, kurie dirbo aplinkos tvarkymo darbus Girdžių seniūnijos
viešosiose erdvėse. Jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš savivaldybės
biudžeto išleisti 864 Eur, darbo priemonėms įsigyti – 79 Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc.
Pagal Užimtumo didinimo programą buvo skirta 6 635 Eur. Dirbo 8 asmenys. Jų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 6 341 Eur, darbo priemonėms įsigyti – 294
Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc.

Administracinės paslaugos. Per ataskaitinius metus išduotos 86 pažymos apie
deklaruotą gyvenamąją vietą. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 27 seniūnijos
gyventojai, naujai gyvenamąją vietą Girdžių seniūnijoje deklaravo 84 asmenys. Išduota 1 pažyma
apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 42 sprendimai dėl
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo. Parengta 11 seniūno įsakymų veiklos
organizavimo klausimais, 21 seniūno įsakymas personalo klausimais. Sudarytos 2 darbo sutartys
dėl viešųjų darbų seniūnijoje ir 8 darbo sutartys dėl laikino pobūdžio, visuomenei naudingų,
teikiančių socialinę naudą darbų. Sudaryta 20 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.
Su įvairiais pasiūlymais ir prašymais raštu į seniūniją kreipėsi 32 asmenys. Dėl pažymų, leidimų
ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti prašymus pateikė 48 asmenys, kuriems
išduotos 32 pažymos ir charakteristikos. Pagal gautus prašymus išduoti 5 leidimai kirsti, genėti
ar kitaip pertvarkyti želdinius. Seniūnijos gyventojams neatlygintinai atlikti 26 notariniai
veiksmai, išduoti 25 leidimai laidoti.

Socialinis darbas. 2017 m. dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų
vaikams, vienkartinių pašalpų, socialinės paramos mokiniams gavimo, dėl maisto produktų iš ES
intervencinių atsargų iš viso buvo gauti 262 prašymai. Per ataskaitinius metus surašytas 71 buities
ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas. Paramą maisto produktais Girdžių seniūnijoje gavo 123
žmonės. Gauti 39 prašymai paramai mokiniams, ją gavo 18 šeimų (57 Eur vaikui). Girdžių
seniūnijos socialinės paramos komisijoje svarstyta 12 prašymų piniginei socialinei paramai gauti,
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3 šeimoms socialinė pašalpa buvo skirta visiems šeimos nariams, 8 svarstytais atvejais socialinė
pašalpa buvo skirta tik vaikams, ir 1 atveju socialinė pašalpa neskirta. Per metus gauta 12
prašymų vienkartinėms pašalpoms ir išmokėta 670 Eur.
2017 metų pradžioje buvo 9 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 22 nepilnamečiai
vaikai. Metų pabaigoje liko 5 socialinės rizikos šeimos. Jose auga 15 vaikų. Per metus surašyta
100 apsilankymo šeimoje aktų. Seniūnijos seniūnas ir socialinė darbuotoja darbui su socialinės
rizikos šeimomis vyko į reidus po socialinės rizikos šeimas po darbo valandų.

Žemės ūkio funkcija. 2017 metais priimtos 185 paraiškos dėl Paramos už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėje
laikmenoje. Įbraižyti 1 288 laukai, kurių bendras plotas – 4 046,93 ha. Registruota 10 naujų
ūkininkų ūkių. Pasėlių deklaravimo metu atnaujintos 178 valdos, atlikti 49 pakeitimai, 7 valdos
išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Seniūnijoje
deklaruotos 167 kiaulės.

Kiti darbai. Iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų metų pabaigoje
suremontuotas kultūros namų stogas, atnaujinta pralaida Girdžių valymo įrengimų link.
Seniūnijos užsakymu pagaminta ir įsigyta vėjarodė su Girdžių heraldika pertvarkytam centriniam
Girdžių gyvenvietės gėlynui. Seniūnijos darbuotojai aktyviai dalyvavo projektuojant patalpas,
skirtas seniūnijai, bibliotekai ir PSPC kabinetui įrengti buvusioje Girdžių mokykloje. Įstaigas
nuspręsta perkelti į naujas patalpas, kad darbuotojams ir lankytojams būtų sukurtos geresnės
darbo ir priėmimo sąlygos, o Girdžiuose įstaigos veiktų daugiafunkcio centro principu.

JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
2017 m. seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų: 2 karjeros valstybės tarnautojai ir 9
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (5 socialinės darbuotojos, iš jų 2 socialinės
darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis (2,5 etato), 1 specialistas ir 1 kiemsargėvalytoja). Per 2017 metus seniūnijoje pačių prašymu buvo atleistos 2 socialinės darbuotojos, 1
darbuotoja priimta. Darbuotojams drausminių ir tarnybinių nuobaudų skirta nebuvo. Jurbarko
miesto seniūnijoje sudarytos 9 seniūnaitijos: Sodų, Naujamiesčio, Kęstučio, Algirdo–Gedimino,
Dariaus ir Girėno, Centro, Nemuno, Miškininkų ir Kalnėnų. 2017 metais naujai kadencijai
išrinkti 7 seniūnaičiai. Naujamiesčio ir Centro seniūnaitijų seniūnaičių nepavyko išrinkti, nes
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gyventojai į savo gyvenamosios teritorijos seniūnaičius neiškėlė nei vieno kandidato, nors
rinkimai buvo skelbiami net keletą kartų.

Bendrieji duomenys. Jurbarko miesto seniūnija užima 1 423,06 ha (14,2306 kv. km)
teritoriją ir apima visą Jurbarko miestą. Gyventojų registro duomenimis, 2018 m. sausio 1 d.
Jurbarko miesto seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 10 971 gyventojas (2017 m.
sausio 1 d. – 11 159 gyventojai). Šiuo metu Jurbarko mieste yra registruotos 3 bendruomenės:
Miškininkų gatvės, Jurbarko miesto Kalnėnų ir Smukučių.

Seniūnijos biudžetas. Jurbarko miesto seniūnijos darbo organizavimui (be valstybės
deleguotų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų
socialinei paramai administruoti) iš savivaldybės biudžeto 2017 m. skirtas asignavimų planas
– 54 480 Eur, gauti asignavimai – 51 746 Eur. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 43 662 Eur. Prekėms ir paslaugoms panaudota 8
084 Eur, iš jų – 5 274 Eur komunalinėms paslaugoms, 2 810 Eur ryšių paslaugoms, transporto
išlaidoms, spaudiniams, kitoms prekėms, komandiruočių išlaidoms ir kitoms paslaugoms.

Keliai, komunalinis ūkis. 2017 m. Jurbarko miesto seniūnijos viešųjų teritorijų
priežiūros darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalininkas“.

Jurbarko miesto priežiūros darbai ir lėšų panaudojimas 2017 m.
Darbų pavadinimas
Kapinių priežiūra
Lietaus kanalizacijos remontas ir priežiūra
Medžių ir krūmų genėjimas
Žvyruotų kelių priežiūra
Mechanizuotas gatvių šlavimas ir kiti gatvių priežiūros darbai
Duobių taisymas šaltu asfaltu bendro naudojimo aikštelėse
Kelio ženklų įrengimas, remontas ir priežiūra
Bešeimininkių ir kitų atliekų išvežimas iš viešųjų teritorijų
Viešųjų teritorijų tvarkymas ir valymas rankiniu būdu
Apželdinimo ir gėlynų priežiūros darbai
Fontano priežiūra
Gazonų, parkų, skverų, parkelių šienavimas
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2 0688
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14 778
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9 892
7 011
24 772
87 277
55 424
4 235
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Sniego valymas, smėlio ir druskos barstymas
Naujametinis miesto papuošimas
Poilsio zonos įrengimų išmontavimo ir sumontavimo darbai
Biotualetų ir viešojo tualeto priežiūra
Viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos administravimas
Kiti nenurodyti darbai
Iš viso

32 731
9 508
3 464
6 157
6 548
3 447
411 126

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos seniūnijos žvyruotų gatvių remontui buvo skirta
6 650 Eur, asfaltuotų gatvių horizontalaus ženklinimo darbams – 14 591 Eur, asfaltuotų gatvių
duobėms užtaisyti – 30 000 Eur.
Atsižvelgiant į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Jurbarko rajono
savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planą, 2017 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų Jurbarko mieste buvo išasfaltuota Upeivių gatvė ir P. Perevičiaus gatvės dalis
tarp Sodų ir Vakaro gatvių, pradėti Tulpių ir Lelijų gatvių asfaltavimo darbai. Kaip ir kasmet, iš
šios programos lėšų buvo stiprinama asfaltuotų gatvių danga, ją apdorojant granitine skaldele.
Taip pat pradėti A.Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimo darbai. Kompleksiškai pradėtas
tvarkyti gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir
Vytauto Didžiojo gatvėmis. Buvo tvarkomi ir šaligatviai: trinkelėmis išklota dalis Vasario 16osios g. ir dalis Vytauto Didžiojo g. šaligatvių.
Atsižvelgiant į poreikį, praėjusiais metais buvo praplėsta Jurbarko naujųjų kapinių
teritorija: čia iškirsti medžiai, išlygintas gruntas. Savivaldybės biudžete buvo numatytos lėšos ir
šių kapinių vandentiekio sistemai įrengti. Tačiau paskelbtas konkursas neįvyko dėl tiekėjų
pasiūlytos per didelės kainos.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Pagal viešųjų darbų programą,
finansuojamą savivaldybės (40 proc.) ir Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.) lėšomis,
buvo įdarbinti 2 asmenys, jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš savivaldybės
biudžeto išleista 876 Eur, darbo priemonėms įsigyti – 77 Eur. Pagal savivaldybės Užimtumo
didinimo programą skirta 3 437 Eur. Pagal šią programą buvo įdarbinti 3 asmenys. Jų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 3 290 Eur, darbo priemonėms įsigyti – 147
Eur. Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą ir nedirbantys, nesimokantys darbingo amžiaus
asmenys, nedalyvaujantys aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, buvo pasitelkiami atlikti
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visuomenei naudingą veiklą. Per ataskaitinius metus išrašyta 415 siuntimų visuomenei naudingai
veiklai atlikti. Per 2017 metus pasirašyti visuomenei naudingos veiklos sutarčių atvyko 300
gyventojų. Seniūnijoje buvo pasirašytos 47 sutartys, likę 253 asmenys buvo nukreipti atlikti
visuomenei naudingą veiklą pas kitus visuomenei naudingos veiklos organizatorius, iš jų 79
asmenys nukreipti visuomenei naudingą veiklą atlikti UAB „Jurbarko komunalininkas“.
Per 2017 metus Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos Jurbarko
skyrius atsiuntė į seniūniją 3 asmenis, kuriems paskirti 344 val. trukmės nemokami viešieji
darbai. Nuteistieji seniūnijoje nemokamus darbus iš viso dirbo 136 valandas.

