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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, teikiu ataskaitą
apie savivaldybės administracijos 2018 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.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir jos padaliniai savo veiklą vykdė atsižvelgdami
į Jurbarko rajono savivaldybės 2018−2020 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės
Tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-28, bei Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą,
patvirtintą savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-29. 2018 metais buvo
vykdomos 8 programos:
Bendrųjų funkcijų vykdymo programa. Strateginiai tikslai – didinti savivaldybės veiklos
efektyvumą ir užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą.
Kaimo plėtros programa. Strateginis tikslas – didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio
konkurencingumą.
Smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo skatinimo programa. Strateginiai tikslai – kurti
palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui bei efektyviai išnaudoti rajono turistinį
potencialą.
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Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa. Strateginiai
tikslai – atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą; vykdyti darnią susisiekimo
infrastruktūros plėtrą; užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką.
Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa. Strateginiai tikslai – teikti kokybiškas ir
prieinamas sveikatos paslaugas, formuoti sveiką visuomenę; kurti efektyvią aplinkos apsaugos ir
atliekų tvarkymo sistemą.
Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa. Strateginis tikslas – plėtoti kultūros ir sporto
paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą, siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą.
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa. Strateginis tikslas – kurti efektyvią
švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą.
Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa. Strateginis tikslas
– užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą.
Savivaldybės administracijos padaliniai ir specialistai savo veiklą organizavo, siekdami
įgyvendinti programose iškeltus strateginius tikslus ir uždavinius.
2018-ieji – Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo metai. Visus metus vyko šiai progai skirti
renginiai, dauguma rajono įstaigų, kolektyvų ir žmonių savo prasmingomis iniciatyvomis
prisidėjo prie šios sukakties įamžinimo. 25 Jurbarko rajono meno saviveiklos kolektyvai atstovavo
Jurbarkui Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtoje Dainų šventėje „Vardan
tos…“. Ilgiausiam tiltui per Nemuną Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu suteiktas
Šimtmečio tilto vardas. Tikrus ir simbolinius tiltus tarp praeities ir dabarties, kartų ir šeimų, regionų
ir papročių skambiai įprasmino Jurbarko krašto šventė „Mus jungiantys tiltai“. Jurbarko rajono
Garbės piliečio Prof. dr. Volfgango fon Šteteno (Wolfgang von Stetten) iniciatyva Lietuvos
valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejus iškilmingai paminėtas Kiuncelzau (Künzelsau) mieste,
minėjime garsiai skambėjo Jurbarko vardas.
Buvo sėkmingai tęsiamas ankstesniais metais pradėtų projektų įgyvendinimas. Užbaigta
Viešvilės miestelio Klaipėdos gatvės rekonstrukcija. Laikantis savivaldybės Tarybos 2016 m.
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patvirtinto vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų plano, išasfaltuotos Jurbarko
miesto Tulpių, Lelijų gatvės, Veliuonos seniūnijos Klangių kaimo Klangių gatvė, pradėti A.
Giedraičio-Giedriaus gatvės asfaltavimo darbai, pradėta Nemuno gatvės atkarpos tarp Prieplaukos
ir Vydūno, Šviesos, Vyčio gatvių rekonstrukcija, pradėti Vasaros gatvės naujos statybos darbai.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Jurbarko rajone išasfaltavo apie
10 km valstybinės reikšmės kelių. Tai pagerino tų vietovių gyventojų gyvenimo kokybę, tačiau
poreikis sutvarkyti ir išasfaltuoti kelius, ypač rajono seniūnijose, yra didžiulis.
Jurbarko miesto centras pagražėjo vasarą užbaigus projektą „Gyvenamųjų namų kvartalo tarp
P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo bei Dariaus ir Girėno gatvių Jurbarko mieste,
infrastruktūros ir viešųjų erdvių rekonstravimas“. Sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė prie
ligoninės. Trinkelėmis išklota dalis Vytauto Didžiojo g. šaligatvio, pradėti ilgai laukti Jurbarko
senųjų miesto kapinių tvoros remonto darbai. 5 pėsčiųjų perėjose įrengtas specialus apšvietimas.
Privačių asmenų ir įvairių įstaigų, organizacijų lėšomis atnaujinta 11 paimsrio poilsio zonoje
esančių pavėsinių. Jurbarkiečiai ir savivaldybės svečiai teigiamai įvertino šiuos pokyčius mieste.
Toliau buvo tvarkomos savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigos – neatpažįstamai atnaujinta
dalis Jurbarko kultūros centro patalpų, tvarkomas Mažosios Lietuvos kultūros centras, į pabaigą
eina Antano Sodeikos meno mokyklos pagrindinės salės remontas, įgyvendinami projektai
Eržvilko gimnazijoje ir Rotulių darželyje. Pastebimai pagražėjo Jurbarko rajono savivaldybės
pastatas – atnaujinta ir darbui pritaikyta Mažoji posėdžių salė, įrengtos automatinės lauko durys,
sutvarkytas gyventojų priimamasis, pastatas perdažytas iš išorės, įrengtas lauko apšvietimas.
Į naujas šiuolaikiškai įrengtas patalpas persikėlė Girdžių seniūnija. Toliau buvo tęsiamas
seniūnijų aprūpinimas įvairia technika, kuri būtina seniūnijų funkcijoms vykdyti. Smalininkų ir
Jurbarkų seniūnijos įsigijo traktorius, Raudonės seniūnijai buvo perduota nemažai technikos iš
likviduotos Raudonės mokyklos, Skirsnemunės seniūnija įsigijo prikabinamą greiderį.
Seniūnijoms skirti 3 nauji automobiliai.
Kaimo teritorijose buvo tęsiami vandens gerinimo ir gręžinių įrengimo projektai. Pagal
Lietuvos Kaimo plėtros programą parengti ir pradėti įgyvendinti projektai iš esmės turi pagerinti
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Belvederio, Pieštvėnų, Tamošių, Paskynų, Graužėnų, Griaužų, Klangių, Stakių kaimų gyventojų
aprūpinimą geriamuoju vandeniu.
Įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės regiono savivaldybėse“, savivaldybės administracijoje pagerintos gyventojų priėmimo
sąlygos, 7 Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Ispanijos
savivalda, iš arti pamatyti gilias demokratijos tradicijas turinčios šalies savivaldybes, lankytis
Lietuvos ambasadoje Madride.
Jurbarkiečiai ir svečiai pirmą kartą taip gerai įvertino miesto papuošimą Kalėdoms ir
Naujiesiems Metams. Dvaro parke įrengta Kalėdų eglė buvo įvertinta kaip viena gražiausių šalyje,
daug teigiamų atsiliepimų sulaukė Kalėdinių eglučių parkelis miesto centre.
2018 metais Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje buvo skelbiamos trys ekstremalios
situacijos. Į rajoną įžengė afrikinis kiaulių maras. Ekstremali situacija, susijusi su sausros gamtiniu
reiškiniu, kilo žemės ūkyje. Lapkričio mėnesį susidarė skubiai spręstina situacija Šimkaičiuose,
kai gręžinio vandenyje buvo nustatytas leistinas normas viršijantis arseno kiekis. Visų tarnybų
sutelktomis pastangomis ekstremalios situacijos sėkmingai suvaldytos.
Kasmet mažėjant mokinių skaičiui, teko uždaryti Raudonės ir Vadžgirio mokyklas. Rimtu
iššūkiu tapo Raudonės pilies tolimesnis likimas. Daug ir įvairiais formatais diskutuota, intensyviai
ieškota galimų pilies pritaikymo variantų. Nuo rugpjūčio 31 d. Raudonės pilies ir parko priežiūra
patikėta Raudonės seniūnijai. Viešoji įstaiga „Idea populi“ parengė galimybių studiją ir investicinį
pasiūlymą investuotojui. Kartu įgyvendinamas projektas „Raudonės (rezidencinės) pilies parko
tvarkymas ir pritaikymas lankymui“. Būsimos kadencijos politikams ir savivaldybės vadovams
teks toliau ieškoti galimybių, kaip išnaudoti šios pilies potencialą.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūra ir funkcijos 2018 m. keitėsi dėl
įgyvendinamos šalies vaiko teisių apsaugos reformos. 2018 m. liepos 1 d. panaikintas Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Jo funkcijos tiesiogiai
perduotos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
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ministerijos, tačiau nemaža dalis šio skyriaus vykdytų funkcijų teko Socialinės paramos skyriui.
2018 m. savivaldybės administracijoje dirbo 205 asmenys.
Balandžio mėn. priimtas sprendimas dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir
pareigų perėmimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuo 2019 m. sausio 2 d. Skalvijos
vaikų globos namai pervadinti į „Skalvijos namai“ ir yra Jurbarko rajono savivaldybės įstaiga.
Atviras klausimas – Viešvilės vaikų namų pastatų likimas.
2018 m. pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kurio įsigaliojimas
pareikalaus nemažo administracinio darbo. Visiems bus pagal naują tvarką skaičiuojamas darbo
užmokestis, atliekamas darbuotojų vertinimas, iš esmės pasikeitė valstybės tarnybos atrankos
modelis.
Vilniaus politikos analizės instituto parengtame 2018 metų savivaldybių gerovės indekse
Jurbarkas iš 60 savivaldybių įvertintas 34. Rajonas pateko tarp vidutiniokų. Savivaldybė gerai
įvertinta fizinio saugumo, švietimo kategorijose, tačiau žemiau vidurkio esame socialinio saugumo,
ekonomikos, demografijos kategorijose. Į šiuos rodiklius verta atkreipti dėmesį, kuriant ateities
metų strategiją.
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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2018 m. veiklos ataskaitoje pateikti
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos ataskaitų duomenys. Savivaldybės
administracijos padaliniai savo darbą organizavo vadovaudamiesi skyrių ir seniūnijų veiklos
nuostatais.

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriuje (toliau –
CVAS) dirbo du valstybės tarnautojai – vedėjas ir vyriausiasis vidaus auditorius.
Nuo 2018 m. birželio mėnesio buvo pakeistas CVAS veiklos (planavimo, vidaus auditų
atlikimo ir kt.) reglamentavimas – pakeistas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, nauja
redakcija išdėstyta vidaus audito metodika.
2018 metais buvo atliktai 7 planiniai veiklos vidaus auditai, iš jų:
5 savivaldybės administracijoje (įskaitant padalinius),
2 biudžetinėse įstaigose: Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje ir
Jurbarko rajono Raudonės pagrindinėje mokykloje.
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.
Gerai vidaus kontrolė įvertinta savivaldybės administracijos administracinės naštos
mažinimo srityse, Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje.
Juodaičių seniūnijoje, Raudonės pagrindinės mokyklos turto nurašymo srityse vidaus kontrolė
įvertinta patenkinamai. Konkurso į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas vykdymo vidaus kontrolė įvertinta silpnai.
Įvertinus audituojamojo subjekto audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip sustiprinti
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vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotų viešųjų juridinių asmenų tikrintose
srityse. 2018 metais buvo vykdomas 2017-2018 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.
Iš 2017 m. teiktų 55 rekomendacijų 2018 metais buvo įgyvendinta 51. 4 rekomendacijų
įgyvendinimas perkeltas į 2019 m. Iš 40 rekomendacijų tais pačiais metais buvo įgyvendinta 30.
Kitų 10 rekomendacijų įgyvendinimas perkeltas į 2019 m. Iš viso į 2019 metu perkeltas 14
rekomendacijų įgyvendinimas.
Ypač daug laiko ir pastangų buvo skirta viešųjų juridinių asmenų, savivaldybės
administracijos darbuotojų konsultavimui vidaus kontrolės stiprinimo ir rizikų valdymo
klausimais.

CENTRINĖ ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJA
Centrinėje administracijos buhalterijoje dirbo 10 buhalterių. 2018 m. buhalterijoje
darbuotojai nesikeitė. 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. Vykdo išmokų
vaikams, šalpos ir tikslinių kompensacijų, socialinių pašalpų ir kitų socialinių išmokų mokėjimus.
Teikia Administracijos bei Kontrolės ir audito deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Teikia ataskaitas Sodrai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijos pagal galiojančius
įstatymus.
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Tvarkant apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir Jurbarko rajono kontrolės ir audito tarnybos
finansinės ataskaitos sudaromos ir teikiamos atskirai. Pagal numatytą tvarką duomenys suvedami
į ataskaitų ir konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS.
Centrinė administracijos buhalterija naudoja apskaitos programą „Biudžetas“, kuri įdiegta
nuo 2015 metų. Nuo 2016 metų pradėtos mokėti kompensacijos valstybės tarnautojams dėl
ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio. Kompensacijos mokamos
kasmet dalimis, bus baigtos mokėti 2020 metais. Metinės ataskaitos vedamos į Finansų ministerijos
programą VSAKIS, visi atsiskaitymai tarp Viešojo sektoriaus subjektų derinami tarpusavyje.
Projektų apskaita tvarkoma pagal kiekvieną projektą atskirai, atskiriami ir finansavimo šaltiniai.
Papildomų darbo sąnaudų pareikalavo ir 2018 metais pradėtos mokėti išmokos
seniūnaičiams. Pasikeitusi išmokų vaikams mokėjimo tvarka taip pat pareikalavo papildomo darbo
laiko. 2018 metais keitėsi darbo užmokesčio mokėjimo ekonominės klasifikacijos straipsniai bei
kitų prekių ir paslaugų straipsniai. Dažnai keičiamos biudžeto vykdymo ir planavimo formos. Dėl
šių priežasčių Centrinės administracijos buhalterijos darbuotojų darbo krūviai labai dideli, todėl
ligos atveju ar atostogų laikotarpiu darbuotojams dažnai tenka dirti ne darbo laiku, nukenčia ir
darbo kokybė.

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 poveiki, vykdyti darbo saugos specialisto savivaldybės administracijoje
funkcijas, vykdyti mobilizacijos ir priimančios šalies paramos teikimo funkcijų administravimą.
Parengtas ir patvirtintas Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2018–2020 metų
planas. Ataskaitiniais metais plane buvo numatytos 27 tęstinės priemonės: pasirengimo galimam
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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.
Metai buvo išskirtiniai dėl savivaldybėje kilusių ekstremalių situacijų. Per metus buvo
surengti 8 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai (2017 m. – 3). Buvo skelbiamos trys
ekstremalios situacijos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje: 2 dėl afrikinio kiaulių maro ir dėl
sausros. Ekstremali situacija, susijusi su sausros gamtiniu reiškiniu, jau atšaukta. Buvę Afrikinio
kiaulių maro židiniai kiaulių ūkiuose likviduoti, tačiau grėsmė išlikusi, nustatytos buferinės zonos,
kurios apima visą rajoną.
2018 m. gegužės 7–10 d. Jurbarko mieste vyko karinės pratybos, kurių metu buvo vykdomos
ir savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos pavadinimu „Jurbarko rajono savivaldybės darbo
organizavimas nepaprastosios padėties metu“,
Lapkričio 12 d. Ekstremaliųjų situacijų komisija rinkosi apsvarstyti situaciją dėl nustatyto
normas viršijančio arseno kiekio Šimkaičių vandens

gręžinyje. Nutarta tiekti gyventojams

geriamąjį vandenį talpomis ir aiškintis esamą situaciją su visomis suinteresuotomis institucijomis.
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 kompleksiškai skirti lėšų. Visos savivaldybės teritorijoje
esančios elektros sirenos pažymėtos interaktyviame žemėlapyje, esančiame interneto svetainėje
Parengtas kolektyvinės apsaugos statinių, kurie gali būti panaudoti gyventojams apsaugoti,
sąrašas. Statiniai parinkti taip, kad jų būtų kiekvienoje seniūnijoje. Visi statiniai priklauso
savivaldybei patikėjimo teise. Administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. O1561 buvo pakoreguotas kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas. Šiuo metu jame yra 26 tokios
paskirties statiniai. Visus kolektyvinės apsaugos statinius galima rasti savivaldybės interneto
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svetainėje skelbiamame žemėlapyje. Kolektyvinės apsaugos statinių ženklinimui yra pagaminti
specialūs ženklai ir šiuo metu visi tokie statiniai yra paženklinti.
Slėptuvių, tinkamų gyventojams pasislėpti, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nėra.
Gyventojų švietimas buvo vykdomas per savivaldybės interneto svetainę skyrelyje „Civilinė
sauga“, per televiziją „Balticum TV“ ir rajono laikraščiuose „Šviesa“, „Mūsų laikas“. Taip pat
buvo pagaminta ir išplatinta 2 790 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 vykdyta moksleivių evakuacija iš mokyklos patalpų, atlikti
mokymai prie vandens telkinių, vaikai supažindinti su saugiu elgesiu vandenyje.
Parengtas 2016–2018 metų Jurbarko rajono gaisrų prevencijos organizavimo veiklos planas.
Vykdant šio plano priemones buvo įsigyti 68 dūmų detektoriai, kurie sumontuoti socialiai remtinų
šeimų būstuose, atlikti remontai minėtose patalpose, atnaujinant elektros instaliaciją ir sutvarkant
kištukinius elektros lizdus. Šie darbai bus tęsiami ir kitais metais, vykdant suplanuotas priemones.
2018 m. lapkričio 27 d. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės
saugos skyrius atliko Jurbarko rajono savivaldybės civilinės saugos kompleksinį planinį
patikrinimą. Esama būklė įvertinta patenkinamai. Pastabų pareikšta nebuvo.
Vykdant darbuotojų sveikatos privalomus patikrinimus, į pirminės sveikatos priežiūros
įstaigas siųsti 36 savivaldybės administracijos darbuotojai. Taip pat administracijos lėšomis buvo
vykdomas profilaktinis darbuotojų skiepijimas nuo gripo viruso.
Vykdant Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus 2018 m.
vasario 28 d. mobilizacinį nurodymą Nr. N-1, buvo sudarytas Jurbarko rajono savivaldybės
pasirengimo mobilizacijai ir priimančios šalies paramos teikimui 2018 metų priemonių planas.
Buvo įvykdytos 9 priemonės. Svarbiausios iš jų – išankstinių sutarčių sudarymas dėl maisto
produktų pateikimo ir maitinimo paskelbus mobilizaciją.
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Darbo klausimai buvo sprendžiami su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Civilinės saugos skyriumi, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie
Krašto apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos

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:
Archyvo pažymų (kopijų) iš savivaldybės administracijos ir likviduotų juridinių asmenų
dokumentų išdavimas;
Pažymų apie likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui
išdavimas;
Asmenų prašymų (skundų) priėmimas ir nagrinėjimas;
Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas.
Skyrius inicijuoja ir vykdo viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus, susijusius su skyriaus
vykdomomis funkcijomis, atlieka įvairias kitas nuostatuose įrašytas veiklas.
2018 m. skyriuje pasikeitė 1 valstybės tarnautojas – vyriausiuoju specialistu (kalbos
tvarkytoju) nuo liepos 16 d. tarnybinio kaitumo būdu pradėjo dirbti Antanas Gvildys (vietoj
Aldonos Pauliukaitienės).
Dokumentų valdymas, tvarkymas ir apskaita. Visi savivaldybės administracijos
dokumentų apskaitos dokumentai rengiami, derinami ir tvirtinami Elektroninio archyvo

Puslapis 13

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

informacinėje sistemoje (EAIS). 2018 metais sutvarkyti ir perduoti nuolat saugoti Klaipėdos
regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui 2008–2012 metų nuolat saugomų dokumentų
apyrašai Nr. 1 ir Nr. 4. Parengta 14 dokumentų naikinimo aktų, iš viso atrinkta naikinti 1917
savivaldybės administracijos padalinių bylų, kurių saugojimo terminas 2018 metais buvo
pasibaigęs ir, atlikus vertės ekspertizę, saugojimo terminas nebuvo pratęstas.
Siekdama didinti veiklos efektyvumą ir mažinti administracinę naštą, savivaldybės
administracija siekė kuo daugiau dokumentų perkelti į elektroninę erdvę. Su savivaldybės
įstaigomis ir įmonėmis, taip pat su daugeliu valstybės institucijų dokumentais keičiamasi per
Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo sistemą (toliau – e. pristatymo sistema). 2018 m. per
šią sistemą išsiųsta 2763 dokumentai. Per e. pristatymo sistemą gauta 1439 raštai (2017 m. – 1313).
Gauti 1408 elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai (2017 m. – 1 002). Vidaus susirašinėjimo
dokumentų registre (VSD) užregistruota 2299 dokumentai (2017 m. – 2084). Siekiant optimizuoti
darbą, pradėta daryti įvairių komisijų posėdžių, savivaldybėje vykstančių pasitarimų garso įrašus,
kurie saugomi nustatytą laiką kaip garso dokumentai. Taip supaprastintas posėdžių aptarnavimas.
Visi savivaldybės darbuotojai atostogų, komandiruočių prašymus rengia dokumentų
valdymo sistemos „WebPartner“ (toliau – DVS) priemonėmis, šie dokumentai nespausdinami,
popierinės bylos neformuojamos. 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. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomi nuolat saugomi dokumentai – mero
potvarkiai, Tarybos sprendimai ir posėdžių protokolai. 2018 m. pradėtas 2017 metais sukurtų
elektroninių nuolat saugomų dokumentų perdavimas Klaipėdos regioninio valstybės archyvo
Tauragės filialui. Tai yra sudėtingas specialių žinių ir aukštos kompetencijos reikalaujantis
procesas. Paminėtina, kad Tauragės apskrityje Jurbarko rajono savivaldybės administracija yra
pirmoji ir vienintelė įstaiga, perdavusi elektroninius dokumentus valstybės archyvui.

Puslapis 14

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Gaunamų ir siunčiamų elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų kasmet daugėja:
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Likviduotų įmonių archyvo tvarkymas. Likviduotų įmonių archyvas parengė ir suderino
su Tauragės apskrities archyvu 22 dokumentų naikinimo aktus.
Skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų
įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų apskaitos
dokumentų derinimą, suderino 106 rajono įstaigų ir įmonių dokumentų apskaitos dokumentus.
Jurbarko rajono savivaldybės likviduotų įmonių archyvo veikla 2017–2018 metais:
Metai

Kreipėsi
interesan
tų

2017

1007

2018

644

Išduota
archyvo
pažymų
2627
pažymos+
5282 kopijos
Iš viso 7909
1261
pažymos+
3438 kopijos
Iš viso 4699

Elektroniniu
būdu
parengta
pažymų
380
(15 proc.)

453
(36 proc.)

Įmonių,
perdavusių
dokumentus,
skaičius
12

17

Priimta
saugoti bylų

Atrinkta
naikinti
bylų

2282

2430

3671

3168

Iki 2019 m. sausio 1 d. Likviduotų įmonių archyve iš viso buvo saugomi 714-os likviduotų
rajono įmonių dokumentai, apie 38 tūkst. saugojimo vienetų. Archyvo lentynų dokumentams
saugoti ilgis yra 1038 metrai, šiuo metu archyve saugomų dokumentų kiekis tiesiniais metrais
sudaro apie 900 metrų.
2018 metais apie 36 proc. parengtų archyvo pažymų pareiškėjams buvo pateikta elektroniniu
būdu, o tai yra daugiau negu du kartus, lyginant su 2017 metais.
Rengiant dokumentus elektroniniu būdu taupomas darbuotojų darbo laikas, o taip pat ir
finansiniai ištekliai.
Dėl pensijų skaičiavimo tvarkos pasikeitimo 2018 m. sumažėjo į archyvą dėl pažymų
besikreipiančių asmenų.
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Prašymai ir skundai. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus „vieno langelio“ darbuotojai
organizavo ir koordinavo interesantų priėmimą ir aptarnavimą savivaldybėje.
Savivaldybės administracijai ir direktoriui gyventojai 2018 metais adresavo 393 prašymus,
skundus (2017m. – 339).
Gyventojų prašymuose, skunduose keliamų problemų analizė:
Gyventojų
prašymuose,
keliamos problemos

skunduose Gauta prašymų, Gauta prašymų, skundų
skundų
2018 m.
2017 m.
Dėl socialinio būsto problemų
89
95
Dėl detaliojo plano, žemės sklypo
projekto patvirtinimo, topografinių planų
84
26
įregistravimo, sklypų paskirties ir ribų ir
pan.
Dėl įvairių mokesčių, paramos gavimo,
24
41
lėšų skyrimo, kompensavimo ir pan.
Dėl pastatų, gatvių, kelių tvarkymo, kelio
51
50
ženklų, šildymo ir pan. problemų
Dėl įvairios informacijos gavimo,
pateikimo, komisijų sudarymo problemai
11
21
spręsti ir pan.
Dėl leidimo nupjauti, genėti medžius,
33
85
žvėrelių padarytų nuostolių ir pan.
Dėl pažymų apie pastatų paskirtį,
5
6
naudojimą ir pan.
Dėl medienos įsigijimo lengvatinėmis
2
6
sąlygomis
Dėl moksleivių vežiojimo išlaidų
5
6
Dėl vietinės rinkliavos organizavimo ir
5
2
mokesčių
Dėl vaikų auklėjimo ir priežiūros,
2
7
neformaliojo švietimo
Dėl santykių tarp kaimynų, konfliktų
8
9
darbe, pažeistų teisių ir pan.
Dėl leidimo vykdyti keleivių vežimo
---10
veiklą
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Dėl įvairių teisinių atvejų-sutarčių
sudarymo, juridinių asmenų steigimo ir
pan.
Įvairūs kiti klausimai

-----

11

18

18

Daugiausia prašymų teko nagrinėti Infrastruktūros ir turto skyriui – šis skyrius sprendė apie
280, o tai sudaro apie 70 proc. savivaldybėje įvairiais klausimais gautų gyventojų prašymų ir
skundų.

TARYBAI IR MERUI, ADMINISTRACIJAI IR
DIREKTORIUI ADRESUOTI GYVENTOJŲ PRAŠYMAI
IR SKUNDAI
700
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300
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56

44

0
2015 metai

2016 metai

Tarybai ir merui adresuoti prašymai

2017 metai

Administracijai ir direktoriui adresuoti prašymai

2018 metai
Iš jų skundai

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius 2018 m. spalio-gruodžio mėnesiais vykdė anoniminę
gyventojų apklausą dėl aptarnavimo kokybės. Didžioji dalis respondentų asmenų aptarnavimo
kokybę vertina teigiamai. Lyginant su 2017 metais atliktos gyventojų apklausos rezultatais,
neigiamų pastabų ir nusiskundimų rasta mažiau. Apklausos rezultatai skelbiami savivaldybės
interneto svetainėje.
Administracinės paslaugos. Siekdamas užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių
gyventojų poreikius, teisės aktų reikalavimus, teikimą ir koordinuodamas savivaldybės teikiamų
administracinių ir viešųjų paslaugų valdymą, Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kontroliavo, kad
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administracijos skyriai, tarnybos, specialistai laiku atnaujintų informaciją apie teikiamas paslaugas
ir paslaugų aprašymų duomenis.
Paslaugų paskyroje gyventojai turi galimybę susipažinti, pasitikslinti savivaldybės teikiamas
paslaugas, o elektronines ir užsisakyti neišeinant iš namų.
Nors sudarytos visos galimybės pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, kol kas proveržio
šitoje srityje nėra. 2018 m. užregistruota 18 prašymų gauti paslaugą elektroniniu būdu (2017 m. –
11). Daugiausia – 14 prašymų – užregistruota norint gauti paslaugą dėl pažymos apie deklaruotą
gyvenamąją vietą.
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 rengiant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
vedėja Danutė Matelienė paskirta šio projekto vykdymo Jurbarko rajono savivaldybėje darbo
grupės vadove.
Rengiant projekto paraišką, atliktas paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų
atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa,
identifikuotos esamos problemos paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikiai. Įvertintas poreikis
optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas
automatizuoti.
2018 m. balandžio 10 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta projekto
finansavimo sutartis. 2018 m. įgyvendinant šį projektą Jurbarko rajono savivaldybėje atlikti šie
darbai: pakeistos grindys savivaldybės gyventojų priimamajame („viename langelyje“), įrengtos
automatinės lauko durys, įsigyta baldų, kompiuterinės įrangos „vienam langeliui“. Pagal šį projektą
rugsėjo 30 d. – spalio 7 d. 7 Jurbarko rajono savivaldybės atstovai dalyvavo vadovų mokymuosepatirties mainuose Ispanijoje.
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Valstybinės kalbos priežiūra.
Nuo 2018 m. liepos 16 d. valstybės deleguotą valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės funkciją vykdė vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) Antanas Gvildys. Vykdant
šią funkciją atlikti darbai:
Patikrinta 14 įmonių ir įstaigų (2 įstaigų – vidaus ir išorės užrašai bei reklama, 12 įstaigų –
siunčiamieji dokumentai (jų rekvizitai, tekstas) ir šių dokumentų tvarkymas).
Peržiūrėta ir derinta pasirašytinai 125 savivaldybės tarybos sprendimų projektai, konsultuoti
savivaldybės Tarybos mero sekretoriato ir savivaldybės administracijos specialistai, rengę
projektus.
Patikrinti 4 neperiodinės spaudos leidiniai.
Derinta 16 reklamos projektų (15 – suderinta, 1 – nesuderintas (dėl teksto vartojimo
nevalstybine kalba).
Patikrinti 9 viešieji užrašai.
Suteikta 231 konsultacija juridiniams ir fiziniams asmenims.
Parengtas ir paskelbtas straipsnis „Valstybinės lietuvių kalbos vartojimas ir taisyklingumas“
bei dvi atmintinės: „Kalbos tvarkytojo rekomendacijos“, „Privaloma išplėstinių pažyminių
skyryba“.
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio nuorodas
parengta „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijoje taisyklės“ ir „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės atlikimo
Jurbarko rajono savivaldybėje 2019 metų I pusmečio planas“.
Parengti 4 savivaldybės mero potvarkių, 13 savivaldybės mero raštų, 2 administracijos
direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektai pagal kompetenciją.
Informacinių sistemų priežiūra.
Vykdyti 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.
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Prie Jurbarko rajono savivaldybės domeno kontrolerio prijungtos visos savivaldybės
darbuotojų kompiuterines darbo vietos, IS kompiuterinių darbo vietų vartotojai. Sukurtas naujas
virtualus failų serveris ir perkelti visi IS kompiuterinių darbo vietų vartotojai.
Atsižvelgiant į 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą, peržiūrėti Jurbarko savivaldybės administracijos informacinių sistemų
saugumo nuostatai, atnaujinti teisės aktai.
Įrengta savivaldybės mažosios posėdžių salės audiovizualinė ir konferencinė sistema.
Nupirkta ir pritaikyta darbui 12 naujų kompiuterių, 1 skeneris, 3 daugiafunkciai
spausdintuvai („viename langelyje“, Šimkaičių ir Jurbarko miesto seniūnijose), atnaujinta
Antivirusinė, ArcGIS programinė įranga. Peržiūrėtos ir atnaujintos teikiamos administracinės ir
elektroninės paslaugos, Jurbarko rajono savivaldybės Geografinės informacinės sistemos (GIS)
viešai publikuojami skaitmeniniai Jurbarko rajono žemėlapiai https://maps.jurbarkas.lt.
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)

Bendras pirkimų skaičius

2017 m.

2018 m.

2017 m.

2018 m

Prekės

11 507,75

18213

141

164

Paslaugos

23 867,37

53821

144

139

Darbai
Arvydo Kavaliausko atlikti mažos vertės pirkimai:
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)

Prekės
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2018 m.

2017 m.

2018 m.

2755,90

2124,76

13
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Paslaugos

367,45

1190,99

3

2

Darbai

4614,03

2965,26

17

24

Tarptautinis bendradarbiavimas. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje pasikeitus
darbuotojams, santykius su užsienio šalių partneriais koordinavo vyriausiasis specialistas Antanas
Gvildys. Jis tvarkė susirašinėjimo dokumentus su besigiminiuojančiomis Belgijos, Latvijos,
Lenkijos, Moldovos ir Vokietijos savivaldybėmis, rengė

Vokietijos ir Lenkijos delegacijų

priėmimo programas, vadovavo Vokietijos svečių kelionėms po Jurbarko rajono savivaldybės
įstaigas, organizavo išvykas į užsienio šalis, rengė straipsnius ir informacinius pranešimus
žiniasklaidai. Apie savivaldybės 2018 m. bendradarbiavimą su užsienio šalimis pateikta išsami
informacija savivaldybės mero ataskaitoje.
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. 2018 metais nukentėjusių asmenų pažymėjimai
išduoti 6 asmenims. Taip pat tvarkyti asmenų, kuriems pagal savivaldybės vykdomus projektus
reikalingos vizos į Rusiją, dokumentai ir duomenys, reikalingi Rusijos vizai įforminti. 2018 metais
įforminta 15 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. Darbuotojai rengė šių komisijų
posėdžius, rašė protokolus, tvarkė bylas. Skyriaus vedėja ir specialistai dalyvavo įvairių kitų
komisijų ir darbo grupių veikloje.
Problemos ir uždaviniai.
2019-ieji – rinkimų metai, balandžio mėn. prasidės nauja savivaldybės Tarybos kadencija.
Dėl to bus ypač įtemptas laikotarpis informacinių technologijų ir kitiems skyriaus specialistams.
Pasikeitus vadovams, savivaldybės Tarybos nariams, darbuotojams, teks pritaikyti kompiuterinę
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įrangą, atnaujinti informaciją interneto svetainėje, apmokyti dirbti su dokumentų valdymo ir
kitomis sistemomis.
Įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“, 2019 metais bus rengiama chartija. Tai visiškai nauja
veiklos sritis. Jau atlikti viešieji pirkimai, pasirašyta sutartis dėl konsultavimo pasaugų. Vyks
nemažai įvairių mokymų darbuotojams, kurie aptarnauja savivaldybės interesantus. Šios priemonės
turi pagerinti gyventojų pasitenkinimą savivaldybės teikiamomis paslaugomis.
Daug papildomų pastangų pareikalaus viešųjų pirkimų organizavimas, nes 2019 m. baigiasi
nemažai ilgalaikių sutarčių.

FINANSŲ SKYRIUS
2018 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 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. Konsoliduotą 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.
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Skyriaus darbuotojai pagal funkcines sritis formavo jau ketvirtąjį savivaldybės biudžetą
eurais, užtikrino teisingą savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą bei atskaitomybės
organizavimą Finansų skyriuje, biudžetinėms įstaigoms ir programų vykdytojams teikė metodinę
ir praktinę 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.
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 mokymo lėšų
(buvusio mokinio krepšelio) planavimu, paskirstymu ir teisingu jo naudojimu. Darbuotojai
dalyvavo nuolatinėse ir kitose komisijose, sprendė visus savo kompetencijos klausimus, kėlė
kvalifikaciją.
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Pagrindiniai savivaldybės biudžeto finansiniai duomenys (pagal išankstinius ataskaitinius
duomenis):
1. Patikslintas 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto 27 682,4 tūkst. Eur pajamų planas
įvykdytas 28 036,9 tūkst. Eur, arba 101,3 proc., iš jų:
1.1. mokesčių planas 14 488,4 tūkst. Eur įvykdytas 15 118,9 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas
104,4 proc.,
1.2. dotacijos iš valstybės biudžeto ir tikslinės paskirties lėšos gautos visos pagal planą,
valstybės biudžetui iki 2018 m. gruodžio 31 d. grąžinta 46,1 tūkst. Eur nepanaudotų pagal tikslinę
paskirtį valstybės biudžeto asignavimų valstybinėms funkcijoms vykdyti bei pedagoginių
darbuotojų skaičiui optimizuoti.
1.3. kitų pajamų ir turto realizavimo pajamų planas 1 602,3 tūkst. Eur įvykdytas
1 603,6 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas 100 proc.,
1.4. finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas 641,1 tūkst. Eur
įvykdytas 473,1 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas 73,8 proc. Skolinių įsipareigojimų grąžinimas ir
palūkanų mokėjimas vykdomas laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti
skolinimosi limitai nėra viršyti.
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Savivaldybės biudžeto pajamų pokytis 2015–2018 metais (tūkst. Eur)
16000,0
14058,9
14000,0
12000,0
10000,0