Administracinės paslaugos. 2017 m. seniūnijoje gyventojų prašymu išduoti 564
įvairūs leidimai, pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti, atlikta 340 notarinių
veiksmų. Už seniūnijos išduodamų leidimų išdavimą į savivaldybės biudžetą buvo surinkti 6 246
Eur vietinės rinkliavos mokesčio.
Išduotų leidimų, pažymų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti bei atliktų notarinių
veiksmų skaičius 2017 m.
Paslaugos pavadinimas

Suteiktų paslaugų
skaičius (vnt.)
2017 m.
Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus
21
Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose ir 106
renginių metu
Leidimai organizuoti renginius
23
Leidimai laidoti
172
Leidimai įrengti išorinę reklamą
54
Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 28
kitokio pašalinimo, genėjimo darbams
Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti
160
Notariniai veiksmai
340
Iš viso
904
2017 metais naujai įsigytus savo augintinius seniūnijoje užregistravo 5 gyventojai.
Vietinės rinkliavos mokestį už gyvūnų registravimą ir / ar laikymą daugiabučiuose namuose per
šiuos metus sumokėjo 15 gyventojų.
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Beglobiai gyvūnai kelia ypač didelį susirūpinimą. Praėjusiais metais UAB
„Nuaras“ darbuotojai, su kuriais UAB „Jurbarko komunalininkas“ yra sudaręs beglobių gyvūnų
gaudymo sutartį, buvo kviesti 10 kartų. Iš viso per 2017 m. sugauti 2 beglobiai šunys ir 7 beglobės
katės.

Socialinis darbas. Per 2017 metus socialinę pašalpą gaunančių nepasiturinčių šeimų
ir vienų gyvenančių asmenų skaičius lyginant su 2016 m. sumažėjo 18,07 proc.
Socialinės paramos pavadinimas

Paramą gavusių
šeimų skaičius
2016 m.
393
108
189
išlaidų 1096

Socialinė pašalpa
Vienkartinė socialinė pašalpa
Išmokos vaikui
Būsto šildymo ir karšto vandens
kompensacijos
Parama mokinio reikmenims įsigyti
144
Parama maisto produktais iš Europos pagalbos 442
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir 207
atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimas

Paramą gavusių
šeimų skaičius
2017 m.
322
125
317
1125
174
444
173

Surašytas 71 socialinių paslaugų ir suaugusio su negalia, senyvo amžiaus asmens
socialinės globos poreikių vertinimo aktas. Siekiant įvertinti gyventojų buities ir gyvenimo
sąlygas, buvo surašyti 840 (2016 m. – 693) buities tyrimo aktų. Paramos maisto produktais iš
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo kreipėsi 444 šeimos (937 asmenys)
(2016 m. – 442 prašymai, 942 asmenys). Prašymus dėl išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų
surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų pateikė 173 gyventojai (2016 m. – 207).
Siekdama efektyviai paskirstyti socialinę paramą ir atrinkti būtent tuos asmenis, kuriems
parama tikrai reikalinga, bei mažinti piktnaudžiavimo atvejus, Socialinės paramos komisija
tikrino dėl socialinės paramos besikreipiančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą
ir užimtumą bei teikė seniūnijai rekomendacijas dėl socialinės paramos skyrimo tikslingumo. Iš
viso per 2017 m. komisijos nariai surašė 538 buities tyrimo aktus, apsvarstė 161 gyventojų
prašymą: 136 atvejais seniūnijai rekomenduota skirti socialinę paramą, 5 atvejais – paramą skirti
tik vaikams, 20 atvejais – neskirti.
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2017 m. gruodžio 31 d. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 26 jurbarkiečių šeimos.
Per 2017 metus į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtrauktos 5 naujos šeimos. Dar dvi
socialinės rizikos šeimos į Jurbarką persikėlė gyventi iš kitų seniūnijų. Iš sąrašo buvo išbraukta
13 socialinės rizikos šeimų, iš kurių dvi – dėl teigiamų pokyčių, aštuonios – pakeitus gyvenamąją
vietą, trys šeimos išbrauktos joje nelikus nepilnamečių vaikų. Socialinės rizikos šeimose augo 66
vaikai.

JURBARKŲ SENIŪNIJA
2017 metų pabaigoje dirbo 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė darbuotoja,
specialistė, ūkvedys-energetikas, kūrikas-darbininkas (1 etato krūviu), socialinė darbuotoja
darbui su socialinės rizikos šeimomis, kiemsargė-valytoja, kūrikas (kūrenimo sezonui), (0,5 etato
krūviu). Penki darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 2017 m. pasikeitė seniūnijos
socialinė darbuotoja. Išrinkti 4 seniūnaičiai: Jurbarkų, Dainių, Rotulių ir Žindaičių
seniūnaitijose.

Bendroji informacija. Jurbarkų seniūnijos bendras plotas yra 26 587 ha, iš jų 261 ha
užima durpynai, didelę teritorijos dalį užima miškai, vandenys ir kitos paskirties plotai.
Seniūniją sudaro 55 kaimai, iš kurių šešios – gyvenvietės. Didžiausia yra Jurbarkų
gyvenvietė, kurioje gyvena apie 800 gyventojų. Iš viso seniūnijoje 2017 m. pabaigoje gyveno 2
969 gyventojai. 2017 m. seniūnijoje gimė 27 kūdikiai, mirė 31 gyventojas.
Seniūnijoje yra Jurbarkų darželis-mokykla, kuris turėjo savo skyrių Rotulių kaime. 2017 m. dėl
per mažo mokinių skaičiaus skyrius uždarytas. Yra du pašto skyriai, trys Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos filialai: Jurbarkų, Rotulių, Žindaičių kaimuose, Jurbarko
kultūros centro Žindaičių skyrius, VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos
punktas Žindaičių kaime, 5 parduotuvės, žemės ūkio bendrovė „Agrowill Jurbarkai“, UAB
„Dainiai“, UAB „Jurbarkų mėsa“, UAB „Savas medis“, UAB „Žilinskis ir Ko“, UAB „Dešimtas
teksas“, keletas stiprių ūkininkų, keturios girininkijos: Mantvilių, Pašvenčio, Globių, Balandinės,
septynios sodininkų bendrijos: „Meškininkų“, „Pėdamės“, „Ąžuolo“, „Nemuno“, „Vieversio“,
„Greičių“, „Serbentos“, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Vertimų kaime.
Seniūnijoje yra įregistruotos šešios kaimo bendruomenės: Jurbarkų, Dainių, Rotulių, Vertimų,
Žindaičių ir „Mituva“.
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Seniūnijos biudžetas. 2017 metais iš savivaldybės biudžeto seniūnijos darbo
organizavimui seniūnijai skirta 52 800 Eur, panaudota 51 775 Eur. Darbo užmokesčiui valstybės
tarnautojams buvo skirta 21 700 Eur, panaudota 21 358 Eur. Kitiems darbuotojams skirta 14 100
Eur, panaudota 14 100 Eur. Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta 11 029 Eur, žemės ūkio
funkcijai vykdyti skirta 700 Eur, socialinei paramai administruoti skirta 750 Eur. Šios lėšos buvo
panaudotos 100 procentų.

Keliai, komunalinis ūkis. Vietinių Jurbarkų seniūnijos kelių ilgis yra 154 km, iš jų su
asfaltbetonio danga – 14 km. 2017 m. birželio mėn. Kelių fondo lėšomis buvo suremontuota
170,00 kv. m asfaltbetonio dangos duobių Jurbarkų, Dainių II ir Rotulių gyvenviečių gatvėse už
3 398,16 Eur (48 proc. mažiau, negu 2016 metais).
Kelių ir gatvių su žvyruota danga priežiūrai ir remontui buvo skirta 29 500 Eur, tai 11
proc. mažiau nei 2016 metais. Visi seniūnijos žvyruoti keliai ir gatvės buvo lyginami nuo trijų
iki šešių kartų per metus priklausomai nuo eismo intensyvumo ir kelių būklės. Išlyginta 506 km
kelių ir gatvių su žvyruota danga už 14 750 Eur. Kelių ir gatvių su žvyruota danga duobių
remontui išvežta ir išlyginta 729 kub. m žvyro už 14 750 Eur.
Komunaliniam ūkiui skirta 11 800 Eur, panaudota 10 589 Eur, iš jų: atliekų surinkimui
– 1 900 Eur, teritorijų priežiūrai – 1 900 Eur, kapinių priežiūrai – 3 310 Eur, gatvių ir kelių
priežiūrai žiemą – 4 500 Eur. Visos lėšos panaudotos 100 proc., išskyrus kelių ir gatvių priežiūrą
žiemos metu. Sniego valymo paslaugai išleista 3 479 Eur.
Gavus papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, už 400 Eur nupjauta 11 avarinių
medžių ir nugenėtos šakos Vertimų kaimo kapinėse, už 600 Eur įsigyta vejapjovė.
Iš sutaupytų seniūnijos komunalinio ūkio lėšų įsigytas smėlio-druskos barstytuvas už 1 100
Eur, kuris naudojamas kelių barstymui žiemos metu. Sutaupius lėšų ir gavus papildomą
finansavimą iš savivaldybės biudžeto, 2017 m. pabaigoje už 8 500 Eur įsigytas pastatas-garažas,
esantis šalia seniūnijos, kuris naudojamas ūkio reikmėms.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 m. viešųjų darbų programai
įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto Jurbarkų seniūnijai buvo skirta 12 421 Eur. Degalams,
tepalams, medžiagoms, darbo įrankiams, atsarginėms dalims įsigyti buvo skirta 658 Eur. Pagal
Užimtumo didinimo programą seniūnijoje dirbo 17 asmenų. Visuomenei naudingus darbus už
gautas pašalpas atliko 101 asmuo (63 asmenimis daugiau nei 2016 m.).
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Administracinės paslaugos. 2017 m. 57 gyventojai kreipėsi su prašymais išduoti
pažymas juridiniams faktams patvirtinti, surinkti duomenys ir išduota gyventojams 57 įvairios
pažymos. Išduota 13 leidimų laidoti Vertimų ir Pašvenčio kapinėse, 4 leidimai dėl medžių
kirtimo, 4 leidimai kasinėjimo darbams, 3 leidimai prekiauti, 1 leidimas rengti renginius.
Gauta 15 gyventojų prašymų, skundų, paklausimų. 2017 metais išleisti 6 seniūno
įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 32 įsakymai personalo klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį užpildyta 153 gyvenamosios vietos deklaracijos asmenims
pakeitus gyvenamąją vietą ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Išvykimą iš Lietuvos
Respublikos deklaravo 60 seniūnijos gyventojų (22 daugiau negu praeitais metais). Išduota 43
pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 66 gyventojai kreipėsi dėl deklaravimo
duomenų taisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Metų gale seniūnijoje neliko asmenų, įtrauktų į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Socialinis darbas. 2017 metų pradžioje Jurbarkų seniūnijoje buvo 5 šeimos, įrašytos į
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos
šeimų apskaitą. Per metus 3 naujos šeimos buvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą,
išbrauktų šeimų nebuvo. Dvi šeimos išvyko gyventi į kitas seniūnijas. Viena šeima atvyko
gyventi iš kito rajono. 2017 metų pabaigoje seniūnijoje buvo 9 šeimos, įrašytos į socialinės
rizikos šeimų apskaitą. Socialinės rizikos šeimose 2017 metais augo 19 vaikų.
2017 metais 314 asmenų pateikė prašymus dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturinčioms šeimoms, 77 šeimų atstovai pateikė 203 prašymus socialinei pašalpai ir
kompensacijoms gauti (31 prašymu daugiau negu 2016 m.). Dėl vienkartinės pašalpos kreipėsi 9
asmenys, dėl išmokos vaikui gavimo kreipėsi 93 pareiškėjai. Priimta 39 prašymai socialinei
paramai mokiniams gauti, nemokami pietūs skirti 59 mokiniams, 33 skirta išmoka mokinio
reikmenims įsigyti. 6 šeimoms socialinės išmokos mokėtos nepinigine forma.
Išduota 101 siuntimas 43 asmenims atlikti visuomenei naudingą veiklą. Išduotos 39
pažymos apie gaunamas socialines išmokas, 83 kartus lankytasi šeimose dėl buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo ir surašyti aktai, atlikta 11 socialinių paslaugų poreikio vertinimų.
2017 metais 91 šeima pateikė prašymus gauti paramą maisto produktais iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (15 šeimų mažiau negu 2016 m.), 3 prašymai
nepatenkinti, viršijus nustatytą pajamų dydį. Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktai
gyventojams buvo dalinami 6 kartus, juos gavo 206 asmenys.
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Žemės ūkio funkcija. 2017 metais pasėlių deklaravimo metu seniūnijoje priimta ir
patvirtinta 282 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
energetinius augalus, uogas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones: ,,Agrarinės aplinkosaugos ir klimato'', ,, Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kt.
specifinių kliūčių'', ,,Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos “, ,,Miškų
aplinkosaugos“, ,,Ekologinio ūkininkavimo“. Įbraižyta 2 527 sklypų, kurių plotas 7 182,12 ha.
Visos paraiškos buvo įbraižytos elektroniniu būdu. VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro duomenų bazėje deklaracijų metu atnaujinta 276 žemės ūkio valdos ir 47 žemės ūkio
valdos pagal pateiktus prašymus. Pateiktos 2 ataskaitos apie Jurbarkų seniūnijos ūkiuose, kurie
sudaro ne mažiau kaip 50 ha, javapjūtės eigą, gautą derlių, jo judėjimą bei laikymą sandėliuose.
Gauta 43 prašymai pakeisti paraiškos duomenis.
Išduota 17 įvairių pažymų apie žemės ūkio veiklą, pažymų apie EDV (ekonominio dydžio
vienetą). Užpildytos 22 pažymos apie žemės ūkio veiklos subjektų 2017 m. žuvusių žemės ūkio
augalų pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą, bei, patikrinus laukus natūroje,
surašyti 22 patikrinimo aktai.

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai, iš viso užimti 3 etatai: seniūnas, seniūno pavaduotojas
(0,5 etato), ūkvedys-energetikas (0,5 etato), socialinės rūpybos darbuotoja (0,25 etato),
socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis (0,25 etato), valytoja-kiemsargė (0,5 etato).
Seniūnijos darbuotojams talkina trys išrinkti seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Juodaičių seniūnijos teritorija užima 3 134 ha. Seniūnijos
teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 400 gyventojų (2016 m. – 417). Seniūnijos centras
Juodaičių gyvenvietė, seniūnijoje yra 7 kaimai: Juodaičių k. – 331 gyventojas; Mišiūnų k. – 22
gyventojai; Pagausančio I k. – 11 gyventojų; Pagausančio II k. – 18 gyventojų, Pakarklio k. – 10
gyventojų, Pavietavos k. – 0, Užringio k. – 8 gyventojai. Seniūnijoje veikia Juodaičių pagrindinė
mokykla,, Juodaičių ugniagesių gelbėtojų komanda, UAB „Aušrava” – parduotuvė, UAB „DNC
prekyba“. Veikia pašto skyrius; biblioteka; individuali Gintauto Godvaišos įmonė.
Seniūnijoje veikia Juodaičių kaimo bendruomenė.

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 37
970 Eur asignavimų. Panaudota asignavimų – 34 432 Eur. Darbo užmokestis su priskaitymais
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socialiniam draudimui – 27 035 Eur. Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta
10 870 Eur, išleista – 7 397 Eur, iš kurių 78 proc. sudaro išlaidos šildymui ir elektrai – 5 786 Eur.
Ryšių paslaugoms skirta 180 Eur, išleista 130 Eur, transporto išlaidoms skirta 1 750 Eur,
panaudota asignavimų 1 070 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms išleisti 411 Eur. 2017 metų
vasario mėn. savivaldybė seniūnijai skyrė naują lengvąjį automobilį Škoda Yeti.

Keliai, komunalinis ūkis.

Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų
priežiūrai buvo skirta – 3 530 Eur, prireikė – 2 766 Eur. Liko nepanaudotos sniego valymui skirtos
lėšos. Pagrindinės išlaidos:
1. atliekoms išvežti – 130 Eur;
2. kapų priežiūrai, vandens tiekimui į kapines – 632 Eur, iš to skaičiaus už 490
Eur nupirkti ir įmontuoti vartai į kapines.
3. viešųjų teritorijų priežiūrai – 2 004 Eur, iš kurių teritorijų priežiūrai pirktas
benzinas, tepalai, remontuotas traktorius, nupirkta traktorinė šluota (968 Eur) bei
vejapjovė (593 Eur).
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenvietės gatvių priežiūrai ir remontui (iš viso seniūnijoje
vidaus kelių ir gatvių – 25,9 km) iš kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 5 500 Eur.
Šios lėšos buvo panaudotos: 1 380 Eur – žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui, 4 120 Eur – žvyruotų
kelių remontui, atvežta ir paskleista 195,11 kub. m žvyro.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 metų viešųjų darbų programai
vykdyti Juodaičių seniūnijai buvo skirta iš viso 2 191 Eur. 876 Eur viešųjų darbų finansuota iš
savivaldybės lėšų, iš jų 79 Eur buvo skirti medžiagoms įsigyti. Likusi dalis finansuota iš
Užimtumo fondo. Vykdant viešųjų darbų programą, buvo įdarbinti 2 žmonės. Viešųjų darbų
bendra trukmė 662 val.
Pagal Užimtumo didinimo programą 2017 metams seniūnijai buvo skirta 4 554 Eur, iš jų 295,50
Eur medžiagoms įsigyti. Buvo įdarbinti 4 asmenys, kurie seniūnijoje išdirbo 1 324 val.

Administracinės paslaugos. Į seniūniją 2017 m. gyventojai kreipėsi dėl įvairių
dokumentų:
1. užpildyta 10 atvykimo deklaracijų;
2. išduota 17 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
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3.gauti 3 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo,
duomenys pakoreguoti 92 proc. gyventojų;
4. atlikta 11 notarinių veiksmų;
5. gauti 32 gyventojų prašymai;
6. išduotos 7 pažymos įvairiais klausimais;
7. parengti 65 informaciniai dokumentai;
8. išduoti 26 leidimai laidoti;
9. išduoti 6 leidimai prekiauti viešoje vietoje;
10. išleista 12 įsakymų personalo klausimais, 5 įsakymai veiklos klausimais;
11. sudarytos 17 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Socialinis darbas. 2017 metais priimta 5 šeimų prašymai-paraiškos paramai mokinio
reikmenims (sumažėjo 4) ir 7 šeimų prašymai-paraiškos maitinimui gauti – 5 mažiau negu 2016
m. Priimta 33 šeimų prašymai ES paramai gauti (2016 – 37 prašymai). ES paramą maisto
produktais gavo 56 asmenys (2016 m. – 72).9 šeimos gavo socialinę pašalpą, iš jų trys šeimos
pašalpą gavo išimties tvarka. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 5 šeimomis lyginant
su 2016 metais. 1 šeima gavo šildymo išlaidų kompensaciją, 1 šeima gavo rinkliavos mokesčio
kompensaciją.
Seniūnijoje paslaugos į namus teiktos 2 gyventojams. Gyvena 6 daugiavaikės šeimos.
2017 metais socialinė darbuotoja dirbo su 3 socialinės rizikos šeimomis. Šiose šeimose augo 5
vaikai.

Žemės ūkio funkcija. Seniūnijoje įregistruoti 85 ūkininko ūkiai, iš jų 8 – jaunųjų
ūkininkų ūkiai. Seniūnijoje 2017 m. įregistruota 1 nauja ūkio valda, atnaujinta – 101. Užpildytos
96 (75 pagal valdos centrą) paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti.
Bendras deklaruotų laukų plotas – 2 379 ha. Vidutiniškai vienas ūkininkas deklaravo 34,72 ha.
Pastebima ūkių stambėjimo tendencija. Deklaruotų pasėlių struktūroje didžiausią dalį – 32,4
proc. užima kviečiai, 16 proc. – pievos ir ganyklos, ankštiniai – 14,2 proc.,12,3 proc. – rapsai.
Seniūnijoje įregistruoti 2 ekologiniai ūkiai, kurių plotas 109,40 ha.
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RAUDONĖS SENIŪNIJA
2017 metų pabaigoje dirbo 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė darbuotoja
(0,75 etato krūviu), specialistas (0,75 etato krūviu), ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja
darbui su socialinės rizikos šeimomis (0,5 etato krūviu), valytoja-kiemsargė (0,5 etato krūviu), 2
kūrikai (kūrenimo sezonui). Raudonės seniūnaitijų gyventojų interesams atstovauja 4
seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Raudonės seniūnija užima 10 970 ha teritoriją. Seniūniją sudaro
33 kaimai, 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje gyvena 1 232 gyventojai (lyginant
su 2016 m., sumažėjo 43). Seniūnijos centras – Raudonės miestelis. Daugiausia gyventojų
gyvena Raudonės ir Stakių miesteliuose, Raudonėnų kaime.
Seniūnijoje veikia Raudonės pagrindinė mokykla, Raudonės ir Stakių bažnyčios,
Raudonės ir Stakių medicinos punktai, N. Dungveckienės šeimos klinikos kabinetas, Raudonės
ir Stakių pašto skyriai, Raudonės ir Stakių bibliotekos, Veliuonos kultūros centro Raudonės ir
Stakių skyriai, Jurbarko kredito unijos Raudonės kasa, kirpykla, Raudonės ugniagesių komanda,
Veliuonos girininkija, 2 kaimo turizmo sodybos, 5 parduotuvės, turgavietė.
Raudonės seniūnijoje įregistruoti Raudonės, Raudonėnų bendruomenės centrai, Stakių
bendruomenės centras „Židinys“, kaimo bendruomenės „Graužupys“ ir „Prie Raudonės pilies“.