11651,0

11426,3 11578,5
11140,8
10693,2

11314,4

gyventojų pajamų mokestis

9723,7

dotacijos ir kitos valstybės biudžeto
lėšos
skolinimosi pajamos

8000,0
6000,0
4000,0
2000,0

2663,6

2232,3

1851,3
2005,91927,4
1657,8

506,9

kitos savivaldybės pajamos ir
rinkliavos

473,1

0,0

2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31

Pagrindinė tendencija pajamų srityje – nuosekliai didinamas gyventojų pajamų atskaitymo
procentas į savivaldybės biudžetą, didėja šio mokesčio dalis bendroje pajamų struktūroje.
2. Patikslintas 2018 m. savivaldybės biudžeto 29 743,2 tūkst. Eur išlaidų planas įvykdytas
27 892,5 tūkst. Eur, arba 93,8 proc., iš jų:
2.1. didžiausia išlaidų dalis skirta švietimui, kurio 11 980,3 tūkst. Eur išlaidų planas
įvykdytas 11 794,2 tūkst. Eur, arba 98,4 proc. (42,3 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų);
2.2. socialinės apsaugos 4 450,9 tūkst. Eur išlaidų planas įvykdytas 4 160,9 tūkst. Eur, arba
93,5 proc. (14,9 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų).
2.3. Biudžeto išlaidų finansavimas buvo vykdomas pagal patvirtintas strateginio veiklos
plano programas. Didelis dėmesys skirtas ilgalaikiams įsiskolinimams mažinti.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pateikta diagramoje. Pagrindinė tendencija išlaidų
srityje – daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto skiriama darbo užmokesčiui ir socialinio
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draudimo įmokoms mokėti. Augant savivaldybės biudžetui ir lyginant kelerių metų duomenis,
biudžeto išlaidų struktūra nežymiai, tačiau kinta, mažėja išlaidų dalis darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms bei socialinei paramai mokėti, didėja išlaidų komunalinėms
reikmėms, prekėms ir paslaugoms įsigyti. Dėl ES finansinės paramos lėšų įskaičiavimo į
savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas nuosekliai didėja materialiojo, nematerialiojo turto
kūrimo ir įsigijimo išlaidų dalis bendroje išlaidų struktūroje.
2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)
Darbo užmokestis
ir socialinis
draudimas
14216,1 (51,0 %)

Socialinės parama
ir įvairios
kompensacijos
2545,2 (9,1 %)

Materialiojo ir
nematerialiojo turto
kūrimo, įsigijimo
išlaidos
3078,0 (11,0 %)

Kitos
neišvardintos
prekės ir
paslaugos
3830,2 (13,7
%)
Miestų ir
gyvenviečių
viešasis ūkis
1948,0 (7,0 %)

Komunalinės
paslaugos
951,7 (3,4 %)

Paskolų ir palūkanų
mokėjimai
852,2 (3,0 %)
Mityba ir
Subsidijos vietinio
medikamentai
susisiekimo
184,3 (0,7%)
maršrutams
313,8 (1,1 %)

3. Jurbarko rajono savivaldybės mokėtinos sumos (įsiskolinimai) 2018 m. gruodžio 31 d.
sudaro 3 587,3 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. trumpalaikis biudžeto lėšų įsiskolinimas – 309,7 tūkst. Eur;
3.2. ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos) – 3 277,6 tūkst. Eur;
3.3. lyginant metų pradžios duomenis trumpalaikis įsiskolinimas padidėjo 29,5 tūkst. Eur
(arba 10,5 proc.), ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 316,1 tūkst. Eur (arba 8,8 proc.);
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Įsiskolinimo dinamika 2015–2018 metais (tūkst. Eur)
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0,0
2015.12.31

2016.12.31

trumpalaikis įsiskolinimas

2017.12.31

2018.12.31

ilgalaikis įsiskolinimas

Atskira Finansų skyrius veiklos sritis žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę
apskaičiavimas ir gaunamų pajamų apskaita, priminimai fiziniams ir juridiniams asmenims dėl
nesumokėto žemės nuomos mokesčio, dokumentų rengimas dėl nepriemokų išieškojimo teisminiu
keliu. Taip pat kasmet rengiami sprendimų projektus dėl tarifų nustatymo ir lengvatų teikimo už
nuomojamą valstybinę žemę ir savininkų privačią žemę bei dėl individualios veiklos fiksuotų
pajamų mokesčio dydžių nustatymo fiziniams asmenims, įsigyjant verslo liudijimus.
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Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius priskaitymų, mokėjimų ir įsiskolinimų analizė 2015-2018 m. (tūkst. Eur)
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Priskaičiuota per metus žemės nuomos mokesčių
Sumokėta per metus žemės nuomos mokesčių
Įsiskolinimas žemės nuomos mokesčių
Tarybos pripažinta beviltiška skola

Skyriuje vykdoma smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei kaimo rėmimo fondų lėšų
apskaita, dokumentų tvarkymas ir pan.
Kaimo rėmimo fondas (fondo tarybos pirmininkas Kasparas Jurevičius). 2017-12-31 kaimo
rėmimo fondo lėšų likutis – 4,2 tūkst. Eur, metams iš savivaldybės biudžeto skirta 10 tūkst. Eur.
Per metus gauti trys prašymai dėl išlaidų kompensavimo, prašymai patenkinti, fondo išlaidos per
metus 4,7 tūkst. Eur, lėšų likutis 2018-12-31 yra 9,5 tūkst. Eur.
Smulkiojo verslo rėmimo fondas (tarnybos pirmininkas – Saulius Meškauskas). 2017-1231 smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis – 2,4 tūkst. Eur, metams iš savivaldybės biudžeto
skirta 10 tūkst. Eur. Per metus gauta trylika prašymų dėl išlaidų kompensavimo, aštuoni prašymai
patenkinti, fondo išlaidos per metus 4,7 tūkst. Eur, lėšų likutis 2018-12-31 yra 7,7 tūkst. Eur.
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INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 2018 metais dirbo vedėjas ir 4 specialistai.
Viena valstybės tarnautoja 2018 m. balandžio mėn. išėjo vaiko auginimo atostogų, o pakaitinė
specialistė dirba nuo 2018 m. spalio 10 d. 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.
Pateikti projektiniai pasiūlymai.
Skyriaus specialistai Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Tauragės apskrities skyriui parengė ir pateikė 8 projektinius pasiūlymus:
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas.

2.

V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

3.

N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

4.

T. Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

5.

UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

6.

Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo
didinimas.

7.

Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone.
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8.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste.

9.

Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k.
Sutvarkymas.

Parengtos ir pateiktos paraiškos.
Skyriaus specialistai agentūroms bei ministerijoms teikė paraiškas arba konsultavo įmones ir
įstaigas paraiškų teikimo klausimais:

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas.

2.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas.

3.

Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo
didinimas.

4.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste.

5.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste.

6.

V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

7.

N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

8.

T. Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas.

Puslapis 31

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Įgyvendinami projektai. Skyrius įgyvendino, administravo ir koordinavo daugiau kaip 30
projektų už 15 mln. Eur, kuriuos 2018–2021 metais Jurbarko rajono savivaldybėje planuojama
įgyvendinti Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Didžioji projektų dalis
yra numatyta Tauragės regiono 2014–2020 m. plėtros plane:
Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone (baigtas).

2.

A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste.

3.

Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje.

4.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje.

5.

Nemuno kelias.

6.

Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui.

7.

Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui.

8.

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra
Tauragės regione.

9.

Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste (baigtas).

10.

Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone.

11.

Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone.

12.

Jurbarko kultūros centro modernizavimas.

13.

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono
savivaldybėse. I etapas.

14.

Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje.

15.

Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.

16.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone.

17.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste.
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18.

Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste.

19.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas.

20.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas.

21.

Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
efektyvumo didinimas.

22.

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir
Tamošių kaimuose.

23.

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens
tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje.

24.

Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime.

25.

Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime.

26.

Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų
kaimuose.

27.

Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir
Klangių kaimuose.

28.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje.

29.

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas
neformaliajam ugdymui.

30.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių
lopšelyje-darželyje.

31.

Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas.

32.

Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių
kaimuose.
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Skyriaus darbuotojai parengė ir pateikė Tauragės regiono Integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo 2018 metų ataskaitą, taip pat 50 anksčiau įgyvendintų projektų ataskaitų:
Viešieji pirkimai. Skyriaus darbuotojai 2018 m. dalyvavo 26 viešųjų pirkimų komisijų
veikloje rengiant pirkimo sąlygas ir vertinant tiekėjų pateiktus dokumentus dėl rangos darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo. Pirkimo organizatorius įvykdė 13 mažos vertės pirkimų.
Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone“ inicijuotos, organizuotos ir
vykdytos 3 pirkimų skelbiamų derybų būdu procedūros pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar
kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintas nuostatas.
2018 m. rugsėjo mėn. pratęsta Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Findep“ dėl investicinių
projektų rengimo dar 12 mėn.
Kiti darbai:
Eil.
Nr.

Darbai

1.

Parengti 2018 metų Jurbarko rajono seniūnijų metiniai veiklos planai.

2.

Parengtas ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos
planas.

3.

Parengta ir patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės Užimtumo didinimo 2018 metų
programa. Koordinuotas jos įgyvendinimas ir stebėsena. Į programą įtraukti 96 asmenys,
programos įgyvendinimui skirta beveik 200 tūkst. Eur.
Parengtas Užimtumo didinimo 2019 metų programos projektas ir pateiktas svarstyti trišalėje
komisijoje.
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4.

Dalyvavimas rangos darbų pirkimo komisijoje dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės
mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo.

5.

Patvirtintas parengtas investicinis projektas ir energijos vartojimo audito ataskaita dėl
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimo ir
pradėtos techninio projekto pirkimo procedūros.

6.

Darbas 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
vertinimo ir atrankos komisijoje.

7.

Darbas Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono
savivaldybėje, veiklos projektų vertinimo ir atrankos komisijoje.
Darbas Jurbarko rajono savivaldybės 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijoje.

8.

Darbas Tauragės regiono plėtros tarybos darbo grupėje.

9.

Darbas vietos veiklos grupės „Nemunas“ valdyboje. Pritarta ir įsipareigota skirti dalinį
finansavimą VVG „Nemunas“ ir VVG „Jurbarkas“ strategijose numatytų projektų
įgyvendinimui.

10.

Administruotas tarptautinio projekto „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant
nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone
(Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“ užbaigimas ir paramos susigrąžinimo
procedūros. Vykdytas susirašinėjimas su atsakingomis institucijomis Lietuvoje, Rusijoje,
Lenkijoje. Siekiant išspręsti iškilusias projekto įgyvendinimo problemas, organizuoti
susitikimai su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Nemano miesto savivaldybės,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovais ir specialistais. Dėl aktyvių
veiksmų pavyko reikalaujamą grąžinti paramos sumą sumažinti nuo 962 248,37 Eur iki 566
826,84 Eur.

11.

Parengta 20 savivaldybės Tarybos sprendimų projektų.

12.

Koordinuoti VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro įgyvendinami projektai ir
kiti veiklos klausimai.

13.

Dalyvauta seminaruose ir mokymuose: „Teigiamo mikroklimato įtaka sėkmingam
komandiniam darbui“, „Dokumentų rengimas: dažniausiai pasitaikančios kalbos, formos ir
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turinio klaidos“, „Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui (ES) 2016/679: teisiniai aspektai“, „Socialinis verslas ir socialinės inovacijos“,
„Mobilizacijos sistema, ginkluota ir neginkluota gynyba“.

Problemos ir uždaviniai.
Pagrindinės Investicijų ir strateginio planavimo skyriui kilusios problemos buvo susijusios
su užsitęsusiomis viešųjų pirkimų procedūromis, projektų įgyvendinimo aprašų pasikeitimais ir
keliamais reikalavimais iš kitų institucijų (Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Kultūros paveldo
departamento ir kt.). Dėl šios priežasties teko atidėti projektų įgyvendinimą arba skirti papildomą
finansavimą iš rajono savivaldybės biudžeto.
Bus siekiama laiku ir tinkamai parengti naujas paraiškas, įgyvendinti pradėtus projektus.
Taip pat planuojama inicijuoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų tarptautinių projektų
įgyvendinimą.
Numatoma, kad skyriaus darbuotojai tobulins kvalifikaciją žmogiškųjų išteklių valdymo,
strateginio planavimo, viešųjų pirkimų srityse, kels kvalifikaciją tiksliniuose seminaruose ir
mokymuose projektų įgyvendinimo klausimais.

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
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dokumentus dėl adresų suteikimo, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, šiame skyriuje taip pat
dirba paminklosaugos specialistas. Visus 2018 metus skyrius dirbo be vedėjo.
Keliai. Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius organizavo Kelių priežiūros
ir plėtros programos įgyvendinimą. Šiai programai buvo skirta 1 000 200 eurų.
2018 metais atlikti darbai, jų vertės:
Kaimo
seniūnijos, Veliuonos sen. Klangių k. Klangių g. nauja statyba – 160 835,12 Eur
nauja statyba
(160 835,12 Eur)
Jurbarko
miesto
seniūnijos gatvių nauja
statyba,
rekonstravimas
(235 852,35 Eur)
Jurbarko m. šaligatvių,
bendro
naudojimo
automobilių stovėjimo
aikštelių
statyba,
rekonstravimas,
remontas
(114 681,70 Eur)
Kelių
(gatvių)
priežiūros ir remonto
darbai
397 548,12 Eur

1. Jurbarko m. Tulpių, Lelijų gatvių ir pravažiavimo nuo Vydūno iki
Lelijų g. rekonstravimas – 170 024,99 Eur
2.Vasaros g. nauja statyba, Šviesos ir Vyčio g. rekonstravimas –
65 827,36 Eur
1.Vytauto Didžiojo g. (šaligatvis nuo Imsrės g. iki Mokyklos g.) – 52
999,59 Eur
2. Jurbarko ligoninės bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė
– 61 682,11 Eur

1.Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra – 200 000,00 Eur
2.Kelių (gatvių) su žvyro danga remontas – 69 953,28 Eur
3.Kelių horizontalusis ženklinimas –12 999,96 Eur
4. Asfaltuotų gatvių dangų duobių užtaisymas – 74 999,76 Eur, iš jų:
kaimiškosiose seniūnijose
49 999,80 Eur,
Jurbarko mieste
24 999,96 Eur,
5. Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimas – 25 000 Eur,
iš jų:
kaimiškosiose seniūnijose
21 947,50 Eur,
Jurbarko mieste
3 052,50 Eur
6. Jurbarko m. šaligatvių pritaikymas žmonėms su negalia –
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4 595,20 Eur
7. Vandens pralaidų remontas kaimiškosiose seniūnijose – 9 999,92 Eur
Inžinerinės paslaugos
(48 026,08 Eur)
Investiciniai projektai
(719 217,39 Eur)

1.
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 KaunasJurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 109,0–112,2 km(Viešvilės gyv.)
pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo bei kelio rekonstravimo darbai – 133
568,45 Eur;
2.
Nemuno g. atkarpos tarp Prieplaukos ir Vydūno gatvių
Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai – 206 758,66 Eur;
3.
A.Giedraičio-Giedriaus g. rekonstravimo darbai – 78
890,28 Eur

Statybos darbai.
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius įgyvendindamas užsakovo funkcijas
atliko priežiūrą, vykdant įvairius statybos ir remonto darbus.
2018 m. atlikti darbai, jų vertės:
1. Mokslo paskirties pastato (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos)
salės Vydūno g. 23, Jurbarke, paprastojo remonto projekto rangos darbai.

118 310,17Eur

2. Papildomas Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos susitarimas
dėl 2018 m. balandžio 20 d. sutarties Nr. G1-68 papildomų darbų
atlikimo su „DIG Baltieji rūmai“.
3. Trumpalaikės socialinės globos įstaigos su gydymo patalpomis
Piliakalnio g. 4, Eržvilko mstl., Eržvilko sen., Jurbarko r., rekonstravimo
rangos darbai.
4. Papildomas susitarimas dėl Trumpalaikės socialinės globos įstaigos su
gydymo patalpomis 2018 m. balandžio 23 d. sutarties Nr. G1-70
nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų atlikimo su UAB „Sparkus“.
5. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastato tinkuoto fasado
dažymo rangos darbai.
6. Papildomas susitarimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos pastato tinkuoto fasado dažymo dėl 2018 m. rugpjūčio 17
d. sutarties Nr. G1-152 papildomų darbų atlikimo.
7. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastato tinkuoto fasado
dažymo II etapo rangos darbai.

15 131,23Eur
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8. Jurbarko rajono savivaldybės administracinio pastato parapeto
apskardinimo darbai.
9. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos Daukanto g. 9, Jurbarkas, Jurbarko r.
sav., šlaitinio stogo paprastojo remonto rangos darbai.
10. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“ rangos darbai.
11. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų
įrengimas Eržvilko gimnazijoje“ rangos darbai.
12. Girdžių medicinos punkto Ateities g. 15, Girdžių k., Jurbarko raj.,
remontas.
13. Jurbarko ligoninės lauko ir vidaus vandentiekio tinklų remontas.
14. Papildomas susitarimas dėl Jurbarko kultūros centro 2017 m.
balandžio 10 d. sutarties Nr. G1-40 nedaromų-papildomai daromų darbų
atlikimo.
15. Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo
rangos darbų priežiūra.