Seniūnijos biudžetas. 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti seniūnijai skirta 47 500
Eur (be valstybės deleguotų funkcijų). Per metus seniūnija gavo 1 619 Eur nuompinigių. 2017
metų vasario mėn. savivaldybė seniūnijai skyrė naują lengvąjį automobilį Škoda Yeti.

Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos teritorijoje yra 84 km vietinių kelių ir gatvių.
Žvyrkelių remontui (žvyravimui) išleista 11 200 Eur ir 3 150 Eur kelių lyginimui. Taisant asfalto
dangą buvo užlopyta apie 200 kv. m duobių. Dėl lietingų orų keliuose atsiradus sunkiai
pravažiuojamų ruožų, buvo papildomai išpilta 210 kub. m žvyro, tam panaudota 4 435 Eur. 2017
metais išasfaltuota apie 300 m ilgio Šilo gatvė Raudonės miestelyje. Ataskaitiniais metais įsigytas
šlaitinis augalų smulkintuvas pakelių priežiūrai, vejapjovė viešųjų erdvių priežiūrai ir greitai
surenkama palapinė renginiams. Raudonės seniūnijos teritorijoje yra dvejos kapinės: Raudonėnų
ir Stakių. Jų priežiūrai 2017 m. išleista 2 950 Eur.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Darbo biržoje ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje registruoti 96 seniūnijos gyventojai. Viešuosiuose darbuose seniūnijoje 2017 m. dirbo
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9 bedarbiai, kurių darbo užmokesčiui, kompensacijoms už atostogas, socialinio draudimo
įmokoms išmokėta 2 620 Eur, darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms įsigyti išleista 229 Eur.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimui asignavimai skiriami savivaldybės (40 proc.) ir
Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.). Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 15
bedarbių. Jų darbo užmokesčiui, kompensacijoms už atostogas, socialinio draudimo įmokoms
išmokėta 8 799 Eur, darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms įsigyti išleista 392 Eur, kurie
skirti savivaldybės (100 proc.). Išduota 80 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą
asmenims, kuriems išmokama socialinė pašalpa,

Administracinės paslaugos. Į seniūniją gyventojai kreipiasi dėl įvairių dokumentų.
2017 metais:
1. užpildytos 54 atvykimo deklaracijos;
2. išduotos 43 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. atlikti 32 notariniai veiksmai;
4. išduota 56 pažymos gyventojams;
5. parengti 162 informaciniai dokumentai;
6. gauti 6 raštai;
7. išduoti 37 leidimai laidoti;
8. išduotas 1 leidimai prekiauti;
9. išduoti 9 leidimai kirsti medžius;
10. išleisti 3 įsakymai veiklos klausimais, 48 personalo klausimais;
11. sudarytos 24 sutartys dėl viešųjų darbų atlikimo ir užimtumo didinimo
programų vykdymo;
12. priimti 25 prašymai atlikti deklaruotos gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų koregavimą, pagal kuriuos priimti 25 sprendimai koreguoti duomenis.

Socialinis darbas. 2017 metais seniūnijoje priimti 484 gyventojų prašymai, 328 kartus
buvo lankytasi šeimose ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo, apsilankymo šeimoje
aktai. 39 šeimoms mokama socialinė pašalpa, 47 šeimoms išmoka vaikui, 21 šeimai
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kompensacija šildymui, 31 šeimai parama mokinio reikmenims gauti. 16 šeimų yra
daugiavaikės. Seniūnijoje šiuo metu yra 10 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 23 vaikai.
Joms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Vienai iš šių šeimų taip pat
teikiamos ir paslaugos į namus, ją lanko lankomosios priežiūros darbuotoja. 9 rizikos šeimoms
ir dar 12 asmenų išmokos teikiamos paslaugomis, pinigais tai sudaro 20 204 Eur. 7 šeimos,
kuriose auga 18 vaikų, yra nuolat stebimos, nes yra probleminės. Seniūnijoje gyvena 5 vaikai,
turintys negalią. Seniūnija pagal galimybes padėjo Raudonės neįgaliesiems nuvykti į įvairius
renginius. Visus metus buvo vykdoma maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai
nepasiturintiems asmenims programa. Kreipėsi 125 šeimos (gauna 263 asmenys).

Žemės ūkio funkcija. Seniūnijoje 158 pareiškėjai praėjusiais metais deklaravo 3 644
ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Daugiausia buvo deklaruota ganyklų, žieminių
kviečių, žirnių, vasarinių miežių bei žieminių kvietrugių. Seniūnijoje 29 ha plote auginami
juodieji serbentai. Seniūnijos teritorijoje 2017 m. buvo 5 ekologiniai ūkiai. Priimtos 2 paraiškos
pagal programą „Natura 2000 žemės ūkyje“ – 31,19 ha. Dėl lietingų orų žuvus daliai ūkininkų
pasėlių, buvo priimtos 9 ūkininkų pažymos apie žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotus, pagal
kurias vykta apžiūrėti žuvusių pasėlių ir surašyti jų apžiūros aktai. 2017 m. Raudonės seniūnijos
88 ūkinių gyvūnų laikytojai deklaravo 299 kiaules, 138 bičių šeimas, 81 triušį, 214 vištų.

SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 9 darbuotojai, užimantys 8,75 etato: seniūnas, seniūno pavaduotojas,
specialistas, ūkvedys-energetikas, socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas darbui su
rizikos šeimomis, valytojas-kiemsargis, darbininkas-kūrikas, kūrikas. Seredžiaus seniūnaitijų
gyventojų interesams atstovauja 6 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Seniūnijos teritorijos plotas – 13 664 ha. Seniūnijos centras –
Seredžiaus miestelis. Be jo, seniūnijoje yra 49 kaimai ir viensėdžiai. Gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinės sistemos duomenimis (2018-01-01), Seredžiaus seniūnijoje
gyvenamąją vietą deklaravo 2 269 gyventojai, iš jų 1 080 vyrų ir 1 189 moterys. 2017 metais
mirė 38 Seredžiaus seniūnijos gyventojai, gimė 12.
Seniūnijoje veikia Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras (bendras
ugdomų asmenų skaičius – 122), Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla (bendras
ugdomų asmenų skaičius – 127), AB Lietuvos pašto Armeniškių, Klausučių, Seredžiaus skyriai,
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Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Armeniškių, Klausučių, Seredžiaus filialai,
Klausučių kultūros centras, VšĮ Seredžiaus ambulatorija, jos padalinys – Klausučių medicinos
punktas, N. Dungveckienės šeimos klinikos padalinys Klausučiuose. Seniūnijos ribose veikia 6
parduotuvės, Klausučių ŽŪB, UAB „Armeniukas“, UAB „Lukšių pieninės“ Belvederio sūrinė,
UAB „Plastus“, UAB „Bekoneta", IĮ „Pas Daivutę“, R. Ambraziūno automobilių remonto stotis,
UAB „Gelvybė“ degalinė, Klausučių kredito unija, Klausučių kredito unijos Seredžiaus kasa,
kaimo turizmo sodyba „Klumpės malūnas“.
Seniūnijoje yra šios nevyriausybinės organizacijos: Armeniškių kaimo bendruomenė,
asociacija „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“, Klausučių bendruomenės
centras, Klausučių mokyklos bendruomenė, Klausučių sporto klubas „Jaunuolynas“, Serediškių
sambūris „Palemonas", Vosbutų kaimo bendruomenė.

Seniūnijos biudžetas. Seredžiaus seniūnijos darbo organizavimui iš savivaldybės
biudžeto 2017 metais gauti asignavimai – 44 593,00 Eur, iš jų panaudota darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms – 40 296,00 Eur. Prekėms ir paslaugoms panaudota 4 297,00 Eur.
Seredžiaus seniūnijos darbo organizavimui iš patalpų nuomos 2017 metais gauti asignavimai –
240 Eur.

Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos teritorijoje yra 127,8 km vietinių kelių ir gatvių.
2017 metais remontuota vietinių kelių žvyro danga, blogos būklės ruožuose išpilta 849,39 kub.
m žvyro (17 400,00 Eur), lyginta 326 km kelių su žvyro danga (5 800,00 Eur), užtaisyta 400 kv.
m duobių asfalto dangoje Seredžiaus ir Klausučių gyvenvietėse (7 995,68 Eur). Įrengta pralaida
ties įvažiavimu į Seredžiaus miestelį, suremontuotos pralaidos Belvederio k. Dvaro g. ir
Seredžiaus mstl. Neringos g. ties Dubausio upeliu. Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo
Seredžiaus seniūnijoje programai 2017 metais skirti asignavimai – 5 116 Eur. Šios lėšos
panaudotos atliekų išvežimui, kapinių, viešųjų teritorijų priežiūrai. Nepanaudoti gatvių ir kelių
priežiūrai (kelių ir gatvių valymui žiemos metu) skirti asignavimai – 3 276 Eur.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 m. vasario–birželio mėn.
Seredžiaus seniūnijoje vykdyta viešųjų darbų programa, finansuota savivaldybės (40 proc.) ir
Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.) lėšomis. Iš savivaldybės biudžeto programai
įgyvendinti skirta 3 332,00 Eur, iš jų 3 066,00 Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms, o 266,00 Eur – darbo priemonių įsigijimui. Buvo įdarbinti 8 žmonės. Bendra jų darbo
trukmė valandomis – 2 339 val. Asignavimai panaudoti 100 proc. Seredžiaus seniūnijoje 2017
m. liepos–gruodžio mėn. vykdyta Užimtumo didinimo programa. Programai įgyvendinti skirta
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10 378,00 Eur, iš jų 9 937,00 Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 441,00
Eur – darbo priemonėms įsigyti. Buvo įdarbinta 11 žmonių. Bendra jų darbo trukmė valandomis
– 3 015 val. Asignavimai panaudoti 100 proc. 232 asmenims išrašyti siuntimai atlikti visuomenei
naudingą veiklą.