4 400,00 Eur
56 165,18 Eur
249 889,95 Eur
284 807,58 Eur
18 765,59 Eur
24 999,00 Eur
9 834,38 Eur

322 173,90 Eur

Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius parengė 22 tvarkomų savivaldybės
objektų sąmatas, vykdė 4 objektų statybos darbų kontrolę, vykdant bešeimininkių statinių griovimo
darbus.
Atliekų tvarkymas.
Jurbarko rajono savivaldybėje surinkta atliekų:
1. 5707,32 t mišrių komunalinių,
2. 475,08 t bioskaidžių,
3. 139,96 t stambiagabaričių,
4. 770,78 t antrinių žaliavų:.
Iš individualių konteinerių surinkta: 360,03 t mišrios pakuotės, 175,03 t stiklo pakuotės.
Iš bendro naudojimo konteinerių surinkta: 67,48 t popieriaus; 75,82 t plastiko; 92,42 t stiklo.
1 tonos atliekų sutvarkymo kaina buvo 94,21 Eur su PVM.
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Taip pat surinkta: 67,483 t bešeimininkių netinkamų naudoti padangų, pagal paslaugos
teikimo sutartį su UAB ,,Antrinio perdirbimo grupė“, 5,0 t bešeimininkių automobilinio plastiko
atliekų pagal paslaugos teikimo sutartį su UAB ,,Ekoservice“, 50,14 t asbesto turinčių gaminių
atliekų pagal paslaugos teikimo sutartį su UAB ,,Ekoservice“.
Beglobiai augintiniai, vilkų padaryta žala.
Sugauta 77 beglobių šunys, 41 katė. Šiai paslaugai apmokėti išleista 11 441,00 Eur (su PVM).
Paslaugos teikė VšĮ ,,Mintrija“.
Per metus nustatyti 6 vilkų padarytos žalos atvejai, atlyginta 330,00 Eur žalos.
Viešųjų pirkimų organizavimas. Skyriaus vyriausiasis specialistas apklausos būdu atliko
67 viešuosius pirkimus.
Investiciniai projektai.
Skyrius dalyvavo rengiant ir įgyvendinant šiuos projektus:
„Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste“
savivaldybės dotacijai gauti. Projekto vertė – 65 000 Eur, dotacija 45 500 Eur, dotacijos sutartis
pasirašyta 2018 m. kovo 30 d. 2018 m. panaudota 16 800 Eur valstybės biudžeto tikslinės dotacijos
ir 7 200 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Projektas bus tęsiamas 2019 metais.
,,Konteineriai tekstilės gaminių atliekoms surinkti Jurbarko savivaldybėje“ valstybės
dotacijai gauti. Projekto vertė 27 950 Eur. Šis projektas finansuojamas 100 proc., sutartis pasirašyta
2018 m. gegužės 10 d. Viešieji pirkimai įvykę, sandorio suma 27 888,08 Eur, konteineriai pasieks
Jurbarko miestą 2019 m. I ketv.
Pateikta projekto ,,Pakuotės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimas Jurbarko
savivaldybės reikmėms“ paraiška savivaldybės dotacijai gauti. Projekto vertė 10 298 Eur, projektas
finansuojamas 100 proc. Paraiška vertinama, sutartis kol kas nepasirašyta.
Savivaldybės turto inventorizavimas ir vertinimas.
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Parengta 19 nekilnojamojo turto objektų (gatvių, užtvankų) kontrolinių geodezinių
nuotraukų. Parengta arba patikslinta 19 nekilnojamojo turto objektų (gatvių, pastatų, užtvankų)
kadastrinių matavimų bylų.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota, išregistruota ir tikslinta pastatų, statinių, bei žemės
sklypų, duomenys, tam tikslui išleista 5 929 Eur.
Atliktas 21 nekilnojamojo turto objekto vertinimas. Taip pat parengta UAB „Varlaukis“
verslo vertinimo ataskaita.
Turto nuoma.
Skelbta 10 nuomos konkursų, įvyko 8. Išnuomotos patalpos Seredžiaus mstl., Skirsnemunės
k., Veliuonos mstl., Jurbarko m. Per mėnesį už šiais metais išnuomotus objektus gaunamas nuomos
mokestis – 5 829,18 Eur.
Savivaldybės turto pardavimas viešame aukcione.
Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešuose aukcionuose parduota:
1.buvusios mokyklos pastatai Mosteikių k.,
2. mechaninės dirbtuvės su garažais Vadžgirio k.,
3. rūsio patalpos Seredžiaus mstl.,
4. 25/100 vaistinės pastato Jurbarko m.,
5. 26/100 administracinio pastato Jurbarko m.,
6. valymo įrenginių pastatas su rezervuarais Rotulių k.,
7. mechaninių dirbtuvių pastatas Rotulių k.,
8. gamybinis pastatas Ežero g. 11, Kauno m.,
9. pašarų gamybos cechas Smalininkų k.,
10. silosinės Smalininkų k.,
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11. dalis gyvenamojo namo Smalininkų k.
Už visą parduotą turtą gauta 52 890 Eur pajamų, aukcionų dalyvių registravimo mokesčiai –
420 Eur.
Įvyko 13 nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžių, kuriuose parengta 27 viešame aukcione
parduodamų objektų programa. Į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą įtraukti 5 objektai.
Keleivių vežimas.
Keleivių transporto viešąsias paslaugas rajono gyventojams teikia UAB Jurbarko autobusų
parkas ir UAB „Jurbarko mažieji autobusai“. Pritaikant įstatyme numatytas lengvatas, per metus
pervežta 82 000 keleivių, vežėjams kompensacijoms už suteiktas lengvatas išmokėta 74 000 Eur.
Nuostolių dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo
autobusų (troleibusų) maršrutais kompensavimui išmokėta 302 000 Eur (dotacijos).
Direktoriaus įsakymu patvirtinti 57 specialiųjų reisų mokinių vežiojimo maršrutai, kuriais
vežami 15 švietimo įstaigų mokiniai. 2018 m. spalio 1 d. duomenimis, Jurbarko rajone buvo
vežiojami 1078 mokiniai. Mokinių vežiojimas specialiųjų reisų maršrutais kainavo 348 777 Eur.
Jurbarko rajono Keleivinio transporto veiklos koordinavimo komisija rinkosi į 12 posėdžių,
jų metu išnagrinėti 54 klausimai.
Krovinių pervežimas. Prašymų dėl leidimo išdavimo vykti Jurbarko rajono vietinės
reikšmės keliais sunkiasvorėmis ir didžiagabaritėmis transporto priemonėmis negauta.
Saugus eismas. Jurbarko rajono saugaus eismo komisija rinkosi į 8 posėdžius, jų metu
išnagrinėti 66 saugaus eismo klausimai. Patvirtintas pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo
eiliškumas. Naujai įrengtas 5 pėsčiųjų perėjų LED apšvietimas.
Būsto pritaikymas. Parengti 7 projektai su sąmatomis žmonių su negalia būstams pritaikyti.
Projektų vertė – 51 266 Eur.
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Valstybės paramos pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą suteikimas, socialinio būsto fondo plėtra ir nuoma.
Išnuomota 12 socialinių būstų (501,31 kv. m naudingojo ploto) įrašytiems į sąrašus asmenims
(šeimoms). Išnuomotuose būstuose apsigyveno 24 gyventojai. Nutrauktos 5 socialinių būstų
nuomos sutartys nuomininkų prašymu ir 1 nuomininkui mirus.
Išrašytos 7 pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti – gauti 10 procentų subsidiją valstybės
iš dalies kompensuojamam būsto kreditui apmokėti.
Savivaldybės būsto fonde 2018-12-31 įrašytas 171 būstas (7 677,09 kv. m naudingojo ploto),
iš jų socialinių būstų – 109 (4 863,59 kv. m naudingojo ploto). Už lėšas, gautas pardavus
savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio pastatus, nupirktas butas su priklausiniais
Jurbarkų seniūnijos Gedžių kaime. Vykdant projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono
savivaldybėje“, nupirkti 6 butai Jurbarko mieste.
Socialinio būsto laukia 61 asmuo ir šeima, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti.
Valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose namuose, ir jų
savininkams vykdymas. Panaudota 31,73 Eur nuompinigiams padengti ir baigtas išduotų valstybės
garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose namuose, vykdymas.
Licencijų išdavimas ir rinkliavos mokesčių surinkimas.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais: išduotos 4, patikslintos 2,
neterminuotam laikui sustabdytas 37 licencijų galiojimas, panaikintas 6 licencijų galiojimas.
Galioja 93 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais: išduota 31 (iš jų 28
vienkartinės) licencija, patikslintos 2 licencijos. Galioja 87 licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais.
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą
ir patikslinimą surinkta 3 154 Eur. valstybės rinkliavos.
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Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje galioja 2 licencijos vežti keleivius vietinio
susisiekimo maršrutais, 2018 m. naujų licencijų nebuvo išduota.
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje galioja 27 licencijų kopijos keleivių vežimui
vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, 2018 m. licencijos kopijų nebuvo išduota.
Licencijų ir licencijų kopijų duomenys suvedami į Licencijų ir licencijų kopijų išdavimo
informacinę sistemą „Vektra“.
Išduotas 1 leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir 1 leidimas vežti
keleivius lengvaisiais automobiliais taksi atnaujintas.
Suvesti 5 keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu deklaracijų duomenys.
Licencijos/leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais: galioja 11
licencijų, 2018 m. išduota 1.
Leidimai mažmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklai: galioja 21 leidimas,
2018 m. išduota 1.
Licencijos energetinei veiklai: galioja 4 licencijos energetinei veiklai, išduotos 3.
Valstybinės rinkliavos už licencijas/leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis surinkta 980 Eur.
Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje nebuvo išduota.
Programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti vykdymas.
Savivaldybės Tarybos sprendimu Programai daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti
buvo skirta 15 000 Eur. Gauta 11 paraiškų. Paraiškų vertinimo komiteto sprendimu parama buvo
teikiama 8 bendrijoms.
Teritorijų planavimas. Šią funkciją vykdantys skyriaus tarnautojai dirba ir atlieka pavestas
funkcijas per Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR), Teritorijų planavimo dokumentų
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rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS),
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Duomenys apie
inicijuojamus ir organizuojamus projektus pateikiami REGIA žemėlapyje (www.regia.lt).
Priimti prašymai ir pradėti organizuoti 31 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).
Patvirtinti 22 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir užbaigtos projektų
rengimo procedūros ŽPDRIS.
Išduota 90 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų.
Inicijuota 11 žemės sklypų projektų suformuoti naujus kitos paskirties valstybinės žemės
sklypus.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota 33 valstybinės žemės sklypai ir 13 valstybinės
žemės panaudos sutarčių.
Parengta 16 įsakymų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo
pakeitimo.
Parengtos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Jurbarko miesto
teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos kartu su priemonių planu ir
stebėsenos (monitoringo) ataskaitomis.
Parengtas Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano koregavimas.
Projektų derinimas. Statybos leidimai.
Per informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) ar tiesiogiai gauti 257
prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą (2017 m. – 243).
Suderinta 117 statinių projektų.
Išduota 114 statybą leidžiančių dokumentų.
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Gauti 7 prašymai išduoti specialiuosius reikalavimus.
Išduoti 2 specialieji reikalavimai.
Gauti 29 prašymai informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių
projektavimą ir prašymai informaciją paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
Pritarta 13 prašymų visuomenei svarbių statinių projektavimui. Prašymų informacija
paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
Priimtos ir suderintos 12 projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.
Parengta 19 įsakymų dėl statinių projektų patvirtinimo.
Parengta 15 raštų įvairiais su statyba susijusiais klausimais.
Parengtos 3 ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Adresų suteikimo ir topografinių nuotraukų derinimas.
Parengta 111 administracijos direktoriaus įsakymų dėl adresų suteikimo.
Suderintos 335 topografinės nuotraukos ir inžinerinių tinklų planai per Topografinių planų ir
inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) sistemą.
Suteikti adresai Jurbarko m., Jurbarkų, Eržvilko, Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,
Šimkaičių, Veliuonos, Skirsnemunės, Smalininkų, Viešvilės seniūnijose (miesteliams, kaimams,
vienkiemiams).
Suteikta 20 gatvės pavadinimų Jurbarko rajone ir parengti Tarybos sprendimų projektai.
Atsakyta į 83 juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl adreso suteikimo.
Išduota 335 vnt. kartografinės medžiagos geodezininkams per TOPD sistemą.
Jurbarko rajono savivaldybėje dalis suderintų 2018 metais topografinių ir inžinerinių tinklų
planų buvo pertvarkyti į SEDR (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinys) pagal patvirtintą Žemės
ūkio ministerijos aprašą.
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3 kartus teiktos ataskaitos dėl SEDR VĮ „GIS-CENTRAS“ per FileVIlla Pro programą
nuotoliniu būdu.
Kas ketvirtį teikiama ataskaita Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl suderintų topografinių
ir inžinerinių planų.
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 110 statinių, iš to
skaičiaus 10 gyvenamosios paskirties pastatų, 92 negyvenamosios paskirties pastatai ir 8
inžineriniai statiniai. Vykdyta statinių techninės priežiūros patikrinimo akte nustatytų reikalavimų
vykdymo kontrolė.
Parengti dokumentai ir kreiptasi į teismą su prašymais priimti sprendimus įpareigoti pastatų
savininkus nugriauti apleistus, avarinės būklės pastatus (dėl 4 pastatų).
Vykdytos reikiamos procedūros dėl 11 statinių, kurie neturi savininkų arba kurių savininkai
nežinomi, pripažinimo bešeimininkiu turtu.
Siekiant sukurti saugesnę, kokybiškesnę ir patrauklesnę aplinką, pasinaudojus ES lėšomis,
užbaigtas projektas „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“. Projekto metu
likviduoti nenaudojami nuotekų valymo įrenginių statiniai su priklausiniais, esantys A. Giedraičio–
Giedriaus g., nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statiniai, esantys Vydūno g., Jurbarko m.
Už savivaldybės biudžeto lėšas nugriauti fermų griuvėsiai, esantys Gystėnų k., Veliuonos
seniūnijoje, ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas, esantis Kranto g. 40, Jurbarke. Už liekamąsias
medžiagas likviduoti karvidės griuvėsiai, esantys Paalsio I k., Šimkaičių seniūnijoje.
Paminklosauga.
Kultūros paveldo objektų (toliau – KPO) tvarkybos darbams panaudota 51 348,07 Eur.
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Įgyvendinant Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais, esančios Vydūno g., Jurbarko m.,
remonto ir restauravimo (tvarkomuosius statybos) darbus, buvo įrengti nauji tvoros varteliai. Jiems
panaudota 10 890 Eur. Taip pat nupirktos šio projekto techninės priežiūros (502,63 Eur) ir projekto
sprendinių įgyvendinimo priežiūros (72,60 Eur) paslaugos.
Atliekant paruošiamuosius darbus, Jurbarko piliakalnio su gyvenviete, piliakalnio vadinamo
Bišpiliu, Višpiliu (u. k. 2036), Jurbarko m., Jurbarko m. sen., Jurbarko r. sav., pritaikymo ir
tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui iškirsti projekte nurodyti medžiai. Medžių iškirtimui
panaudota 2 904 Eur.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijai įgyvendinant projektą „Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ nupirktos projekto techninės priežiūros (3 900
Eur) ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros (2 855,60 Eur) paslaugos.
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai gavus finansavimą iš „Lietuvos
Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimo“ 2018 metais programos, prie Veliuonos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1361) pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir priebažnyčio
su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto įgyvendinimo
prisidėta 28 200 Eur.
Laisvės kovų įamžinimo paminklų priežiūros ir remonto darbams Jurbarko miesto senosiose
kapinėse panaudota 1 873,24 Eur.
Religinėms bendruomenėms remti lėšų skirstymo komisija lėšas paskirstė šioms religinėms
bendruomenėms:
1. Paulių Kapucinų vienuolyno remonto ir koplyčios įrengimo projekto rengimui –2 000
Eur;
2. Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios apsaugos techninių
priemonių projekto įgyvendinimui – 5 200 Eur;
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3. Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčiai ir varpinės sienoms dažyti reikalingiems dažams įsigyti –
2 000 Eur;
4. Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriaus tvoros elementams įsigyti –
2 000 Eur;
5. Skirsnemunės Šv. Jurgio parapijos klebonijos pastato stogo remonto darbams atlikti –
3 300 Eur;
6. Vadžgirio Šv. Juozapo parapijai bažnyčios bei varpinės apšvietimui įrengti – 1 000 Eur;
7. Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapijai bažnyčios bokšto apskardinimo ir zakristijos
pastato remonto darbams – 700 Eur.
Organizuotas pažintinis seminaras, skirtas Lietuvos advokatų tarybos pirmininkui bei
Lietuvos teisininkų draugijos veikėjui meno ir kultūros žmogui Zigmui Toliušiui atminti.
Vykdyti KPO patikrinimai, surašyti 23 nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos aktai,
kurie skelbiami internetinėje svetainėje www.jurbarkas.lt, bei 2 kultūros paveldo tikrinimo aktai,
keičiantis valdytojams.
Parengti ir paviešinti 4 kultūros paveldo objektų: Seredžiaus ir Smalininkų senųjų žydų
kapinių, Naujininkėlių senųjų kapinių ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų
karių kapų individualūs apsaugos reglamentai.
Parengtas Jurbarko rajone esančių Laisvės Kovų gynėjų atminimo vietų žemėlapis su
nuotraukomis ir trumpais aprašymais apie kiekvieną iš jų. Žemėlapis paviešintas Jurbarko rajono
savivaldybės žemėlapiuose (https://maps.jurbarkas.lt/portal/home/index.html).
Parengta ir pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl
Jurbarko piliakalnio su gyvenviete, piliakalnio vadinamo Bišpiliu, Višpiliu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 2036) Jurbarko m., archeologinių tyrimų, avarinės grėsmės pašalinimo,
konservavimo–restauravimo darbų.
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Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai padėta parengti ir pateikti
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos paraišką dėl Veliuonos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 1361) pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir
priebažnyčio su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) tęstinių darbų
finansavimo.
Kiti darbai.
Parengta 115 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų.
Teikiamos konsultacijos statybų, teritorijų planavimo, ekologijos-energetikos, socialinio
būsto įsigijimo ir pritaikymo, daugiabučių namų administravimo, pastatų privatizavimo, pastatų
naudojimo priežiūros ir kt. klausimais.
Įvyko 42 išvykstamieji Želdinių komisijos posėdžiai.
Skyriaus specialistai buvo projektų vadovais:
1. „Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto
Didžiojo gatvių, Jurbarko m., infrastruktūros ir viešųjų erdvių rekonstravimas“ (projekto kodas Nr.
07.1.1-CPVA-R-903-71-0001). Vadovė – Gražina Gadliauskienė.
2. „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone“ (projekto kodas Nr.
05.5.1-APVA-R-019-71-0002). Vadovė – Rasa Pakštaitienė.
3. Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymo techninio projekto (su tyrimais),
topografinės nuotraukos su medžių taksacija parengimas. Vadovė – Jurgita Bosikienė.
4. „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (projekto kodas Nr.
06.2.1-TID-R-511-71-0003). Vadovas – Rimantas Guntys.
5. „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ (projekto Nr. 05.4.1CPVA-R-302-71-0005). Vadovas – Viktoras Klepikovas.
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų jam
pavestas socialinės srities valdymo, koordinavimo funkcijas bei įgyvendina socialinę politiką
savivaldybėje. Pagrindinės funkcijos – piniginės socialinės paramos teikimo ir socialinių paslaugų
savivaldybės gyventojams administravimas.
2018 metų Jurbarko savivaldybės administracijos Socialinės paramos plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir
savivaldybės socialinės politikos priemones, teikti gyventojams:
o

bendrąsias socialines paslaugas;

o

socialinės priežiūros paslaugas;

o

socialinės globos paslaugas;

o

gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą;

o

teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę paramą;

o

užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimą.

Šiuo metu skyriuje dirba vedėjas, 2 vyriausieji specialistai, 1 vyriausiasis socialinis
darbuotojas, 3 išmokų specialistai ir 2 atvejo vadybininkai. 2018 m. skyriuje dėl įvairių priežasčių
vyko nemaža darbuotojų kaita. Nuo birželio 28 d. skyriui vadovauja Laima Gardauskienė. Nuo
liepos 1 d. skyrius perėmė iš reformuoto Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijas, susijusias su
vaiko globos organizavimu savivaldybėje, ir darbą su šeimomis, taikant atvejo vadybą.
Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. Socialines paslaugas savivaldybėje teikia
viešosios ir biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, religinės bendrijos.
Daugiausia socialinių paslaugų teikia VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.
Pagrindinės VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamos paslaugos:
dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje suaugusiems proto ir fizinės negalios asmenims,
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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,
budinčio globotojo,
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 43 žmonės. Per 2018 metus naujų
gavėjų, gaunančių dienos socialinę globą, padaugėjo 13, bet paslaugos poreikis patenkinamas,
laukiančiųjų eilėje nėra.
Pagalbos į namus paslaugas vidutiniškai gavo 90 asmenų. Per metus naujų gavėjų, gaunančių
pagalbos į namus paslaugas, buvo 28 asmenys. Šios paslaugos poreikis nėra patenkinamas, eilėje
laukia 10 asmenų, ypatingas poreikis yra Seredžiaus ir Šimkaičių seniūnijose.
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas,

išnaudojant visas socialinio darbo

galimybes, kad vaikas galėtų augti šeimoje, gavo 35 asmenys: 8 motinos ir 27 vaikai. Minėtų
paslaugų poreikis patenkinamas.
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Per metus nakvynės namuose paslaugos buvo suteiktos vidutiniškai 8 asmenims. Laikino
apnakvindinimo paslauga suteikta 34 asmenims (30 vyrams, 4 moterims), iš kurių 9 asmenys buvo
kitų savivaldybių gyventojai. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ taip pat vykdė Globos centro
funkcijas. Naują pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą savivaldybėje gavo
37 šeimos.
Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
asmenims teikiamos ir kitose rajono įstaigose: Seredžiaus senelių globos namuose (42 asmenys),
VšĮ Smalininkų senjorų namuose (16 asmenų) ir VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Eržvilko
padalinyje (23 asmenys).
Informacija apie išlaidas socialinėms paslaugoms iš savivaldybės ir valstybės biudžetų:

Socialinių paslaugų įstaiga

Finansuojama iš
savivaldybės biudžeto
lėšų
Suma, Eur
Gavėjų
skaičius

Finansuojama iš
valstybės biudžeto lėšų
Suma, Eur

Gavėjų
skaičius

Pagalba į namus, VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“
Dienos socialinė globa asmens namuose, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“
Dienos socialinė globa institucijoje, VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“
Ilgalaikė it trumpalaikė socialinė globa
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(ilgalaikė, Vydūno g. 56C)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(ilgalaikė, Eržvilkas)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(trumpalaikė, Eržvilkas)

31 024,10

95

-

-

-

-

108 353,08

34

27 973,96

7

23 598,81

5

41 675,36

10

1 142,93

1

44 345,29

13

5 213,41

7

5 191,25

2

725,38

2

Seredžiaus senelių globos namai

106 050,10

33

9 251,92

7

Smalininkų senjorų namai

22 744,29

6

41 315,35

11
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Suvalkijos socialinės globos namai

3 203,67

1

-

-

Jurdaičių socialinės globos namai

683,37

1

-

-

Adakavo socialinės globos namai

55 307,66

15

7 648,68

3

Didvyžių socialinės globos namai

5 401,88

2

4 464,00

1

3 540

1

-

-

-

-

1 150,32

1

Kudirkos Naumiesčio parapijos globos namai

24 294,11

8

6 339,05

2

Kalvarijos socialinės globos namai

5 090,70

2

-

-

Aukštelkės socialinės globos namai

4 032,38

1

-

-

VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras

17 907,37

3

-

-

VšĮ Muniškių globos namai

1 168,66

1

VšĮ Vilties žiedas
VšĮ Jurbarko ligoninė

Šv. Klaros globos namai

-

-

5 572,11

2

Skalvijos vaikų globos namai

142 145,01

24

33 581,62

24

VšĮ Šakių globos namai

21 867,00

3

4 084,39

3

Nors gyventojų skaičius mažėja, bet dėl senstančios visuomenės ir darbingo amžiaus
gyventojų emigracijos, didėja ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis senyvo amžiaus
žmonėms, kuris šiuo metu nėra tenkinamas. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų Seredžiaus
senelių globos namuose laukia 9 asmenys, o VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Eržvilko mstl.)
– 5 asmenys.
Pagrindinis socialinių paslaugų finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos bei
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms, asmenų mokėjimai už
socialines paslaugas. Šiuo metu dalis socialinių paslaugų dėl įgyvendinamų projektų yra
apmokamos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
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Socialinės paramos skyrius, vykdydamas socialinių paslaugų administravimą, priėmė 214
sprendimų dėl socialinės priežiūros skyrimo ir nutraukimo, 271 sprendimą dėl socialinės globos
skyrimo ir nutraukimo, išrašė 41 siuntimą į stacionarias socialinės globos įstaigas socialinės globos
paslaugoms gauti, organizavo 27 Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdžius.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. savivaldybėje buvo pradėtas darbas su šeimomis taikant atvejo
vadybą. Socialinės paramos skyriuje dirba 2 atvejo vadybininkės, o seniūnijose – 10,25 pareigybių
socialinių darbuotojų darbui su šeimomis. Per šį laikotarpį 86 šeimoms buvo pervertintas socialinių
paslaugų poreikis, pradėtas 121 atvejo procesas. Šioms šeimoms yra teikiamos socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugos. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 111 aktyvių atvejo vadybos
procesų, o 10 – užbaigtų. Per nurodytą laikotarpį savivaldybėje buvo vertinama 210 vaikų, ar
patiria vaiko teisių pažeidimus, iš jų: 156 – nustatytas 1 grėsmės lygis, 12 – 2 grėsmės lygis, 42
nenustatytas grėsmės lygis.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teritorinis skyrius inicijavo 48 atvejo vadybos procesus, o seniūnijos – 63. Per
ataskaitinį laikotarpį įvyko 165 atvejo vadybos posėdžiai. Efektyviam darbui su šeimomis, ypač
kaimo vietovėse, reikėtų platesnio paslaugų spektro.
Atvejo vadybos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. O1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarko aprašo
patvirtinimo“, yra numatyta, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, nustatęs vieną iš grėsmės vaikui lygių,
kreipiasi į savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą ar NVO, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus
koordinuoti atvejo vadybos procesą ir teikti socialines paslaugas. Jurbarko rajono savivaldybės
administracija pati koordinuoja atvejo vadybos procesą ir teikia paslaugas šeimoms, nors Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatyme yra numatyta, kad „savivaldybė atsako už socialinių
paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama
socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros
kokybę“. Artimiausiu metu reikia pavesti šias paslaugas teikti socialinių paslaugų įstaigai arba
organizuoti viešuosius pirkimus ir pirkti šias socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams.
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Nuo 2018 m. liepos 1 d. Socialinės paramos skyriui buvo suteikti įgaliojimai vykdyti
savivaldybės administracijos funkcijas, nustatytas Vaiko globos organizavimo nuostatuose. Per šį
laikotarpį 12 vaikų buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), iš jų 11 – Skalvijos vaikų globos
namuose, 1 – budinčio globotojo šeimoje (VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“).
Tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos vaiko globa (rūpyba) buvo
nustatyta 8 vaikams.
Per nurodytą laikotarpį kreipėsi 3 asmenys, pageidaujantys tapti budinčiais globotojais, bet
teigiamų išvadų dėl jų pasirengimo globoti (rūpinti) vaikus negavome.
Piniginė socialinė parama. Valstybinės šalpos išmokos.
Valstybinėms šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti buvo suplanuotas 4
185,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš jų panaudota – 3937 tūkst. Eur. Lyginant su
praėjusiais metais, lėšų poreikis sumažėjo 2 proc., nes mažėjo vidutinis gavėjų skaičius ( 2018 m.
– 2021, 2017 m. – 2140). Per metus 6 proc. sumažėjo šalpos pensijų gavėjų skaičius, bet dėl
senstančių gyventojų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius 7 proc. išaugo. 62 proc. šių išmokų
gavėjų sudarė moterys, o 8 proc. vaikai.
Laikotarpis
Lėšos, tūkst. Eur

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1000

991

982

964

Transporto išlaidų (0,25 bazinės socialinės išmokos) bei specialiųjų lengvųjų
automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos (iki 32 bazinės socialinės išmokos).
Kompensacijoms mokėti buvo panaudota 5871 Eur valstybės biudžeto lėšų., kurias gavo 51
asmuo, iš jų - 5 vaikai.
Gaunantys 0,25 BSI dydžio kompensaciją
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Vidutinis
suaugusių
gavėjų
skaičius

Lėšos,
Eur

Vidutinis
neįgalių
vaikų
skaičius

Lėšos, Eur

Suaugę
neįgalūs
asmenys

Lėšos,
Eur

Šeimos,
auginančios
neįgalų vaiką

Lėšos, Eur

46

5301

5

570

0

0

0

0

Išmokos vaikams.
Išmokėta 2 234 070 Eur išmokų vaikams (2017 m. – 706 001 Eur).
Išmokos pavadinimas

2017 m.

2018 m.

Gavėjų skaičius

Lėšos, Eur

Gavėjų skaičius

Lėšos, Eur

253

105 754

226

94 468

2025

350 212

4719

1 867 641

Vienkartinių
išmokų
nėščioms moterims

72

5 472

72

5 472

Išmokų besimokančio ar
studijuojančio
asmens
vaiko priežiūrai

9

5 901

9

12 827

Išmoka gimus vienu metu
daugiau kaip vienam vaikui

6

4 474

16

10 651

Globos (rūpybos) išmokų

96

119 341

48

56 153

Globos (rūpybos) tikslinių
priedų

56

81 251

51

80 879

Vienkartinių
įsikurti

18

33 596

24

44 459

Vienkartinių
vaikams

išmokų

Išmokų vaikams
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Nuo 2017 m. balandžio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu visoms vaikus
globojančioms šeimoms iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriami pagalbos pinigai. Per 2018 metus
buvo išmokėta 52 266,29 Eur pagalbos pinigų ( 2017 m. – 13 072 Eur). Socialinės paramos skyrius
skyrė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą išmoką – atlygį budinčiam
globotojui, prižiūrinčiam tėvų globos netekusį vaiką. Per 2018 metus ši išmoka buvo mokama
vienam budinčiam globotojui, išmokėta 2703,22 Eur.
Socialinės paramos skyrius vykdo susirašinėjimą su Europos Sąjungos valstybėmis dėl
išmokų vaikams skyrimo, pildo specialias formas. Per 2018 metus užpildyta ir į kitas šalis išsiųsta
85 formos.
Išmokos vaikui permokos.
Per metus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė informaciją
apie 18 rajono šeimų, kurios galimai neteisėtai gavo išmokas vaikui (valstybinė funkcija) už 26
vaikus (2017 m. – 16 šeimų, kuriose augo 29 vaikai). Išanalizavus konkrečius šeimų duomenis
paaiškėjo, kad 2 šeimos išmokas gavo teisėtai ir išmokų mokėjimas joms buvo atnaujintas. 5
šeimoms nustatytos išmokos vaikui permokos, kurios buvo grąžintos iš karto arba yra grąžinamos
dalimis. Pagal 2018 metų gruodžio mėnesį gautą informaciją 11 šeimų duomenys dar analizuojami
seniūnijose pagal asmenų prašymų pateikimo vietas.
Nustatyta permokų 2018 m. (įtrauktos ir
permokos, apie kurias informacija buvo gauta
ankstesniais metais, tačiau nustatytos 2018 m.)

Nustatyta permokų pagal VMI sąrašus
nuo 2009-03-01

Šeimų
skaičiu
s

Vaikų
skaičius
šeimose

Suma ,
Eur)

Iš jų
grąžinta,
Eur

Suma iš
viso, Eur

Grąžinta
permokų iš viso,
Eur

Bendra grąžintų
permokų suma
2018 m., Eur

7

6

939,40

640,26

38976,69

36913,29

3267,47

Puslapis 58

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Savarankiškajai savivaldybės funkcijai – piniginei socialinei paramai (socialinėms
pašalpoms, būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijoms,
vienkartinėms pašalpoms, kredito ir palūkanų kompensacijoms ) – išmokėta 1 433 632 Eur (2017
m. – 1 231 653 Eur). Laidojimo pašalpų (valstybės deleguota funkcija) išmokėta 130 720 Eur (
2017 m. – 140 448 Eur).
Socialinė parama mokiniams.
Savivaldybėje dėl mažėjančio vaikų skaičiaus mažėja ir mokinių, gaunančių nemokamą
maitinimą.
Nemokamas
maitinimas
mokiniams

Nemokamą
Nemokamą
Valstybės biudžeto Savivaldybės
maitinimą gavusių maitinimą gavusių lėšos, Eur
biudžeto
mokinių skaičius
mokinių, kuriuos
lėšos
augina socialinę.
patiekalų
pašalpą gaunantys
gamybai, Eur
bendrai gyvenantys
asmenys

2017 m.

1318

524

212 241,59

102 827,50

2018 m.

1218

522

198 422,55

118 933,89

Dėl teisės aktų pakeitimų paramą mokinio reikmenims gavo daugiau mokinių nei 2017
metais.
Parama
mokinio reikmėms

Paramą
reikmenims įsigyti
mokinių skaičius

mokinio
gaunančių

Panaudotos
biudžeto lėšos, Eur

2017 m.

897

51 129,00

2018 m.

950

54 150,00
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Kita socialinė parama. Antrojo laipsnio valstybinės pensijos.
Įvyko 5 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 8 motinų kandidatūros dėl
antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. Visoms pateiktoms motinoms buvo paskirtos
valstybinės pensijos.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas.
Per metus įvyko 11 specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos posėdžių, kurių metu 27
asmenims buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
141 asmeniui specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas atsižvelgiant į jiems nustatytą
specialiųjų nuolatinės slaugos poreikį, gydymui nuolat reikalingų dializių būtinumą, prilyginant
invalidumo grupes ar netekto darbingumo procentus. Iš šių asmenų nedidelių specialiųjų poreikių
lygis buvo nustatytas 1 asmeniui, vidutinių specialiųjų poreikių lygis - 36 asmenims, didelių – 104
asmenims. Šiems asmenims buvo išduota 140 neįgaliojo pažymėjimų.
Specialiųjų poreikių lygis

Asmenų skaičius (viso)

Nedidelių

1

Vidutinių

36

Didelių

104

Būsto pritaikymas neįgaliesiems.
2018 metais buvo pritaikyti 7 būstai neįgaliesiems, iš jų 6 asmenims, turintiems labai ryškių
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Iš valstybės biudžeto šiems darbams atlikti

panaudota 23 015,94 Eur, o iš savivaldybės biudžeto – 28 249.64 Eur lėšų.
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Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 2018 metais
vykdė 5 organizacijos.
Eil.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Nr.

Paslaugas
gavusių
asmenų
skaičius

Panaudot
a lėšų, Eur

1.

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija

121

22773

2.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko
viltis“

20

5531

3.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

18

7374

4.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
Jurbarko skyrius

16

6984

5.

Viešoji įstaiga „Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų
centras“

18

6507

193

49 169

Iš viso

Iš valstybės biudžeto projektams finansuoti buvo skirta 41 609 Eur (2017 m. – 40 527 Eur),
o iš savivaldybės biudžeto – 7 560 Eur ( 2017 m. – 8 110 Eur).
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas.
Įvyko 2 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstytos 3
asmenų situacijos.
Pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.
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Koordinuotas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamų
projektų „Parama maisto produktais“ ir „Parama higienos prekėmis“ įgyvendinimas savivaldybėje.
Paramą maisto produktais ir higienos prekėmis gavo 3685 asmenys (2017 m. – 3480).
Šie skaičiai rodo, kad savivaldybėje toliau būtina įgyvendinti socialinę atskirtį mažinančias
priemones.

SVEIKATOS APSAUGA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje sveikatos apsauga rūpinasi savivaldybės
gydytojas (vyriausiasis specialistas). Ši pareigybė skirta įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir
savivaldybės sveikatos politiką, derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą
įgyvendinant sveikatos programas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Savivaldybėje veikia 10 asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (toliau – ASPĮ), teikiančių pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
ir 12 privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologines paslaugas
gyventojams. Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos viešojoje įstaigoje
Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Jurbarko rajono PSPC) Psichikos
sveikatos skyriuje. Antrinio lygio neurologo paslauga (su elektroencefalografiniu tyrimu – EEG)
teikiama A. Kurienės individualios įmonės neurologijos kabinete. Jurbarko rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(toliau – Jurbarko rajono VSB).
Tarybos sprendimai. Savivaldybės gydytojas pagal savo kompetenciją teikė savivaldybės
Tarybai sprendimų projektus. Priimti sprendimai:
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-15 pritarta
Stebėtojų tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-16 pritarta
Narkotikų kontrolės komisijos 2017 m. veiklos ataskaitai.
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Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimais:
1. Pritarta Jurbarko rajono VSB 2017 m. veiklos ataskaitai (priimtas sprendimas T2-82).
2. Patvirtintas Jurbarko rajono VSB 2018 m. veiklos planas (priimtas sprendimas T2-83).
3. Patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2017 m. ataskaita ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2016 m. ataskaita (priimtas sprendimas T2-84).
4. Patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 m.
specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaita ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 m.
specialioji programa (priimtas sprendimas T2-85).
5. Pritarta Bendruomenės sveikatos tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai (priimtas sprendimas
T2-86).
6. Atnaujinta Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis ir patikslintos Bendruomenės
sveikatos tarybos narių pareigos (priimtas sprendimas T2-87).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimais:
1. Pritarta VšĮ ASPĮ 2017 m. veiklos ataskaitoms (priimti sprendimai: T2-104, T2-105, T2106, T2-107, T2-108, T2-109).
2. Nustatyti VšĮ ASPĮ 2018 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo
įmokomis) ir medikamentams, normatyvai procentais nuo gautų Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšų (priimtas sprendimas T2-103).
3. Nustatyti 2018 m. VšĮ ASPĮ vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai (priimtas
sprendimas T2-110).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-143
nustatytos VšĮ ASPĮ 2018 m. siektinos veiklos užduotys.
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Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-165 pakeistas
VšĮ Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašas: ilgalaikės socialinės globos paslaugos
vieno lovadienio kaina asmeniui ir mokamos globos paslaugos kaina (už vieną lovadienį).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-221 buvo
atnaujinta Narkotikų kontrolės komisijos sudėtis ir patikslintos Narkotikų kontrolės komisijos
narių pareigos.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-222 buvo
pakeisti Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų 9 ir 15 punktai bei atnaujintas šių punktų
išdėstymas.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-232 pakeista
VšĮ Jurbarko ligoninės valdymo struktūra (uždarytas Ginekologijos skyrius).
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-338
pakeistas VšĮ Jurbarko ligoninei nustatytas 2018 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio
draudimo įmokomis) normatyvas (2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T2-103).
E. sveikata. Nuo 2018 m. kovo 1 d. duomenys, susiję su paciento sveikata ir jos priežiūra
(su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo
pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma),
vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės
sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26
d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, visose ASPĮ tvarkomi elektroniniu
būdu. VšĮ Jurbarko ligoninėje ir VšĮ Jurbarko rajono PSPC vykdoma elektroninė pacientų
registracija pas gydytojus. 2019 m. Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės
ambulatorijos pradės vykdyti elektroninę pacientų registraciją pas gydytojus.
Nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose ASPĮ
tvarkomi elektroniniu būdu. Vaikų asmens duomenis apie sveikatą turi teisę rinkti, kaupti ir saugoti