Administracinės paslaugos. 2017 metais gyventojų prašymu išduotos 102 pažymos,
41 leidimas laidoti, 3 leidimai rengti renginius viešose vietose, 10 leidimų kirsti, genėti ar
pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, 4 leidimai prekiauti ar teikti
paslaugas viešose vietose, 2 leidimai atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje,
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Gauti 44 raštiški gyventojų ir darbuotojų prašymai,
skundai, pranešimai.
2017 metais Seredžiaus seniūnijos seniūnas atliko 90 notarinių veiksmų: patvirtino 10
testamentų, 3 įgaliojimus, paliudijo 48 dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, 29 dokumentuose
paliudijo parašo tikrumą.
Parengti 38 Seredžiaus seniūnijos seniūno įsakymai personalo (viešųjų darbų ir laikino
pobūdžio, visuomenei naudingų, teikiančių socialinę naudą, darbų) klausimais ir 13 – veiklos
klausimais, sudarytos 144 visuomenei naudingos veiklos sutartys.
Vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija atlikta:
Funkcija

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui
pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui
išvykstant iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkams
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo
ar naikinimo
Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą

137

177

122

29

34

54

190
3
25

195
3
143

116
0
59

6

0

0

7

2

2
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Socialinis darbas. 2017 metais socialinę pašalpą Seredžiaus seniūnijoje gavo 116
šeimų, iš jų naujai kreipėsi 39. Ataskaitiniais metais Seredžiaus seniūnijos socialinės paramos
teikimo komisija svarstė 19 prašymų socialinei pašalpai gauti. Socialinė pašalpa buvo skirta 14
šeimų, 5 šeimoms komisija teikė siūlymą pašalpų neskirti. Per metus Seredžiaus seniūnijos
gyventojams išmokėta 107 650,39 Eur pašalpų. Kompensaciją už šildymą kietu kuru 2017
metais Seredžiaus seniūnijoje gavo 10 šeimų, joms išmokėta 872,18 Eur. Išmokas vaikams 2017
metais gavo 84 šeimos, naujai kreipėsi 25. Šioms šeimoms išmokėta 29 853,34 Eur socialinių
išmokų vaikams. Socialinei paramai mokiniams gauti kreipėsi 52 šeimos. Paramą mokinio
reikmėms įsigyti gavo 43 šeimos. Mokinio reikmėms įsigyti išmokėta 4 446,00 Eur.
Priimtas 1 šeimos prašymas dėl atliekų tvarkymo mokesčio lengvatos, priimti 37 šeimų
prašymai vienkartinei pašalpai gauti. Besikreipusioms dėl vienkartinės pašalpos šeimoms
išmokėta 2 748,00 Eur.
Seredžiaus seniūnijoje 2017 metais Europos pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims
fondo paramą maisto produktais gavo 141 šeima, iš jų 315 asmenų. Paramą maisto produktais
seniūnijos gyventojams dalino Seredžiaus parapijos „Carito“ atstovai.
Ataskaitiniais metais į Seredžiaus seniūniją kreipėsi 5 asmenys dėl ilgalaikės socialinės
globos institucijoje. Jiems buvo nustatytas ir įvertintas socialinių paslaugų poreikis.
2017 metais buvo surašyti 323 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai.
Seredžiaus seniūnijoje 2017 metų pradžioje buvo 13, o 2017 metų pabaigoje 19 šeimų,
įrašytų į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės
rizikos šeimų apskaitą. 2 šeimoms buvo teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“.

Žemės ūkio funkcija. Seredžiaus seniūnijoje yra registruoti 246 ūkininko ūkiai, iš jų
30 ūkių ūkininkauja jauni iki 40 metų ūkininkai, 86 ūkiuose – vyresni kaip 65 metų ūkininkai.
Didžiausias seniūnijos ūkininko ūkis – 270,49 ha.
Ataskaitiniais metais 7 seniūnijos bičių laikytojai pateikė paraiškas ir pasinaudojo parama už
papildomą bičių maitinimą. Šie pareiškėjai laikė 135 bičių šeimas.
2017 m. pabaigoje seniūnijoje buvo 136 kiaulių laikytojai, kurie laikė 425 kiaules.
2017 m. seniūnijoje priimtos ir patvirtintos 273 paraiškos gauti tiesiogines išmokas už
žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
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metų programos priemones, taip pat susietąją paramą už gyvulius, Įbraižyti 2 636 laukai,
pareiškėjų deklaruotas plotas sudaro 6 341,21 ha. Vidutinis vieno deklaravusio pasėlius ūkio
plotas 23,23 ha. Vieno įbraižyto lauko dydis – 2,41 ha.

Kita veikla. 2017 metais Seredžiaus seniūnijoje Seredžiaus miestelyje ir Klausučių
kaime įsteigti vaikų dienos centrai. Kartu su Panemunių regioninio parko direkcija nudažyti
laiptai, vedantys į Palemono kalną. Seniūnijos teritorijoje nugriauti du bešeimininkiai pastatai:
Pikčiūnų kaime nuotekų perpumpavimo stotis, Pašilių kaime karvidės. Sutvarkytos jų teritorijos.
2017 metais Seredžiaus I ir II kapinėse atnaujinti informaciniai stendai. Seredžiaus I
kapinėse nupjauti 6 avarinės būklės medžiai, kėlę pavojų žmonių ir paminklų saugumui.
Pagamintos ir pastatytos 4 skelbimų lentos Padubysio, Burbiškių ir Klausučių kaimuose.
Vosbutų kaime Dubysos g. pratęstas gatvių apšvietimas ir įrengtos dar trys apšvietimo
lempos.
Ataskaitiniais metais Seredžiaus seniūnijos administraciniame pastate atliktas einamasis
remontas socialinio darbuotojo, specialisto, seniūno pavaduotojo kabinetuose, seniūnijos salėje,
tualeto patalpoje.

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai, užimantys 5,5 etato: seniūnas, seniūno pavaduotoja, ūkvedysenergetikas, socialinė darbuotoja – 0,75 etato, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos
šeimomis – 0,5 etato, specialistė žemės ūkiui – 0,75 etato, valytoja – 0,5 etato. 2017 m.
seniūnijoje pasikeitė seniūno pavaduotoja ir socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos
šeimomis. Seniūnijoje yra 3 seniūnaitijos, jose išrinkti 3 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkst. ha. Pagal
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis, Skirsnemunės seniūnijoje
22 kaimuose gyvena 1 936 gyventojai, iš jų 971 vyrai, 965 moterys. Lyginant su 2016 m.,
gyventojų skaičius sumažėjo 50. Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime: Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, A.
Paškausko prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ
(gėlės), bendrosios praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono
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pirminės sveikatos priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A.
Vaivados IĮ „ENONA“, katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų liuteronų
bažnyčia, Skirsnemunės paštas, Skirsnemunės biblioteka, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
filialas.
Pilies I kaime: Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, viešbutisrestoranas „Best Baltic Panemunės pilis“, R. Stigienės parduotuvė, UAB „Nigror“ priklausanti
kavinė-baras „Prie pilies“ ir „Pilies parduotuvė“, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro Pilies 1-asis medicinos punktas, Pilies I kaimo biblioteka.
Pilies II kaime – UAB „Metsuna“ metalo supirkimo aikštelė.
Kartupėnų kaime – J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“.
Naukaimio kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“.
Seniūnijoje veikia Skirsnemunės ir Pilies kaimo bendruomenės.

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 38
970 Eur asignavimų, panaudota 38 102 Eur, iš jų darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam
draudimui – 34 320 Eur. Paslaugoms skirta 2 650 Eur, iš kurių panaudota 2 013 Eur šildymui ir
elektrai, 203 Eur – vandentiekiui ir kanalizacijai. Ryšių paslaugoms skirta 140 Eur, išleista 85
Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui skirta 1 300 Eur, panaudota
asignavimų 1 074 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms skirta 300 Eur, išleista 295 Eur, kitoms
prekėms ir paslaugoms įsigyti skirta 150 Eur, panaudota 112 Eur. Skirsnemunės seniūnijos darbo
organizuoti iš patalpų nuomos 2017 m. gauta 600 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui (kelių ir gatvių valymui
žiemos metu, šienavimui, kapinių priežiūrai ir kt.) buvo skirta 7 460 Eur asignavimų, panaudota
7 460 Eur.

Keliai, komunalinis ūkis. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu seniūnijai
skirta 16 500 Eur vietinės reikšmės keliams žvyruoti ir lyginti. Šios lėšos buvo panaudotos: 4
130 Eur kelių ir gatvių lygininimui, 12 370 Eur žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir
paskleista 581 kub. m žvyro. Prižiūrėta 78 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga.
Gruodžio mėnesį įvertinus Skirsnemunės seniūnijos kelių būklę, papildomai buvo skirta 4 460
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Eur kelių žvyravimui. Atvežta ir paskleista 200 kub. m žvyro. Išasfaltuotų gatvių suremontuota
180 kv. m.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 m. Viešųjų darbų programai
finansuoti (2017 02 01 – 2017 06 23 laikotarpiu) iš savivaldybės biudžeto buvo skirta
asignavimų1876 Eur, iš jų: 158 Eur kitoms prekėms ir 1718 Eur kitoms paslaugoms (darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui). Pagal Viešųjų darbų programą buvo įdarbinti 4
darbininkai, dirbo 1312 val.
Užimtumo programai finansuoti (2017 07 04–2017 12 20 laikotarpiu) iš savivaldybės
biudžeto skirta asignavimų 10 378 Eur, iš jų: 441 Eur kitoms prekėms ir 9937 Eur kitoms
paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui). Pagal Užimtumo programą
Skirsnemunės seniūnijoje buvo įdarbinti 9 asmenys, dirbo 3 021 val.
Seniūnijos darbininkai atliko aplinkos priežiūros darbus, tvarkymo ir želdinių priežiūros
darbus Skirsnemunės seniūnijos viešosiose erdvėse, šalino savaimino augimo krūmus pakelėse,
valė griovius ir pralaidas, atnaujino Panemunės prieplaukos pavėsinės stogą, Panemunės dviračių
trasos laiptus ties Kartupėnų piliakalniu (supuvusios lentos pakeistos naujomis), atnaujino dalį
suoliukų, esančių Skirsnemunės Šv. Baltramiejaus bažnyčios teritorijoje.
Išrašyta 112 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnijos gyventojai,
gaunantys socialines išmokas, dirbo 2 327 val. visuomenei naudingų darbų.

Administracinės paslaugos. Gauti 246 gyventojų prašymai ir įvairūs raštai iš įstaigų
ir organizacijų, išduota 121 pažyma, 54 leidimai laidoti, 27 leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti
saugotinus želdinius, 14 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 1 leidimas
organizuoti renginius viešosiose vietose, 5 leidimai atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo
naudojimo teritorijoje, atitveriant ją ar jos dalį arba apribojant eismą joje.
Atlikti 64 notariniai veiksmai. Sudaryti ir patvirtinti 4 testamentai, 7 įgaliojimai, 22
kartus paliudytas parašo tikrumas dokumentuose, 31 kartą paliudytas dokumentų nuorašų ir jų
išrašų tikrumas.
Parengti 26 seniūno įsakymai personalo (viešųjų darbų ir užimtumo programos)
klausimais, 6 įsakymai – veiklos klausimais.
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Atlikti veiksmai Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje:
Funkcija
Atlikta veiksmų
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus
130
gyvenamąją vietą
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR
47
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
41
Išduota pažymų gyvenamosios vietos savininkams
4
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar
22
naikinimo
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
2
apskaitą

Socialinis darbas. 2017 m. priimtas 101 šeimos prašymas gauti paramą maisto
produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Per ataskaitinį
laikotarpį maisto produktus gavo 234 asmenys (2017 m. gruodžio mėn. duomenys). 2017 m.
piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
buvo priimta 175 prašymai, šildymo išlaidų kompensacijai gauti 13, dėl išmokos vaikui gavimo
82, dėl vienkartinių pašalpų 14 prašymų. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų,
išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES intervencinių
atsargų iš viso buvo gauti 385 prašymai. Atlikti 7 socialinių paslaugų poreikių vertinimai, 130
kartų buities tyrimo aktuose įvertinta socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygos.
Įvyko 10 Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kuriuose svarstyta 19 atvejų, iš
jų išimties tvarka socialinė pašalpa skirta visai šeimai – 4, neskirta – 5 atvejų, skirta tik vaikams
– 10.
26 daugiavaikėse šeimose auga 90 vaikų. 2017 m. dėl socialinių paslaugų kreipėsi 7
asmenys, iš jų 2 apgyvendinti socialinės globos įstaigoje, kitiems teikiamos socialinės paslaugos
namuose.
Skirsnemunės seniūnijoje 47 šeimos užpildė prašymus paramai mokiniams, 38 šeimos
gavo lėšas mokinio reikmenims įsigyti, iš viso išmokėta 3 990,00 Eur. Išduota 12 pažymų apie
asmens šeimos socialinę padėtį ir gaunamas socialines išmokas.
14 asmenų kreipėsi dėl vienkartinių pašalpų. Jiems iš savivaldybės biudžeto buvo
išmokėta 846,00 Eur.
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2017 metų pradžioje Skirsnemunės seniūnijoje buvo 6 socialinės rizikos šeimos. 2017
metų pabaigoje šeimų skaičius padidėjo iki 10. Socialinės rizikos šeimose auga 26 įvairaus
amžiaus vaikai.

Žemės ūkio funkcija. Paraiškas „Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir
kitus plotus gauti“ seniūnijoje pateikė 303 žemdirbiai. Per deklaravimo laikotarpį 3568,72 ha
plote buvo įbraižyti 2 097 laukai. Valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre patikslino 305 žemdirbiai, naujai įregistruota 5 kaimo valdos. Surinkti duomenys iš 16
seniūnijos ūkininkų, kurių deklaruoti grūdinių ir aliejinių augalų pasėlių plotai viršijo 50 ha.
2017 m. specialistė deklaravo Skirsnemunės seniūnijos gyventojų kiaules. Kiaulių laikytojus
informavo apie kiaulių registravimo ir ženklinimo reikalavimus. Spalio mėnesį iš 16 ūkininkų
buvo priimti prašymai ,,Dėl 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymo ir
jų žuvusios dalies apskaičiavimo“. Buvo patikrintas 253,98 ha plotas.

SMALININKŲ SENIŪNIJA
Smalininkų seniūnijoje dirbo 6 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė
darbuotoja, žemės ūkio specialistė, ūkvedys-energetikas, valytoja. 2017 m. pasikeitė Smalininkų
seniūnas – buvęs seniūnas Saulius Jarutis pareigas ėjo iki rugpjūčio 1 d., naujai išrinktas
seniūnas Ramūnas Alminas pareigas pradėjo eiti nuo lapkričio 20 d. Nuo gruodžio mėnesio
priimtas 1 kūrikas. Seniūnijoje išrinkti 3 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Seniūnijos plotas 2 228 ha. 2017 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje
deklaravusių gyvenamąją vietą buvo 1 312 gyventojai (2016 m.– 1368). 31 žmogus deklaravo
išvykimą iš Lietuvos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, iš jų 9 išvyko į Jungtinę Karalystę,
8 į Vokietiją, 4 į Airiją, po 2 į Norvegiją, Daniją, Kaliningrado sritį ir po 1 į JAV, Švediją,
Nyderlandus.
Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė
mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla su specialiojo ugdymo skyriumi, Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro skyrius, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Smalininkų filialas, Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Smalininkų
ambulatorija, VšĮ Smalininkų senjorų namai, VšĮ Senovinės technikos muziejus, VšĮ
„Smalininkų žirgai“, UAB „Jurlota“, Jono Menco paukštininkystės ūkis, MB „Tauro linija“.
Veiklą vykdo trys kaimo turizmo sodybos, dvi iš jų pagal išankstinį sutarimą. Yra penkios maisto
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prekių parduotuvės, viena Hainco baldų ir įvairių smulkmenų krautuvėlė, dvi kirpyklos,
autoservisai UAB „Rimanto automobiliai“ ir UAB „Ardona“ ir trys asmenys tvarko automobilius
pagal individualios veiklos pažymą ar patentą.
Veikia nevyriausybinės organizacijos: Smalininkų bendruomenės centras, Smalininkų
tautinio, kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenė, stalo teniso klubas „Pirmasis setas“.

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti, institucijai
išlaikyti buvo skirta 48 483,39 Eur asignavimų. Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui buvo
skirta 5 950 Eur. Iš jų liko nepanaudotas 131 Eur. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir užimtumo
didinimo programoms skirta 7 410 Eur asignavimų. Panaudota 7 405 Eur. Visos biudžetinės lėšos
panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. 2017 m. seniūnija įsigijo kilnojamąją vaizdo kamerą,
krūmapjovę ir žoliapjovę.

Keliai, komunalinis ūkis. Vietinių kelių ilgis seniūnijoje 37,264 km. Nušienauta 25
km pakelių, buvo valomi jų grioviai. Gruodžio mėnesį išasfaltuota Beržų gatvės atkarpa nuo 1B
iki 15 namo. Nuolat prižiūrimos kelerios neveikiančios kapinės, pjaunama žolė, kertami
menkaverčiai krūmai. Lidijos Meškaitytės gimtosios sodybos šeimininkei Onutei Burneikienei
seniūnija padėjo tvarkyti aplinką, pjauti žolę, genėti medžius. Buvo nudažytos apkaltos ūkinio
pastato sienos. Pastatyta skelbimų ir įrankių lenta kapinėse. Valyta pakelė pro UAB
„Jurlota“ Šventosios upelio link. Kirsti avariniai medžiai ir menkaverčiai krūmai. Tvarkyta
vandens pralaida Stoties ir Nemuno gatvių sankryžoje, taip pat pridėtas ir betonuotas pralaidos
vamzdis prie autobusų stotelės. Sutvarkyta Kranto gatvė, kuri buvo išplauta per vasaros liūtis,
šaligatviai prie stoties ir Nemuno gatvės 43 namo. Toliau buvo gražinama miesto teritorija,
sodinami įvairūs dekoratyviniai ir reti augalai.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Viešųjų darbų programai įgyvendinti
buvo skirta 1 429 Eur, iš jų 1 311 Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir 118
Eur kitoms prekėms. Viešosioms erdvėms prižiūrėti ir tvarkyti buvo priimti 5 viešųjų darbų
darbuotojai, iš jų vienas visai darbo dienai, likę keturi po 0,5 etato. Nuo liepos mėn. Užimtumo
didinimo programai įgyvendinti skirta 5 976 Eur, iš jų 5 731 Eur darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms ir 245 Eur skirti kitoms prekėms įsigyti. Viešosioms erdvėms prižiūrėti ir
tvarkyti visai darbo dienai buvo įdarbinti 5 žmonės. Programoms lėšos panaudotos 100 procentų.
2017 metais visuomenei naudingą veiklą atliko 28 seniūnijos gyventojai. Su jais buvo
sudarytos 69 sutartys. Viena iš pasirašytų sutarčių buvo sudaryta pagal Kauno apygardos
probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus siuntimą. Gyventojai turėjo atidirbti už

Puslapis 103

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

gaunamas socialines išmokas ar teismo paskirtas nuobaudas nuo kelerių iki 40 valandų per
mėnesį. Jie atliko įvairiausius aplinkos tvarkymo darbus – tvarkė pylimą, pakeles, skverus, pjovė
žolę, vežė lapus, valė griovius bei pralaidas, šlavė ir barstė šaligatvius, prižiūrėjo kapines. Padėjo
ruoštis miestelio šventėms.

Administracinės paslaugos. 2017 metais iš gyventojų gauta 194 įvairūs prašymai.
Išsiųsti 87 raštai, gauta 217, dokumentų valdymo sistemoje parengta daugiau nei 50 vidaus
susirašinėjimo dokumentų. Atlikti 129 notariniai veiksmai. Sudaryta 10 darbo sutarčių atlikti
viešuosius darbus. Parašyti 48 įsakymai įvairiais klausimais, užpildytos 36 paraiškos dėl išmokų
už pasėlius. Išduoti 62 leidimai: laidoti, medžiams pjauti ir genėti, prekiauti, atlikti kasinėjimo
darbus. Gyventojai buvo perspėjami ir raginami susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis. Naujai persiregistravusių ar gyvenamąją vietą pakeitusių seniūnijos gyventojų buvo
89, gyvenamąją vietą patikslinusių – 3. Išduotos 33 pažymos patalpų savininkams ir 42 pažymos
apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

Socialinis darbas. Socialines paslaugas teikia 1 socialinė darbuotoja (0,75 etato yra
socialinei paramai; 0,25 etato darbui su socialinės rizikos šeimomis). Iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo produktų gavo 168 nepasiturintys asmenys. Įvyko 11
Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kuriuose svarstyti 25 atvejai, iš jų socialinė
pašalpa skirta visai šeimai – 23, skirta tik vaikams – 2.
Dokumento pavadinimas

Dokumentų sk. Dokumentų sk.
2016
2017
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
5
3
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų 25
20
pirkimo ir nemokamo maitinimo
Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
43
55
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
53
154
(51 žmogus)
Prašymai dėl maisto produktų
86
75
Pagalbos namuose paslaugos teikiamos
11
9
Surašyti buities tyrimo aktai
132
134
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Lankytasi 3 probleminėse šeimose, kuriose auga 5 vaikai. Gruodžio mėnesį viena
socialinės rizikos šeima išsikėlė gyventi į Skirsnemunės seniūniją. Seniūnijoje liko dvi
probleminės šeimos, kuriose auga 2 vaikai.

Žemės ūkio funkcija. Seniūnijoje specialistas padeda ūkininkams susitvarkyti
dokumentus, susijusius su žemės ūkio veikla. Pasėlių deklaravimas atliktas elektroniniu būdu.
Pateikti 33 prašymai dėl žemės ūkio valdos atnaujinimo, užpildytos 36 paraiškos dėl išmokų už
pasėlius, 7 prašymai dėl paraiškos duomenų keitimo. Registruota 13 kiaulių laikytojų,
deklaruotos 23 kiaulės.