Puslapis 64

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Jurbarko rajono VSB specialistai pagal jiems priskirtas ugdymo įstaigas. Vaikų, lankančių
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatos pažymėjimo duomenis Vaikų sveikatos stebėsenos
informacinėje sistemoje numatoma kaupti 2019–2020 m.
Darbo užmokestis. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. V-534 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo
2018 metais“, visos VšĮ ASPĮ medicinos darbuotojams (prioritetą teikiant mažiausiai
uždirbantiems specialistams) pagrindinio darbo užmokesčio pastoviąją dalį vidutiniškai didino nuo
5 iki 39 proc. Klausimas dėl VšĮ ASPĮ darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ne kartą svarstytas
Stebėtojų taryboje. 2018 m. lapkričio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių
klausimų komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas „Darbo užmokesčio didinimo analizė
viešosiose gydymo įstaigose: Jurbarko ligoninėje ir Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros
centre bei optimizavimo plano vykdymas viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“.
Asmens sveikatos priežiūra.
Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikia viešosios įstaigos – Jurbarko rajono PSPC,
Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijos.
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.
Savivaldybėje yra 11 medicinos punktų, kurie yra pavaldūs viešosioms įstaigoms,
teikiančioms pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos VšĮ Jurbarko rajono PSPC
Psichikos sveikatos skyriuje.
Konsultacines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko rajono
gyventojams teikia UAB „Saulės klinika“ ir Jono Petkinio klinika, UAB.
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Visose pirminio lygio ASPĮ teikiamos ir odontologinės paslaugos prisirašiusiems asmenims.
2018 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC ir VšĮ Seredžiaus ambulatorija pasirašė sutartis su Klaipėdos
teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir dėl šių paslaugų išlaidų
kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Didžiausioje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikiančioje VšĮ Jurbarko rajono
PSPC prisirašiusių asmenų skaičius 2018 m. buvo 13 284.
VšĮ 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 2018 m. buvo 4 686 (2017 m. – 4 955),
tarp jų ligonių pervežimų į kitas gydymo įstaigas – 718 (2017 m. – 687), gimdyvių – 43 (2017 m.
– 37).
2018 m. Psichikos sveikatos skyriuje dirbo 2 – gydytojai psichiatrai, 2 medicinos psichologai,
2 psichikos sveikatos slaugytojai,1 socialinis darbuotojas.
2018 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC gydytojų kolektyvą papildė dar vienas jaunas specialistas
– gydytojas odontologas.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC sėkmingai vykdo veiklą Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai
stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetas (DOTS kabinetas).
Įstaiga savo lėšomis pacientų aptarnavimo kokybei gerinti įsigijo odontologinės įrangos.
Teikiamas kokybiškas endodontinis dantų gydymas visoms pacientų grupėms. Gerinant e.
sveikatos paslaugų kokybę, papildomai įsigyta kompiuterinės įrangos. Taip pat įstaiga savo lėšomis
e. sveikatos vykdymui įsigijo FOXUS programą.
VšĮ Eržvilko PSPC savo lėšomis e. sveikatos vykdymui įsigijo FOXUS programą, atnaujino
elektros instaliacija, priešgaisrinę apsaugą, įsigijo naujus dūmų detektoriaus. Taip pat įstaiga savo
lėšomis atliko einamąjį dalies patalpų remontą, pakeitė dalį langų plastikiniais.
2018 m. sausio 31 d. iš VšĮ Viešvilės ambulatorijos vyriausiosios gydytojos pareigų
pasitraukė Vaida Augaitienė. Savivaldybės mero potvarkiu VšĮ Viešvilės ambulatorijos
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vyriausiojo gydytojo funkcijas laikinai vykdyti pavesta VšĮ Šimkaičių ambulatorijos vyriausiajai
gydytojai Laimai Balseraitienei nuo 2018 m. vasario 1 d., iki kol konkurso būdu bus išrinktas ir į
pareigas paskirtas VšĮ Viešvilės ambulatorijos vyriausiasis gydytojas. Įstaiga savo lėšomis e.
sveikatos vykdymui įsigijo FOXUS programą, kompiuterį, kompiuterinę programą. Taip pat savo
lėšomis pakeitė 2 langus plastiko langais.
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 2018 m. ligoninės stacionare gydėsi iš viso ligonių 3 793 (2017 m. – 4 027),
atliktos didžiosios operacijos – 731 (2017 m. – 735), taikant kokybiškesnius gydymo metodus
chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos srityse.
Sausio 31 d. iš VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigų pasitraukė Aivaras
Šlekys. Konkursą į atsilaisvinusias vyr. gydytojo pareigas laimėjo VšĮ Jurbarko ligoninės
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinos reikalams Rūta Lukšienė.
VšĮ Jurbarko ligoninėje pradėtos teikti naujos ambulatorinės vaikų kardiologo paslaugos.
Balandžio mėn. parengtas ir pristatytas VšĮ Jurbarko ligoninės veiklos optimizavimo planas,
kuriuo vadovaujantis pradėtas įstaigos pertvarkos procesas. Per 2018 m. 1–12 mėn. iš viso buvo
priimta 13 darbuotojų, atleista 33 darbuotojai, sumažinti 32,55 etatai. Savivaldybės taryba pritarė
vieno iš finansiškai nuostolingiausių Ginekologijos skyriaus uždarymui, paliekant ambulatoriškai
teikiamas ginekologo konsultacijas ir planines dienos chirurgijos paslaugas. Buvusio skyriaus
patalpose įsikūrė Reabilitacijos skyrius ir 10 lovų Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. Buvo
parduoti 4 nereikalingi ir netinkami naudoti automobiliai. Savivaldybės Tarybos sprendimais
padidinta: mokamos globos lovadienio kaina nuo 17,00 Eur iki 23,30 Eur; ilgalaikės socialinės
globos paslaugos vieno lovadienio kaina asmeniui nuo 22,54 Eur iki 25,24 Eur.
Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti VšĮ Jurbarko ligoninėje įsigyta: jėgos staklės – 1 987
Eur (įstaigos lėšos), buhalterinės apskaitos programa – 4 549,60 Eur (įstaigos lėšos), širdies
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žymenų imunologinis analizatorius – 731,55 Eur (labdara), kraujo dujų ir elektrolitų analizatorius
– 2 037,55 Eur (labdara). Taip pat įstaigos lėšomis atlikti patalpų remonto darbai.
Savivaldybė pritarė, kad VšĮ Jurbarko ligoninė įsigytų naują universalią stacionarią rentgeno
diagnostikos medicinos priemonę, finansuojamą 2019 m. valstybės biudžeto lėšomis, kurias
planuoja skirti SAM.
2019 m. VšĮ Jurbarko ligoninėje planuojama pradėti teikti vaikų neurologo ir vaikų
pulmonologo konsultacijas. Atsiradus galimybei įsigyti reikiamą įrangą, įstaigoje būtų pradėtos
teikti sergančiųjų cukriniu diabetų slaugos paslaugos, taip pat kompiuterinės tomografijos
paslaugos. 2019 m. planuojama įsigyti naujos įrangos, įrengti lubinį apšvietimą Psichosomatiniame
skyriuje, pagal galimybes atlikti Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus remontą,
Reanimacijos – intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus patalpų techninį aprūpinimą ir remontą,
laiptinių remontą.
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Jurbarko rajono
visuomenės sveikatos biuras (toliau –Jurbarko rajono VSB). .
Jurbarko rajono VSB sėkmingai vykdė visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, visiškai
panaudojo 2018 m. skirtą specialiosios tikslinės dotacijos finansavimą. Sveikatos apsaugos
ministerija valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijoms užtikrinti 2018 m. skyrė 116 000 Eur, iš jų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai –
75 000 Eur, visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai – 41 000 Eur. Jurbarko rajono VSB
gavo 8 000 Eur papildomų pajamų už suteiktas mokamas paslaugas. Įstaigos darbuotojams buvo
didinamas darbo užmokestis.
Savižudybių prevencija. VšĮ Jurbarko rajono PSPC Psichikos sveikatos skyrius pasitvirtino
savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašą, kuriame
nustatyta, kaip bus vykdomas bendradarbiavimas su asmeniu, įvertinant galimą savižudybės krizę
ir asmens aplinką, susitarimas ir parengimas tolimesnės pagalbos, mažinančios savižudybės riziką,
asmeniui planas.
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Bendruomenės sveikatos taryba bei Narkotikų kontrolės komisija, vykdydama savo veiklą,
prisidėjo prie savižudybių, alkoholio bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos.
Triukšmo prevencijos priemonėms vykdyti numatomos priemonės, padedančios valdyti
triukšmą ir mažinti jo neigiamą poveikį gyventojų sveikatai.
Valstybinių profilaktinių programų vykdymas. Jurbarko rajono pirminio lygio ASPĮ
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 paslaugos, kompensuojamas iš
PSDF lėšų.
Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba. Bendruomenės sveikatos
taryba skelbė sveikatinimo programų, kurios yra finansuojamos iš savivaldybės biudžete
patvirtintos Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos priemonės „Visuomenės sveikatinimo
programos“ asignavimų, konkursą. Visuomenės sveikatinimo programų įgyvendinimui skirta 12
000 Eur. Įgyvendinta 15 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo
projektų. Visi programos projektai įvykdyti iki numatyto laiko, lėšos panaudotos.
Jurbarko rajone esančių maudyklų vandens kokybės priežiūra buvo vykdoma nuo 2018
m. gegužės 23 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 27 kartus buvo paimti vandens mėginių pavyzdžiai iš
Nemuno prie Jurbarko, Jurbarko karjero, Mituvos užtvankos. Taip pat 4 kartus buvo paimti smėlio
mėginiai iš Jurbarko karjero. Vieną kartą Nemuno prie Jurbarko maudyklos vandens kokybės
mikrobiologinių parametrų vertės viršijo Lietuvos higienos normos HN 92-2018 „Paplūdimiai ir
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jų maudyklų vandens kokybė“ nurodytas vertes. Mituvos užtvankos maudyklos vandens kokybės
mikrobiologinių parametrų vertės ne kartą viršijo Lietuvos higienos normos HN 92-2018
„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nurodytas vertes. Todėl tris kartus papildomai buvo
atlikti šios maudyklos vandens tyrimai. Kelis kartus nustačius, kad Mituvos užtvankos vanduo
užterštas, Savivaldybės administracija 2018 m. liepos 3 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūrą dėl
besikartojančio šio vandens telkinio užterštumo.
Sergamumas užkrečiamomis ligomis.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. O1-156 Jurbarko
rajone nuo 2018 m. vasario 6 d. paskelbta gripo epidemija, jos pabaiga paskelbta kovo 6 d.
Jurbarko rajone užregistruota 8 582 susirgimai užkrečiamomis infekcinėmis ligomis (2017
m. – 8 162). Infekcinio sergamumo struktūroje didžiausią dalį sudarė sergamumas oro lašeliniu
keliu plintančiomis infekcijomis, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis užregistruoti
7474 susirgimai (2017 m. – 7 359), gripu – 724 susirgimai (2017 m. – 439). Buvo vykdoma gripo
ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinė priežiūra, sekama sergamumo
dinamika. Kas savaitę sergamumo duomenys skelbiami savivaldybės bei Jurbarko rajono VSB
interneto svetainėse, rajono bendruomenė informuojama per žiniasklaidą.
2018 m. užregistruota 11 susirgimų atvira plaučių tuberkulioze (2017 m. – 7). Savivaldybės
DOTS kabinete buvo gydomi 6 asmenys, sergantys atvira plaučių tuberkulioze, iš kurių – 1 vaikas.
Visi gydyti asmenys pasveiko. Nemokama socialinė parama, kassavaitinis kuponas maisto
prekėms įsigyti (9 Eur) teikta 1 asmeniui. Jurbarko rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo
ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sprendimu 2018 m. taikytos priverstinio
izoliavimo ir priverstinio hospitalizavimo priemonės į Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninę –
1 asmeniui. Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2018 m. vasario mėn. apmokėjo už
profilaktinį sveikatos patikrinimą 2 asmenims (socialiai nedrausti, kontaktavo su asmeniu,
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sergančiu atvira plaučių tuberkulioze). Atlikus profilaktinį sveikatos patikrinimą, asmenys buvo
sveiki.
2018 m. užregistruota: 171 susirgimas vėjaraupiais (2017 m. – 32); 75 susirgimai
dermatofitijomis – tai grupė unikalių, grybelių sukeltų užkrečiamų odos, plaukų ir nagų ligų (2017
m. – 102); 34 susirgimai virusinėmis žarnyno infekcijomis nepatikslintomis (2017 m. – 53); 25
susirgimai nepatikslintomis bakterinėmis žarnyno infekcijomis (2017 m. – 35); 20 susirgimų
virusinėmis žarnyno infekcijomis patikslintomis (2017 m. – 17), iš jų: 19 susirgimų rotavirusiniu
enteritu (2017 m. – 11), 1 susirgimas ūmine gastroenteropatija sukelta Norwalk veiksnio (2017 m.
– 6). 11 susirgimų skarlatina (2017 m. – 8); 7 susirgimai niežais (2017 m. – 10); 5 susirgimai
pedikulioze (2017 m. – 3); 5 Laimo ligos atvejai (2017 m. – 10), 1 susirgimas erkiniu encefalitu
(2017 m. – 8); 2 atvejai besimptominiu užsikrėtimu ŽIV (2017 m. – nebuvo); 2 susirgimai
bakteriniu meningitu (2017 m. – nebuvo); 2 susirgimai virusiniu meningitu (2017 m. – nebuvo); 1
susirgimas meningokokine infekcija (2017 m. – nebuvo).
2018 m. neužregistruota susirgimų: salmonelioze (2017 m. –3); kokliušu (2017 m. – 1);
trichinelioze (2017 m. – 9).
Medicinos pagalbos 2018 m. kreipėsi 66 asmenys, nukentėję nuo pasiutusių ar tariamai
pasiutusių gyvūnų (2017 m. – 60 asmenų).
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.
Sveikatos apsaugos ministerija perdavė VšĮ Jurbarko rajono PSPC pagal panaudos sutartį
vieną B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį Wolksvagen Crafter su medicinine įranga,
kurio vertė 59 413 Eur.
Jurbarko rajono VSB pradėjo įgyvendinti regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono
gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“. Projekto vykdytojas – Jurbarko rajono VSB. Projekto
vertė – 137 798,82 Eur, iš jų: 117 129,00 Eur – ES fondų lėšos, 10 334,91 Eur – Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 10 334,91 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto
trukmė – 36 mėnesiai, iki 2021 m. rugpjūčio 7 d. Projekto veiklos skirtos tiesiogiai informuoti,
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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. Per 2018 m. buvo suorganizuoti 74 renginiai
Jurbarko rajone, kuriuose sudalyvavo 1 438 dalyviai, vykdytos automobilio pirkimo procedūros.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC su partneriu savivaldybės administracija 2018 m. pradėjo vykdyti
projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas“. Projekto vykdytojas – VšĮ
Jurbarko rajono PSPC. Projekto vertė – 12 312,24 Eur, iš jų: 10 465,40 Eur – ES fondų lėšos,
923,42 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 923,42 Eur – Savivaldybės biudžeto
lėšos. Projekto trukmė – 36 mėnesiai, iki 2021 m. liepos 31 d. Projekto tikslas – mažinti Jurbarko
rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams tuberkuliozės
mikrobakterijų atsiradimą ir plitimą.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su VšĮ Eržvilko PSPC, VšĮ Seredžiaus ambulatorija, VšĮ
Šimkaičių ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija pateikė paraišką dalyvauti įgyvendinant
regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas. 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 pateikė paraiškas dalyvauti įgyvendinant
pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo regiono plėtros projektus.
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Iš savivaldybės biudžeto skirta 55 000 Eur projektui „Bendro naudojimo automobilių
aikštelės Vydūno g. 56 įrengimas (apšvietimas, lietaus nuotekos, pravažiavimo asfaltavimas)“.
Atlikti automobilių parkavimo aikštelės apšvietimo tinklų, lietaus nutekėjimo nuvedimo sistemos
pertvarkymo bei asfaltavimo darbai. Įgyvendinus projektą, patenkintas VšĮ Jurbarko ligoninės
lankytojų poreikis bei užtikrintas eismo saugumas.
Iš savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“
patvirtintų asignavimų skirtas finansavimas VšĮ Jurbarko ligoninei – 80 000 Eur, iš jų: 10 000 Eur
medicininei įrangai įsigyti, 70 000 Eur įsiskolinimams padengti.
Iš savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
VšĮ Jurbarko ligoninės lauko ir vidaus vandentiekio tinklams remontuoti patvirtintų asignavimų
skirtas finansavimas VšĮ Jurbarko ligoninei – 25 000 Eur. Pradėti VšĮ Jurbarko ligoninės lauko ir
vidaus vandentiekio remonto darbai, kurie bus užbaigti 2019 m. Įstaiga savo lėšomis parengė lauko
ir vidaus vandentiekio remonto darbų projektą bei pirko projekto ekspertizės paslaugas.
Iš Savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose“ skirta – 20 000 Eur. Tikslinis lėšų panaudojimas – VšĮ Jurbarko rajono PSPC Girdžių
medicinos punkto patalpų kapitalinio remonto darbai, kurie bus baigti 2019 m. I ketvirtyje.
Iš Savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir aplinkos apsaugos programos
priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centre“ skirta 5 000,00 Eur. Įsigytas transportinis dirbtinės plaučių
ventiliacijos aparatas (CAREvent ALS) ir imobilizavimo rinkinys (galūnių įtvarai ir vakuuminiai
neštuvai).
2019 m. planuojama. Siekiant užtikrinti rajono gyventojams kokybiškas ir prieinamas
paslaugas:
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Jurbarko rajono VSB toliau įgyvendins regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono gyventojų
sveikos gyvensenos skatinimas“. Už projekto lėšas bus įsigytas automobilis, atlikti įstaigos salės
remonto darbai.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC toliau įgyvendins regiono plėtros projektą „Priemonių, gerinančių
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims,
įgyvendinimas“. Tai orientuota į tuberkuliozės prevencijos veiksmingumo didinimą bei gydymo
efektyvumo stiprinimą.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC kartu su savivaldybės administracija, VšĮ Eržvilko PSPC, VšĮ
Seredžiaus ambulatorija, VšĮ Šimkaičių ambulatorija, VšĮ Viešvilės ambulatorija pradės
įgyvendinti regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“. Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 4 d. įsakymu
Nr. V-20 šiam projektui skirtas finansavimas. Bendra projekto vertė – 164 666,8 Eur, iš jų:151
315,44 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 13 351,36 Eur – Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos. Taip pat sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.
V-1389, 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1447 ir 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-20
finansavimas skirtas ir privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: N. Dungveckienės
šeimos klinikai, V. R. Petkinienės individualiai įmonei „Philema“, T. Švedko gydytojos kabinetui
ir UAB Jurbarko šeimos klinikai.
Savivaldybė planuoja
įgyvendinamame

projekte

dalyvauti
„Sveikatos

Sveikatos

mokymo

išsaugojimo

ir ligų prevencijos

priemonių

įgyvendinimas

centro

tikslinėse

teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pravesti gaivinimo ir automatinės išorinės
defibriliacijos bei kraujavimo stabdymo mokymus (apmokyti 144 asmenų), Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje įrengti išorinių automatinių defibriliatorių ir turniketų – 3 vnt.
VšĮ ASPĮ: Eržvilko PSPC, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijos, vykdydamos e.
sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programą, įdiegs elektroninę pacientų registraciją pas
gydytojus.
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VšĮ Jurbarko ligoninė planuoja įsigyti naują universalią stacionarią rentgeno diagnostikos
medicinos priemonę, finansuojamą 2019 metų valstybės biudžeto lėšomis, kurias žada skirti SAM.
Planuojama pabaigti VšĮ Jurbarko ligoninės lauko ir vidaus vandentiekio tinklų remonto
darbus.
Pabaigus VšĮ Jurbarko rajono PSPC Girdžių medicinos punkto patalpų kapitalinio remonto
darbus, medicinos punktas bus perkeltas iš senų patalpų į naujai suremontuotas patalpas.
Planuojama atlikti VšĮ Jurbarko rajono PSPC Psichikos sveikatos skyriaus patalpų einamojo
remonto darbus, iš dalies finansuojant iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų. VšĮ Jurbarko
rajono PSPC savo lėšomis atliks GMP skyriaus patalpų einamojo remonto darbus.
Gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę Jurbarko rajono gyventojams,
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 rajono VSB veiklą.
Svarbiausi veiksniai, atskaitiniais biudžetiniais metais turėję įtakos Savivaldybės
vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai:
1. Finansavimo problemos. Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymui yra skiriama per
mažai lėšų.
2. Netinkamas visuomenės požiūris į visuomenės sveikatos priežiūrą.
3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
2018–2020 m. strateginiame veiklos plane numatytas Kultūros ir sporto veiklų plėtros programą
bei Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programą.
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Skyriaus koordinuojamos veiklos sritys:
1.

Švietimo politikos įgyvendinimas.

2.

Kultūros politikos įgyvendinimas.

3.

Jaunimo politikos įgyvendinimas.

4.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

5.

Sporto politikos įgyvendinimas.

2018 m. kito skyriaus struktūra –gruodžio 3 d. panaikinta skyriaus vedėjo pavaduotojo
pareigybė, jos vietoje įsteigta vyriausiojo specialisto, kuruojančio kultūros sritį, pareigybė. Metų
pabaigoje Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriuje dirbo 6 darbuotojai (valstybės karjeros
tarnautojai), yra patvirtinti 7 etatai. Nuo rugpjūčio 20 d. skyriuje pradėjo dirbti naujas vedėjas.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius administruoja ir vykdo 25 savivaldybės biudžetinių
įstaigų veiklos priežiūrą.
17 švietimo įstaigų (16 ugdymo įstaigų ir 1 švietimo pagalbos įstaiga):
3 gimnazijos – Jurbarko r. Veliuonos Jono ir Antano Juškų gimnazija, Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Eržvilko gimnazija.
2 progimnazijos – Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija, Jurbarko Naujamiesčio
progimnazija.
7 pagrindinės mokyklos – Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla,
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla, Jurbarko r. Klausučių pagrindinė mokykla, Jurbarko r.
Juodaičių pagrindinė mokykla, Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla,
Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla.
1 mokykla-daugiafunkcinis centras – Jurbarko r. Seredžiaus Jono Šimkaus mokykladaugiafunkcinis centras.
1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga – Jurbarko vaikų lopšelis-darželis Nykštukas,
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1 mokykla-darželis – Jurbarko r. Jurbarkų mokykla-darželis.
1 neformaliojo vaikų švietimo įstaiga – Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla.
1 švietimo pagalbos įstaiga – Jurbarko švietimo centras.
1 sporto įstaiga – Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras.
7 kultūros įstaigos:
5 kultūros centrai – Jurbarko kultūros centras, Mažosios Lietuvos kultūros centras, Veliuonos
kultūros centras, Eržvilko kultūros centras, Klausučių kultūros centras.
1 viešoji biblioteka – Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
1 muziejus – Jurbarko krašto muziejus.
Švietimo būklės stebėsena ir švietimo veiklos priežiūra. Švietimo stebėsena vykdoma
vadovaujantis patvirtintu Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašu. Skyriaus specialistai analizavo
švietimo būklę ir parengė 2018 m. švietimo stebėsenos rodiklių sąvadą; nuolatos teikė informaciją
ir pranešimus apie švietimo būklę savivaldybėje.
Atliekant švietimo veiklos analizę ir vykdant švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, išnagrinėti
šie svarbiausi švietimo klausimai:
• švietimo įstaigų strateginiai planai ir metiniai veiklos planai,
• įvertinti ir patvirtinti visų savivaldybės mokyklų 2018–2019 mokslo metų ugdymo
planai,
• mokyklų ugdymo planai ir ugdymo programos,
• mokyklų tinklo esama situacija ir perspektyvos,
• ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo grupių (tame tarpe ir
suaugusiųjų) komplektavimas.
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1.Vykdyta švietimo įstaigų veiklos ir vadovų veiklos priežiūra:
1.

Planinės patikros:

1.1. Valstybinių brandos egzaminų organizavimas, vykdymas ir priežiūra Jurbarko rajono
savivaldybės mokyklose;
1.2. Jurbarko rajono mokyklų elektroninių dienynų tvarkymas;
1.3. Ugdymo organizavimui ir valdymui skirtų lėšų panaudojimo situacija ir perspektyvos
2018–2019 m.m.;
1.4. Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimas Jurbarko rajono mokyklose;
1.5. Švietimo stebėsenos organizavimas ir vykdymas bendrojo ugdymo mokyklose.
2.

Neplaninės patikros:

2.1. Dėl spaudoje pateikto fakto nustatymo ir išvadų pateikimo (pateiktos informacijos apie
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinę mokyklą nagrinėjimas).
2.Įstaigų vadovai konsultuoti įstaigos vadovo veiklos užduočių, veiklos ataskaitų bei
įstaigos veiklos ataskaitų rengimo klausimais:
2.2. Inicijuotas ir organizuotas įstaigų vadovų veiklos užduočių parengimas. Veiklos
užduotys parengtos ir aptartos su meru bei įstaigų vadovais.
2.3. Pakoreguota įstaigos veiklos ataskaitos forma, vykdytos įstaigų vadovų konsultacijos
įstaigos vadovo bei įstaigos veiklos ataskaitų rengimo klausimais.
3.

Suorganizuota per 10 pasitarimų, susitikimų-diskusijų švietimo, kultūros

įstaigų vadovams, kuriuose aptarti įstaigų veiklos organizavimo, vadybinės ir pedagoginės
veiklos klausimai:
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Švietimo informacinių sistemų naudojimas Skyriaus veiklai organizuoti
Skyriaus specialistai tvarkė ir pildė duomenis 6 švietimo informacinėse sistemose:
1.

Mokinių registras (MR): mokinių duomenų bazės sudarymas, duomenų analizė,

planavimas, klasių komplektavimas, mokinio krepšelio formavimas, ataskaitų teikimas Švietimo ir
mokslo ministerijai (toliau – ŠMM).
2.

Pedagogų registras (PR): mokyklų suvestų duomenų patikrinimas, pedagogų

statistikos ataskaitų formavimas;
3.

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR): visų švietimo įstaigų duomenų

suvedimas naujai parengtoje programoje, jų koregavimas, registravimas, tikslinimas ir kt.;
4.

ŠVIS duomenų bazė: mokyklų statistinių ataskaitų 1-mokykla, 2-mokykla, 3-

mokykla, 4-mokykla, 3D, 3ES, 3I, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodiklių;
5.

Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistema KELTAS: vykdomas

brandos atestatų ir jų priedų perdavimo ir priėmimo aktų suvedimas, egzaminų centrų steigimas,
mokinių egzaminų pasirinkimas, egzaminų rezultatai ir kt.;
6.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS):

nesimokančių ir nelankančių mokyklos vaikų duomenų bazės sudarymas, duomenų analizė,
ataskaitos formavimas.
Informacinių technologijų naudojimas mokyklų veiklai organizuoti ir tobulinti
➢

Visos bendrojo ugdymo mokyklos ir neformaliojo švietimo mokyklos 2018 metais

naudojo elektroninius dienynus;
➢

Internetines svetaines, atitinkančias nustatytus reikalavimus, turi visos bendrojo

ugdymo mokyklos;
➢

Skyrius sistemingai vykdė švietimo ir kultūros įstaigų interneto svetainių

informacijos pateikimo priežiūrą, teikė siūlymus ir pastabas dėl jų tvarkymo.
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Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymas.
Parengtos ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos
mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos
2018–2020 m. (12 programų)
Vadovaujantis šiomis programomis 2018 m. atestuoti 10 mokytojų ir pagalbos mokiniui
(išskyrus psichologus) specialistų:
Vyresniojo mokytojo – 5,
Mokytojo metodininko – 5.
Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų pasiskirstymas pagal turimas
kvalifikacines kategorijas 2017–2018 m. m.:
1.

5 mokytojai ekspertai;

2.

110 mokytojai metodininkai,

3.

244 vyresnieji mokytojai,

4.

38 mokytojai.
Mokytojų pasiskirstymas pagal turimas kvalifikacines kategorijas

Vyresnieji mokytojai; 244

Mokytojai; 38
Mokytojai ekspertai; 5
Mokytojai metodininkai;
110
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Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose yra 397 atestuoti mokytojai. Tai sudaro 90,02 proc.
nuo visų savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų skaičiaus. Neatestuotų mokytojų yra
44, t. y. 9,98 proc. nuo visų mokytojų skaičiaus.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas ir vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių skyrimo ir vykdymo koordinavimas.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK)
patvirtinta metų pradžioje, rugsėjo mėn. komisijos sudėtis atnaujinta. Kad organizuojant posėdžius
būtų kvorumas ir posėdžiai vyktų sklandžiai, į VGK sudėtį įrašyti pakaitiniai komisijos nariai.
Vaiko gerovės komisijos veikla.
1.

Gauta 15 prašymų dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir 4 prašymai (iš vieno

asmens) dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, tačiau VGK priėmus sprendimą kreiptis į
teismą dėl priemonės skyrimo, sprendimas buvo nepatenkintinas.
2.

Aptarti 42 administraciniai nusižengimai (nepilnamečių iki 16 metų), suorganizuota ir

įvyko 16 posėdžių (4 eiliniai posėdžiai, 12 neeilinių posėdžių).
3.

Kartu su minimalios priežiūros priemonės vykdytojais, tėvais ir vaikais rengiami

minimalios priežiūros priemonės vykdymo planai, jie kiekvieną mėnesį aptariami su šeima ir
priemonių vykdytojais, parengtas vienas resocializacijos planas vaikui grįžus iš socializacijos
centro.
4.

Paskirtos minimalios priežiūros priemonės 14 vaikų;

5.

Koordinuotai teikiamos paslaugos skirtos 8 šeimoms;

6.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą pritaikyta auklėjamojo poveikio priemonė išvežimas į

socializacijos centrą 1 vaikui.
7.

Teikiamos nuolatinės konsultacijos mokyklų VGK Vaiko minimalios ir vidutinės

priežiūros įstatymo įgyvendinimo klausimais dėl dokumentų rengimo pateikus prašymą dėl
minimalių ir(ar) vidutinių priežiūros priemonių skyrimo, planų rengimo, specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikų ugdymo, prevencinių programų įgyvendinimo, koordinuotai teikiamų paslaugų
planų rengimo.
8.
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9.

Surinkti, apibendrinti ir pateikti „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodikliai už

2018 m. ŠVIS sistemoje.
10. Parengti 44 teisės aktai, susiję su Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo vykdymu;
11. Minimalios priežiūros priemonė skirta 14 nepilnamečių:
11.1.

lankytis pas specialistą: medicinos psichologą – 1; psichologą – 8; socialinį pedagogą

– 5; socialinį darbuotoją–5;
11.2.

lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas

paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų
– nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatyme – 3;
11.3.

tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje – 11;

11.4.

kitoje bendrojo ugdymo mokykloje –1;

11.5.

dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių

institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo
vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama
įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį – 8;
11.6.

gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo,

patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus – 2;
11.7.

dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese – 0;

11.8.

atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą– 0.

12.

Vienas prašymas dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo buvo netenkintinas ir

vaikui minimalios priežiūros priemonė nepaskirta.
13.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai dėl paskirtų

vaiko minimalios ir(ar) vidutinės priežiūros priemonių skyrimo Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teismo įstatymo nustatyta tvarka apskųsti nebuvo.
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Mokyklų ir pagalbos įstaigų tinklo pokyčiai.
Vadovaujantis Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų planu
ir jame numatytomis pertvarkos priemonės nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.:
1.Likviduota Raudonės pagrindinė mokykla;
2.Reorganizuota Vadžgirio pagrindinė mokykla prijungiant ją prie Eržvilko gimnazijos
(Vadžgirio pagrindinė mokykla tapo Eržvilko gimnazijos skyriumi). Po reorganizacijos Eržvilko
gimnazijos Vadžgirio skyriuje įgyvendinamos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
(trys klasių komplektai). V–VIII klasių mokiniai pasirinko Eržvilko gimnaziją ir Šimkaičių Jono
Žemaičio pagrindinę mokyklą.
3.Nuo rugsėjo 1 d. įvykdžius struktūrinę pertvarką Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė
mokykla tapo Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė
mokykla tapo Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija. Šiose mokyklose nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
vykdomos priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos I dalis.
4.Nesuformuota IX klasė Juodaičių pagrindinėje mokykloje (buvę aštuntos klasės mokiniai
išvyko mokytis į kitas mokyklas).
5.Parengti ir patvirtinti mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2018–
2019 mokslo metams.
Ugdymo prieinamumo užtikrinimas:
Skirti 3 geltonieji autobusai (Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai, Jurbarko
Naujamiesčio pagrindinei mokyklai; Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei
mokyklai)
Pradėjo veiklą dvi naujos ikimokyklinio ugdymo grupės (Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo
savivaldybės mokyklų veiklos stebėseną bei mokinių skaičiaus pokyčius ir, esant būtinybei, teikia
Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Siūlymų plano koregavimo.
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Mokinių skaičiaus kaita švietimo įstaigose.
Rugsėjo 1 d., duomenimis rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasėse mokosi 2816
mokiniai, iš jų 6 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos suaugusiųjų klasėse pagal
suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. 220 vaikų lanko
priešmokyklinio ugdymo grupes bei 612 vaikų ikimokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklose.
Mokinių skaičiaus kaita rajono švietimo įstaigose
Mokslo metai

Iš viso

Mokinių

Priešmokyklinis
ugdymas

Ikimokyklinis
ugdymas

2015–2016

4105

3266

241

598

2016–2017

3920

3099

218

603

2017–2018

3780

2980

218

612

2018–2019

3648

2816

220

612

Palyginus 2015–2016 m. m. ir 2018–2019 m. m. rugsėjo 1 d. duomenis, 1–12 klasių mokinių
skaičius rajono bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo 457 mokiniais.
2018–2019 m.m. duomenys:
•

Į mokyklas atėjo 220 (218) priešmokyklinukų, 612 (612) ikimokyklinukų;

•

Į mokyklas atėjo 216 (212) pirmokų;

•

1–12 kl. (I–IV gimnazijos kl.) mokinių skaičius – 2816 (2950);

•

ugdomų vaikų iš viso – 3648 (3780);

•

klasių komplektų skaičius – 165 (172);

•

grupių skaičius – 50;

•

švietimo įstaigų – 17 (2 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 12 bendrojo ugdymo mokyklų,

1 meno mokykla, 1 švietimo pagalbos įstaiga, 1 mokykla-daugiafunkcis centras)).
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(skliausteliuose nurodyti 2017–2018 m.m. duomenys).
Mokytojai ir pagalbos specialistai.
Spalio 1 d. duomenimis, rajono švietimo įstaigose dirba 420 pedagogų, iš jų 87,62 proc. turi
aukštąjį, 11,9 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą, 0,48 proc. – vidurinį išsilavinimą. Lyginant su 2017
metais, sumažėjo 25 pedagogais.
Neformalusis vaikų švietimas.
Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo mokyklose
Mokinių skaičius
Metai

Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokykloje (Meno mokykla)

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto
centre (Sporto centre)

2016

274

441

2017

268

342

2018

313

342

Meno mokykloje mokėsi 313 mokinių, iš jų: 259 mokiniai, 46 ankstyvojo meninio ugdymo
programos ugdytiniai ir 8 suaugusių dailės ugdymo programos mokiniai. Iš viso neformaliojo
švietimo įstaigas 2018 m. lankė 655 mokiniai.
Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas
Metai

Neformaliojo švietimo
valandų skaičius pagal BUP

Panaudotų neformaliojo
švietimo valandų skaičius

Nepanaudotų
neformaliojo švietimo
valandų skaičius

2016

347

285

62

2017

342,5

295

47,5

2018

321,5

284

37,5

Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas 2017–2018 m. m.
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Eil. Klasės
Nr.