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA
Šimkaičių seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnė, seniūnės pavaduotoja, žemės ūkio
specialistas, ūkvedys –energetikas, valytoja-kiemsargė. Socialines paslaugas teikia 3 socialiniai
darbuotojai (3,5 etato). Seniūnijoje išrinkti 5 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Šimkaičių seniūnija užima 23 655,86 ha teritoriją, iš jų apie 8
000 ha miškų.
Gyventojų skaičiaus pokyčiai:
Pavadinimas
Gyventojų sk.
Gimė
Mirė
Perregistruoti pagal sprendimą
Darbingi
Pensininkai
Seniūnijoje
bendruomenės

veikia

Gyventojai 2016
1 972
16
38
268
918
624

Vadžgirio,

Šimkaičių,

Gyventojai 2017
1 925
16
42
55
882
620
Baltraitiškės, Paulių

ir

Paskynų

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 50 050 Eur
asignavimų. Panaudota 98 procentai. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę
paskirtį.
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Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnija prižiūri 107 km žvyruotų kelių.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Vykdomi darbai

Skirtos lėšos 2016 m., Eur

Skirtos lėšos 2017 m., Eur

Žvyras
Kelių lyginimas
Asfalto duobių taisymas
Sniego valymas
Iš viso:

18 000
10 200
5 678,05
0
33 878,05

16 685
8 633,22
5 596,98
784,25(išnaudota lėšų)
31 699,45

Gruodžio mėnesį savivaldybė papildomai skyrė 2 835 Eur žvyrui. Sniego valymo darbus
atliko seniūnijos ūkininkas, tačiau tų paslaugų mažai tereikėjo. Seniūnijos keliai labai nukenčia
nuo privačių miškų savininkų atliekamų darbų. Žvyruotų kelių būklė kiekvienais metais labai
blogėja, kadangi kelių danga nėra iš naujo perpilama. Iš gautų lėšų tik užpilamos išmuštos
duobės. 2017 m. išpjauti 6 medžiai Vadžgirio kapinėse, jie kėlė grėsmę ir gadino paminklus.
Nupjautos beržų šakos Šilkalnio kaime. Medžiams pjauti savivaldybė skyrė 1 000 Eur. Nupjauti
medžiai ir šakos panaudoti seniūnijos administraciniam pastatui šildyti. Pasodinta 100 vnt. tujų
(už 250 Eur) Vadžgirio kapinėse, Vadžgirio ir Šimkaičių miesteliuose.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 m. seniūnija įdarbino 5 žmones
viešiesiems darbams atlikti pagal Viešųjų darbų programą. Nuo liepos 1 d. pagal Užimtumo
didinimo programą įdarbinti 6 žmones. Viešiesiems darbams atlikti savivaldybė skyrė 2 192
Eur, darbo birža 3 288 Eur. Pagal Užimtumo didinimo programą savivaldybė skyrė 6 588 Eur.
Padėtis labai pasikeitė, žmonės, ypač jaunimas, dirba gerai ir noriai. Per metus visuomenei
naudingus darbus turėjo atidirbti 124 žmonės, dirbo 124. Darbus galima atlikti gyvenamojoje
vietoje. Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima gyventojus atidirbti už socialines pašalpas. Šių
žmonių pagalba labai reikalinga bendruomenėms. Iš viešiesiems darbams atlikti ir užimtumo
didinimo programos lėšų (485 Eur) pirkta darbo apsaugos priemonių, darbo įrankių, atsarginių
dalių krūmapjovėms, benzino, tepalų, dažų.

Puslapis 106

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Administracinės paslaugos. Per 2017 metus Šimkaičių seniūnijoje išduota:
Dokumento pavadinimas

Dokumentų sk. (2016 Dokumentų
m.)
sk. (2017m.)
Leidimai laidoti
38
30
Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus 9
10
želdinius, augančius ne miško žemėje
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį
79
42
Deklaravo gyvenamąją vietą
75
78
Išregistruota pagal sprendimą
2
2
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją 51
67
vietą
Atlikta notarinių veiksmų
17
13
Perregistruota pagal sprendimą pagal adresą
268
55

Socialinis darbas:
Išmokų pavadinimas
Išmokos vaikams
Gauna nemokamą maitinimą
Vienkartinių pašalpų
Socialinių
Parama mokinių reikmenims įsigyti
Būsto šildymo kompensacijų(kitas
kuras)
Iš viso:
Dokumento pavadinimas

Išmokėta Eur (2016 m.)
20 522,00
165 vaikai
368,00
95 433,00
5 415,00
364

Išmokėta Eur (2017 m.)
37 638
146 vaikai
760,00
117 660
8 265,00
736

122 102

165 059

Dokumentų
sk. (2016)
Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų
9
Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų 98
pirkimo ir nemokamo maitinimo
Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui
76
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinių paslaugų
6
Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos
288
Prašymai dėl maisto produktų
170 (482 asm.)
Iš viso:
647
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Pokyčiai socialinės rizikos šeimose:
Pavadinimas
1.Socialinės rizikos šeimų skaičius
2.Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius
3.Šeimų, krizės šeimoje metu apgyvendintų krizių centre,
skaičius
4.Dirbančiųjų skaičius socialinės rizikos šeimose
5.Asmenų, kurie kodavosi nuo priklausomybės alkoholiui, skaičius
6.Vaikų, dalyvavusių projekte „Vaikų svajonės“, skaičius

2016 m.
23
73
3

2017 m.
20
68
3

6
7

5
3

21

73

Žemės ūkio funkcija.
Pasėlių deklaravimas vykdytas elektroniniu būdu:
Darbų pavadinimas
Įbraižyti laukai
Plotas ha
Priimta paraiškų
Atnaujintų valdų
Naujai įregistruotų valdų
Išregistruotų valdų

2016 metai
3075
10686
431
462
14
8

2017 metai
3000
10665
415
458
21
14

VELIUONOS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai, užimantys 6,5 etato: seniūnas, seniūno pavaduotoja, ūkvedys,
darbininkas-kūrikas, žemės ūkio specialistas (0,75 etato krūviu), socialinė darbuotoja (0,75 etato
krūviu), socialinė darbuotoja darbui socialinės su rizikos šeimomis (0,5 etato krūviu), valytojakiemsargė (0,5 etato krūviu) bei sezono metu du kūrikai. Seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos, jose
išrinkti 6 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Veliuonos seniūnija užima 12 022 ha teritoriją, iš jų 3 760 ha
sudaro miškai. Jos centras Veliuonos miestelis. Seniūnijoje yra 30 kaimų. 2017 m. gruodžio 31
d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1 563 gyventojai. Per metus gyventojų sumažėjo 119.
Seniūnijoje gyvena 232 vaikai, 802 moterys ir 761 vyras. 628 pensininkai, 703 darbingo amžiaus
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gyventojai. Per metus seniūnijoje mirė 31 asmuo, gimė 6. Veliuonos civilinėse kapinėse palaidoti
57 mirusieji.
Seniūnijoje veikia Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, trys maisto prekių
parduotuvės, ūkinių prekių parduotuvė, gėlių parduotuvė, rūbų parduotuvė, trys kirpyklos,
veterinarijos įmonė, VšĮ N. Dungveckienės „Šeimos klinika“, dvi vaistinės bei Jurbarko PSPC
Veliuonos filialas su felčerių punktu Tamošiuose, biblioteka, Veliuonos krašto istorijos muziejus,
P.Cvirkos memorialinė sodyba, J.Jurevičiaus individuali žemės ūkio technikos remonto įmonė,
dvi miško kirtimo įmonės.
Veliuonos seniūnijoje veikia šios bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos:
Akmeniškių bendruomenės santalka, Veliuonos krašto bendruomenė, Tamošių kaimo
bendruomenė, Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas, veliuoniečių sambūris „Junigeda“,
Veliuonos jaunimo centras „Veliuonėlė“, asociacija „Veliuoniečio kadrilis“, Lietuvai pagražinti
draugijos Veliuonos skyrius, asociacija „Likimo vaikai“.

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2017 metai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta
52 400 Eur asignavimų iš jų darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui – 36 200
Eur. Kitos lėšos naudotos įvairiems įrankiams įsigyti, metalui kapinių tvorai, administracinio
pastato durims, malkoms, briketams ir kt. prekėms.

Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnija žvyruotų kelių priežiūrai, kurių seniūnijoje 78
km, gavo 19 204 Eur. Iš jų 5 760 Eur skirta kelių lyginimui ir 13 444 Eur žvyro atvežimui ir
paskleidimui. Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą
skirta 9 200 Eur, iš jų teritorijų priežiūrai – 1 900 Eur, atliekų tvarkymui – 1 600 Eur, kapinių
priežiūrai – 4 000 Eur.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. Viešųjų darbų programai vykdyti
seniūnijai buvo skirta iš viso 9 268 Eur, iš jų 688 Eur skirta medžiagoms įsigyti. Likusi dalis
finansuota darbo biržos lėšomis. Vykdant Viešųjų darbų programą, buvo įdarbinta 19 žmonių.
Viešųjų darbų bendra trukmė 5 683 val. Pagal Viešųjų darbų programą atlikta daug aplinkos
priežiūros darbų seniūnijoje.

Administracinės paslaugos. 2017 m. suteiktos administracinės paslaugos:
1.užpildyta 50 atvykimo deklaracijų;
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2.išduotos 53 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.atlikti 57 notariniai veiksmai;
4.išduotos 69 pažymos gyventojams;
7.išduoti 57 leidimai laidoti;
8.išduoti 2 leidimai prekiauti;
9.išduoti 6 leidimai kirsti medžius;
10.išleisti 6 įsakymai veiklos klausimais, 40 personalo klausimais;
11.sudaryta 19 sutarčių dėl viešųjų darbų;
12. sudarytos 102 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Socialinis darbas. Priimti 502

prašymai socialinei paramai gauti, 198 prašymai
socialinei pašalpai gauti. Socialines pašalpas gavo 73 šeimos 149 asmenys, išmokėta 58 182,57
Eur socialinių pašalpų. Dėl išmokų vaikams gauti 84 prašymai, pašalpa išmokėta 59 šeimoms ir
102 vaikams. Priimti 46 paramos mokiniams prašymai. Nemokami pietūs ir parama mokinio
reikmenims įsigyti paskirti 43 šeimoms ir 66 vaikams. Paramai iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims gauti 139 prašymai, paramą gavo 130 šeimų ir 285 asmenys. Dėl
socialinių paslaugų kreipėsi 6 asmenys, iš jų vienas apgyvendintas senelių globos namuose,
kitiems teikiamos socialinės paslaugos namuose. Atlikta 14 socialinių paslaugų poreikių
vertinimų. Asmenims, gaunantiems socialines pašalpas, išduota 118 siuntimų atlikti visuomenei
naudingą veiklą. Socialinės paramos teikimo komisija organizavo 13 posėdžių, patikrino 86
pašalpos gavėjų šeiminę padėtį, buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Posėdžių
metu svarstė 28 atvejus, iš jų 18 šeimų buvo skirta socialinė pašalpa išimties tvarka, 8 šeimoms
skirta tik vaikams ir 2 šeimoms neskirta. Socialiniai darbuotojai lankėsi šeimose, surašyta 265
apsilankymo ir Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. 14 daugiavaikių šeimose auga 44
vaikai. Socialinės rizikos šeimų 2017 metų pradžioje buvo 8 šeimos ir jose augo 17 vaikų. Per
metus 2 šeimos išvyko ir liko 6 šeimos, kuriose auga 13 vaikų. Vidutiniškai 8 šeimoms per mėnesį
piniginė socialinė parama teikiama paslaugomis, nepinigine forma.

Žemės ūkio funkcija. Priimtos 264 paraiškos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus. Bendras deklaruotų laukų plotas 6 278,11 ha. Įregistruota 27 naujos
ūkio valdos, išregistruota – 1. Atnaujinti 258 valdų duomenys, teikiant paraiškas tiesioginėms
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išmokoms elektroniniu būdu, t.y., į sistemą suvesti pasikeitimai valdoje (asmens, nekilnojamojo
turto duomenys ir kt.). 86 ūkiuose laikomos 162 kiaulės. Seniūnijoje įregistruoti 3 ekologiniai
ūkiai, kurių plotas 90 ha. Statistikai iš 8 ūkių surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus
ir sandėliuojamus grūdus. Šiais metai priimti 23 prašymai iš ūkininkų, kurių derlius nukentėjo
dėl gamtinių sąlygų.

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai, iš viso 5,5 etato: seniūnas, seniūno pavaduotoja,
specialistė, ūkvedys-energetikas, socialinės rūpybos darbuotoja (0,5 etato), socialinė darbuotoja
darbui su rizikos šeimomis (0,5 etato), valytoja-kiemsargė (0,5 etato). Viešvilės seniūnijoje yra
išrinkti 5 seniūnaičiai.

Bendroji informacija. Viešvilės seniūnijos teritorija užima 12 058 ha. Seniūnijos
teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 1 067 gyventojai. Viešvilės miestelyje gyvena 850
gyventojų. Seniūnijoje yra 10 kaimų ir 3 viensėdžiai. Gyventojų skaičius, gyventojų registro
duomenimis, lyginant su 2016 metais, sumažėjo 43. Viešvilės seniūnijoje 2017 m. gimė 7, mirė
17 asmenų.
Seniūnijoje veikia Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“.

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 45
690 Eur asignavimų. Panaudota asignavimų – 43 337 Eur. Visos biudžetinės lėšos panaudotos
pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui – 35 230 Eur,
tai yra 77 proc. nuo visų skirtų asignavimų. Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo
skirta 10 460 Eur, iš kurių 73 procentai sudaro išlaidos šildymui ir elektrai – 5 298 Eur. Ryšių
paslaugoms išleista 172 Eur, transporto išlaidoms skirta 1 845 Eur, panaudota asignavimų 1 842
Eur.

Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų priežiūrai
buvo skirta 4 565 eurai asignavimų. Pagrindinės išlaidos:
1. Atliekoms išvežti –1 300 Eur;
2. Kapų priežiūrai – 900 Eur, iš jų už 299,72 eurus nupirkta segmentinė tvora
kapinėms (52,5 m).
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3. Viešųjų teritorijų priežiūrai – 1 200 Eur.
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenvietės gatvių priežiūrai ir remontui (76 km) iš
kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 14 800 Eurų. Šios lėšos buvo
panaudotos: 5 920 Eur –žvyruotų kelių ir gatvių lygininimui, 8 880 Eur – žvyruotų
kelių remontui.
4. Su laikino pobūdžio visuomenei teikiančią socialinę naudą darbuotojais
įrengtas gatvės apšvietimas nuo Viešvilės girininkijos iki Viešvilės bažnyčios.

Viešieji darbai, visuomenei naudinga veikla. 2017 metų Užimtumo programai
vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 8 318 Eur, 118 Eur skirta medžiagoms įsigyti. Vykdant
įdarbinimo programą, buvo įdarbinti 9 žmonės.

Administracinės paslaugos. 2017 m. į seniūniją gyventojai kreipėsi dėl įvairių
dokumentų:
1. Užpildytos 107 gyvenamosios vietos deklaracijos;
2. Išduota 40 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.Gauti 23 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo;
4. Atlikti 73 notariniai veiksmai;
5. Gauti 109 gyventojų prašymai;
6. Išduota 41 pažyma įvairiais klausimais;
7. Išduota 19 leidimų laidoti;
8. Sudaryta 9 darbo sutartys su viešųjų darbų darbininkais;
9. Sudarytos 23 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Socialinis darbas. 2017 m. gyventojai kreipėsi į seniūniją dėl įvairių prašymų ir dokumentų:
1. Išduoti 26 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti.
2. 32 kartus suteikta informacija įvairių socialinių išmokų, paslaugų gavimo
klausimais.
3. Išduotos 3 pažymos apie socialinę padėtį.
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4. Įvyko 6 seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiai.
2017 metais socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis dirbo su 3–5
socialinės rizikos šeimomis. Šiose šeimose auga 11 vaikų.
Pateikta prašymų:
Dokumento pavadinimas

Dokumentų
skaičius
(2016)
Prašymai vienkartinei išmokai gauti
10
Prašymai -paraiškos mokymo reikmenims ir moksleivių
32
maitinimui gauti
Prašymai ES paramai gauti
53
Prašymai socialinei pašalpai gauti
65
Prašymai išmokai vaikui gauti
38
Prašymai šildymo išlaidų kompensacijai gauti
42
Surašyti apsilankymo, buities tyrimo ir gyvenimo
63
patikrinimo aktai
Prašymai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
2
paslaugoms gauti
Prašymai socialinėms paslaugoms gauti
4
Prašymai šalto vandens išlaidų kompensacijai gauti
2
Prašymai kietojo kuro kompensacijai gauti
5

Dokumentų
skaičius
(2017)
13
26
48
51
66
37
123
5
5
1
1

Žemės ūkio funkcija. Seniūnijoje 2017 m. įregistruotos 3 naujos žemės ūkio valdos,
atnaujinta – 30. Užpildytos 58 paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti,
pateikta 13 prašymų pakeisti paraiškos duomenis. Deklaruota apie 358,20 ha žemės, iš jų apie
315,33 ha pievų ir ganyklų. Pastebimas ūkių stambėjimas. Deklaruotų pasėlių struktūroje
didžiausią dalį užima pievos ir ganyklos, kadangi žemės našumo balas žemas. Seniūnijoje yra 20
kiaulių laikytojų, kurie deklaravo 25 auginamas kiaules.
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PROBLEMOS
Apibendrinant seniūnijų ataskaitas, paminėtinos šios pagrindinės visoms seniūnijoms
būdingos problemos:
Visose seniūnijose gyventojų skaičius 2017 metais sumažėjo, mirė daugiau asmenų negu
gimė.
Maža darbo vietų pasiūla skatina jaunus darbingo amžiaus žmones vykti dirbti bei gyventi
į didžiuosius Lietuvos miestus ar užsienį.
Didžioji dalis seniūnijų žvyruotų kelių yra prastos būklės, nes gaunamų lėšų pakanka tik
šių kelių palyginimui ir žvyravimui. Pavienių duobių užpylimas problemos neišsprendžia.
Probleminėms kelių atkarpoms reikėtų kapitalinio remonto. Kelius labai gadina medienos vežėjų
atliekami darbai. Seniūnijos neturi technikos, kuria galėtų nuvalyti sniegą, palyginti kelius
nedideliuose kelių ruožuose, arba turima technika susidėvėjusi. Seniūnijų žvyruoti keliai
kiekvienais metais prastėja.
Problemų kelia seniūnijų teritorijoje esantis bešeimininkis nekilnojamasis turtas ir
avarinės būklės pastatai, savininkų neprižiūrimi sklypai, sodybos. Tai gadina kraštovaizdį, kelia
pavojų žmonių saugumui.
Nenaudojamo, seniūnijos balanse apskaitomo, nekilnojamojo turto pardavimas ar
perdavimas naudotis – dėl ilgai trunkančių Turto fondo procedūrų nekilnojamasis turtas nyksta,
mažėja jo vertė.
Beveik visose kaimo seniūnijose aktualus daugiabučių namų seniūnijų gyvenvietėse
administravimo klausimas. Kai kurie namai prastos būklės, didelė dalis gyventojų gauna mažas
pajamas, stokoja socialinių įgūdžių ir nesuvokia daugiabučių namų tvarkymo taisyklių esmės,
konfliktuoja tarpusavyje. Visiems daugiabučiams, kuriuose nėra veikiančių bendrijų, reikėtų
priskirti administratorius. Problemų kyla ir dėl daugiabučių aplinkos tvarkymo. Nesuformuoti
sklypai, nepriskirtos teritorijos sukelia priešpriešą tarp gyventojų tvarkant ir prižiūrint aplinką.
Valkataujantys benamiai gyvūnai.
Gatvių apšvietimas.
Nuolat pasikartojantys poilsio zonose ir kitose viešosiose vietose esančių įrenginių
niokojimo atvejai.

Puslapis 114

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Neprižiūrimi privatūs sklypai, sudėtingas savininkų suradimas, jų gyvenamosios vietos
nustatymas.
Beveik visose seniūnijose aktuali nuotėkų surinkimo problema bei paviršinio vandens
surinkimo sistemos. Esami lietaus kanalizacijos tinklai niekur neapskaitomi. Juos turėtų
apskaityti ir eksploatuoti specializuota įmonė.
Blogos būklės bendrojo naudojimo gyvenamųjų daugiabučių namų automobilių
stovėjimo aikštelės. Ši problema aktuali daugumai Jurbarko miesto daugiabučių namų
gyventojų. Automobilių stovėjimo aikštelės ne tik neatitinka šių dienų realijų, yra mažos, jose
nebetelpa visų namo gyventojų automobiliai, tačiau ir daugelio jų būklė labai prasta. (Jurbarko
mieste)
Seniūnijoje nėra turgavietės, kurioje ūkininkai, sodininkai ir kiti gyventojai galėtų
prekiauti savo išauginta produkcija, miško gėrybėmis (Jurbarko mieste).
Reikia renovuoti seniūnijų administracinius pastatus.
Seniūnijų gyvenvietėse bei kaimuose yra daug likusių neįteisintų valstybinių sklypų.
Seniūnijose prie kapinių susikaupia nemaži žaliųjų atliekų kiekiai. Vežti į žaliųjų atliekų
surinkimo aikštelę Jurbarke ar Tauragėje ekonomiškai neefektyvu, būtų tikslinga seniūnijose
įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Administracijos direktorė
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