Iš
Sportinei Meninei
viso
veiklai
raiškai
val.
pagal
BUP

Techninei
kūrybai

Kitoms
saviraiškos
programoms

Būrelius
lankančių
mokinių
skaičius

1.

1-4

107,5

19

45

9

16

647

2.

5-8
(10)

187

44

63

13

48

1031

3.

9-10

4.

11-12
(I-IV)

48

9

11

0

7

154

72

119

22

71

1832

Iš viso: 342,5

Daugiausia neformaliojo švietimo valandų (41,9 proc.) buvo skirta meninės raiškos
būreliams. Sportinei veiklai skirta 25,4 proc. valandų, kitoms saviraiškos programoms skirta 25
proc. Nepanaudotos 37,5 neformaliojo švietimo valandos (praėjusiais metais buvo nepanaudotos
47,5 val.).
Bendrojo ugdymo mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo būreliuose
Metai
2016
2017
2018

Neformaliojo švietimo būrelius lankančių mokinių dalis,
proc.
76,2
77,3
76,9

Lyginant su 2017 m., būrelius lankančių mokinių skaičius sumažėjo 0,4 procento (nuo 77,3
proc. iki 76,9 proc.).
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
2017–2018 m. m. baigiamojoje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi 277
mokiniai, iš jų 1 suaugusiųjų klasėje. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 268 mokiniai
(96,75 proc.).
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Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 265
mokiniai, gautų įvertinimų vidurkis – 6,22; vidurkis Lietuvoje – 6,26. Palyginimui – praeitais
mokslo metais rajone – 6,69, Lietuvoje – 6,49.
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 266 mokiniai, gautų
įvertinimų vidurkis – 4,07; vidurkis Lietuvoje – 4,74. Palyginimui – praeitais mokslo metais rajone
5,76, Lietuvoje – 5,83.
260 mokinių (97,01 proc.) toliau mokosi vidurinį išsilavinimą teikiančiose bendrojo ugdymo
ir profesinėse mokyklose, iš jų – 28,85 proc. profesinėse mokyklose.
Brandos egzaminai.
2017–2018 m. m. baigiamojoje klasėje pagal vidurinio ugdymo programą mokėsi 243
mokiniai (Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje –161, Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazijoje – 32, Eržvilko gimnazijoje – 20 ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje
– 40). 236 (97,12 proc.) įgijo vidutinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus.
Valstybiniai brandos egzaminai (VBE).
Jurbarko rajone buvo vykdomi šie VBE:
Eilės Nr.

Brandos egzaminas

Kandidatų skaičius

1.

Užsienio (anglų) kalba

197

2.

Geografija

61

3.

Lietuvių kalba ir literatūra

178

4.

Fizika

28

5.

Matematika

184

6.

Istorija

91

7.

Informacinės technologijos

29

8.

Biologija

54
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2018 m. išlaikytų VBE rezultatai pagal dalykus
(balų vidurkis)
80
70

67,57

60

70

67,27
55,89

55,04

50
40

37,72

33,14

36,62

34,89

30
20
10
0

Mokykliniai brandos egzaminai.
Jurbarko rajone buvo vykdomi šie mokykliniai brandos egzaminai:
Eilės
Nr.
1.
2.
3.

Brandos egzaminas
Lietuvių kalba ir literatūra
Menai
Technologijos

Kandidatų skaičius
87
18
41

Tolesnis abiturientų mokymasis.
55,82 proc. abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas (2017 metais – 58,74 proc.), iš jų 33,98
proc. – į universitetus, 21,84 proc. – į neuniversitetines aukštąsias (kolegijas), 12,14 proc. mokosi
profesinėse mokyklose, 4,85 procento atlieka karinę tarnybą, 27,19 proc. – nesimoko (dirba,
išvyko į užsienį ir kt.).
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2018 m. abiturientų įstojimas į universitetus,
kolegijas ir profesines mokyklas
37,71

40
35
30
25
20
15
10
5
0

21,05
15,77
10,53

Eržvilko gimnazija

Universitetai

23,87
18,75
15,63
10,97

Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus
gimnazija
Kolegijos

Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazija
Profesinės mokyklos

Jaunimo politikos įgyvendinimas ir jaunimo veiklos koordinavimas.
Koordinuota jaunimo veikla:
• toliau sėkmingai veikė prie Jurbarko švietimo centro įsteigta Atvira jaunimo erdvė, kurioje
sudarytos sąlygos jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų užimtumui ir socialinių įgūdžių ugdymui, .
• plėtota savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veikla. SJRT prisidėjo prie
Lietuvos valstybinių švenčių minėjimų organizavimo: kovo 11 d. ir vasario 16 d. eisenos.
Organizavo bendrą rajono gyventojų foto nuotrauką skirtą Nepriklausomybės atkūrimo 100mečiui. Buvo organizuotas Jaunimo reikalų tarybos logotipo sukūrimo konkursas, išvykakonsultacija su Klaipėdos apskrituoju stalu bei Klaipėdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nariais.
• įgyvendinant 2018 m. numatytas jaunimo politikos priemones, buvo skatinama ir plėtojama
savanorystės veikla.
• suorganizuoti šie renginiai jaunimui:
➢

Respublikinis mokyklų mokinių savivaldų renginys-konferencija „Būk aktyvus,

➢

sporto šventė „Naktinis tinklinis“,
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➢

mokslo metų pradžios šventė Jurbarko jaunimo parke,

➢

metų jaunimo apdovanojimai ir „mEFEKTAS“,

➢

prisidėta prie City alumni Jurbarkas rengtos studijų mugės „Kas po to 2“

organizavimo,
➢

Tarptautinei judumo savaitei skirtas renginys „Riedėk Jurbarke“.

➢

Organizuotas ir įgyvendintas Jurbarko rajono jaunimo grupės dalyvavimas stovykloje

„Vasaros akademija“ (Šilalės rajone).
Jaunimo projektų finansavimas.
Jaunimo veiklos skatinimo programai pateikta 13 projektinių paraiškų (bendra suma 6 280,50
Eur). Iš jų finansuoti 6 jaunimo veiklos skatinimo projektai (skirtas 1 700 Eur finansavimas),
finansuoti 3 jaunimo iniciatyvų projektai (skirta 270 Eur) Vykdyta jaunimo veiklos projektų
įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo priežiūra.
Jaunimo reiklaų koordinatorius kiekvieną ketvirtį rinko ir teikė duomenis apie
nedirbančių, nesimokančių ir nemotyvuotų jaunų asmenų skaičių rajone, apie seniūnijų
teritorijose gyvenančių neaktyvių jaunų žmonių (14–29 m.), apie mokyklos nelankančių 14–18
m. žmonių, iš įkalinimo įstaigų grįžusių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių.
Projektinė veikla.
Jurbarko rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo VšĮ Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros projekte „Europe goes local“, skirtame vietos jaunimui ir su jaunimu
dirbančioms įstaigoms, organizacijoms. Projekto metu rajone suorganizuoti 1 vienos dienos ir 2
trijų dienų renginiai-mokymai jaunimo įgalinimo, motyvavimo bei savanorystės skatinimo
temomis skirti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems specialistams. Dalyvauta stažuotėje užsienyje.
Organizuota ir įgyvendinta tarptautinė stovykla Jurbarko rajono savivaldybės ir Laakdal
(Belgija) savivaldybės jaunimui;
Inicijuoti ir suorganizuoti 4 posėdžiai su Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriumi
ir Jurbarko švietimo centru dėl JGI įgyvendinimo projekte „Atrask save“ ir savanoriškos veiklos
plėtros Jurbarko rajono savivaldybėje.
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Kultūrinės veiklos koordinavimas.
Parengtas, patvirtintas ir įgyvendintas Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. kultūros
renginių planas.
Koordinuota ir kontroliuota 7 savivaldybės kultūros įstaigų, jų skyrių ir padalinių bei
mokyklos-daugiafunkcio centro veikla, organizuoti susirinkimai su kultūros įstaigų vadovais, kurių
metu diskutuota dėl įstaigų veiklos, renginių organizavimo, kultūrinės veiklos organizavimo ir
sklaidos. Suorganizuotas kultūros įstaigų vadovų susirinkimas, kurio metu aptarta kultūros įstaigų
veikla 2018 metais, diskutuota dėl renginių organizavimo, infrastruktūros ir pastatų būklės.
Organizuota ir vykdyta kultūros centrų darbuotojų atestacija:
I-ajame atestacijos etape tiesioginio vadovo įvertinti gerai 4, labai gerai 7 kultūros centrų
darbuotojai ir 1 kultūros centro vadovas. II-ajame atestacijos etape dalyvavo 12 kultūros centrų
darbuotojų ir atestavimo komisija priėmė sprendimus bei siūlė:
suteikti III kvalifikacinę klasę 3 ir palikti 2 kultūros darbuotojams;
suteikti II kvalifikacinę klasę 3 ir palikti 2 kultūros darbuotojams;
palikti I kvalifikacinę klasę 2 kultūros darbuotojams.
Meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse,
skatinimas:
Išanalizuotos, įvertintos ir Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybai pateikta
svarstyti 11 paraiškų dėl meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir
meno srityse, skatinimo. Skatinimo premijoms paskirstyta 2 400 Eur.
Kitos kultūrinės veiklos koordinavimas.
1.

Inicijuoti 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 vertinimai ir
finansavimas (paskirstyta 194 250 Eur).
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2.

Koordinuota pasirengimo Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų sukakčiai paminėti bei

vykimo į Lietuvos Dainų šventę veikla, atlikti transporto paslaugų viešieji pirkimai.
3.

Organizuoti Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“, „Aukso

vainikas“ vietiniai turai, laureatams sudarytos sąlygos išvykti į šalies turus, atlikti įvairūs
organizaciniai darbai, susiję su Jurbarko krašto švente.
4.

Išanalizuotas Kultūros ministerijos siūlymas dėl Memorandumo pasirašymo. Rinkti

duomenys dėl Jurbarko rajono kultūros įstaigų kultūros darbuotojų etatų dydžio ir skaičiaus.
Duomenys teikti Kultūros ministerijai. Parengtas tarybos sprendimo „Dėl pritarimo
memorandumui „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir
meno darbuotojų darbo apmokėjimą“ projektas.
5.

Koordinuotas investicinio projekto „Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko kultūros

centro, Dariaus ir Girėno g. 94, kapitalinis remontas“ įgyvendinimas.
Nevyriausybinių organizacijų (bendruomenių) kultūrinės veiklos koordinavimas.
Stiprintas ir gerintas nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumas, skatintos
iniciatyvos, bendruomeniškumas ir kūrybiškumas:
Suorganizuoti 2 bendruomenių renginiai;
Koordinuotas Jurbarko rajono savivaldybės biudžete numatytų ir skirtų lėšų nevyriausybinių
organizacijų projektams remti panaudojimas bei projektų įgyvendinimas (skirta 15 000 Eur);
Koordinuotas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje skirtų lėšų panaudojimas bei projektų
įgyvendinimas (skirta 19 195 Eur);
Finansuota 31 Nevyriausybinės organizacijos veikla;
Įgyvendinant programos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ priemonę, paremta 16 nevyriausybinių organizacijų;
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Inicijuotas dalyvavimas Žemės ūkio ministerijos vykdomose programose ,,Parama kaimo
bendruomenėms“ (pateikti 3 projektai);
Pateikti savivaldybės institucijoms siūlymai dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos
tobulinimo, rengti savivaldybės Tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktorės
įsakymų projektai;
Pateiktos ataskaitos apie programų vykdymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
Atlikta Nevyriausybinių organizacijų finansavimo analizė (informacija

pristatyta

Bendruomenių sueigos vakare), pateikti duomenys informacinei duomenų bazei apie
Nevyriausybinių organizacijų veiklą Jurbarko rajono savivaldybėje;
Inicijuoti 24 (po 2 kiekvienoje seniūnijoje) Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos
posėdžiai;
Įvertintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje paraiškos (įvyko 3 Nevyriausybinių organizacijų
projektų atrankos komisijos posėdžiai).
Sporto politikos įgyvendinimas.
Sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės sporto taryba (toliau – Sporto taryba), jos narių
kadencija sutampa su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiu.
Sporto tarybos veikla.
➢

įvyko 5 posėdžiai, juose apsvarstyti 25 klausimai;

➢

įvertintos ir teiktos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti

9 Sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti paraiškos;
➢

įvertinti ir teikti 4 siūlymai dėl konkrečių premijų skyrimo Savivaldybės

sportininkams ir treneriams skatinti už aukštą meistriškumą.
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Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto Kultūros ir sporto veiklų plėtros programoje „Sporto
klubų veiklos programoms iš dalis finansuoti“ pagal 2 priemones: su sportine veikla susijusioms
iniciatyvoms skatinti ir sporto renginiams organizuoti; sporto šakos reprezentacinėms komandoms,
dalyvaujančioms šalies čempionatuose; buvo numatyta 11 000 Eur. Lėšų poreikis sporto klubų
veikloms vykdyti – 9 119 Eur.
Kultūros ir sporto veiklų plėtros programai „Aukštų rezultatų pasiekusiems
sportininkams, treneriams, kultūros darbuotojams, kolektyvams skatinti“ buvo skirta 24 000 Eur
(iš jų 12 000 Eur sportininkams ir treneriams skatinti). Per metus surengti 4 sportininkų, trenerių
ir komandų pagerbimai, įvertinta 40 sportininkų, 18 trenerių, 1 komanda. Sportininkams ir
treneriams įteikta 8 116,50 Eur piniginių premijų.
Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro veiklos koordinavimas.
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrą (toliau – Sporto centras) lankė 342 mokiniai.
Iš viso buvo sudarytos 26 mokymo grupės. Sporto centre kultivuojama 10 sporto šakų. 9 Sporto
centro sportininkai 2018 m. atstovavo Lietuvos rinktinėms.
Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą veiklos koordinavimas. Inicijuota neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos veikla (įvyko 3 posėdžiai), koordinuota neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų veikla (2 pareiškėjai).
Kūno kultūros ir sportinės veiklos aktyvinimas.
1.

Parengta ir suderinta Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių programa

2018–2019 m. m.
2.

Inicijuotos ir organizuotos 2017–2018 m. m. Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų

žaidynių varžybos.
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3.

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;
4.

Koordinuotos savivaldybės seniūnijų žaidynės, savivaldybių darbuotojų žaidynės,

organizuoti Europos judumo savaitės renginys „Riedėk Jurbarke“ ir sportinis renginys „Šeima ir
draugas“;
5.

Inicijuoti dalyvavimai respublikiniuose projektuose: „Olimpinė savaitė“ (dalyvavo 4

organizacijos, iš jų viena tapo nugalėtoja), „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą
2018“;
6.

Pateikta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paraiška Kūno kultūros ir sporto

rėmimo fondo lėšoms gauti;
7.

Sporto, neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą ir neformaliojo vaikų švietimo

veiklos aprašytos trylikoje savivaldybės žiniasklaidos straipsnių, paviešintos dviejuose vaizdo
reportažuose, inicijuoti trys susitikimai su sporto bendruomene;
8.

Pateiktos dvi informacijos sportinės veiklos klausimais: dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo

progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų; Jurbarko rajono mokyklų
teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų.
9.

Skatinta savanoriška veikla – organizuota Mokslo metų pradžios šventėje Jurbarko

jaunimo parke Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų mugė (dalyvavo 11 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų).
IŠVADOS IR PROBLEMOS
1.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo valstybės skiriamas finansavimas švietimo

pagalbai organizuoti. Nepakanka švietimo pagalbos specialistų etatų mokyklose dėl to suteikiama
tik dalinė arba pavėluota paslauga vaikui ir šeimai. Ypač trūksta ypač psichologų ir logopedų.

Puslapis 95

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2.

Nevykdoma ankstyvoji prevencija (darželiuose nėra socialinio pedagogų, specialiųjų

pedagogų, nepakanka logopedų, psichologų) arba vykdoma ar tik iš dalies.
3.

Vaikų su elgesio emocijų sutrikimais, priklausomybėmis kitų psichotropinių

medžiagų vartojimo skaičiai didėja, jiems reikalinga nuolatinė vaikų ir paauglių psichiatro ir
psichoterapeuto pagalba, rajone šių specialistų neturime.
4.

Skiriant koordinuotai teikiamas paslaugas, nėra lėšų paslaugoms apmokėti, todėl šias

paslaugas šeimos gauna tik iš dalies
5.

Trūksta įstaigų (organizacijų), o jose kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų vykdyti

paskirtas minimalios priežiūros priemones
6.

Mokyklose ima trūkti mokytojų dalykininkų, ypač fizikų, chemikų, matematikų,

dailės, lietuvių kalbos ir kitų specialistų.
7.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo valstybės skiriamas finansavimas ugdymo

procesui organizuoti valdyti. Dėl šios priežasties nepakanka lėšų įstaigų vadovų ir vadovų
pavaduotojų darbo užmokesčiui. Turi būti mažinamas vadovų etatų skaičius arba optimizuojamas
mokyklų tinklas.
8.

Sudėtinga reguliuoti grupių ir klasių komplektavimą, nes sparčiai mažėja mokinių

skaičius, o dalis įstaigų siekia suformuoti atskiras klasės su labai mažu mokinių skaičiumi (6–8
mokiniais klasėje).
9.

Neįvykdyta kultūros įstaigų tinklo pertvarka ir nepakankamai pagerintas kultūros

įstaigų veiklos efektyvumas.
10.

2018 m. pradžioje iš skyriaus išėjo skyriaus vedėjo pavaduotoja, kuri koordinavo

kultūros politikos įgyvendinimą. Beveik visus metus nebuvo specialisto koordinuojančio šią sritį,
funkcijas laikinai atliko kitas specialistas. Specialistas, kuruojantis kultūros sritį, skyriuje pradėjo
dirbti nuo 2018 m. gruodžio 3 d.
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11.

Skyriuje nėra vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus), funkcijas

laikinai atlieka kitas specialistas, todėl jaunimo politikos koordinavimo funkcija užtikrinama
dalinai.
12.

Būtina keisti skyriaus nuostatus ir specialistų pareigybių aprašymus, nes kai kuriuose

jų reikalavimai ir funkcijos nebeatitinka teisės aktų nuostatų.
13.

Pasibaigus švietimo įstaigų vadovų kadencijoms, gali būti susiduriama su problema

dėl švietimo įstaigų vadovų stygiaus.
14.

Kadangi Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras yra ne švietimo įstaiga, todėl centras

negauna lėšų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, skirtų formalųjį švietimą papildančių neformaliojo
šveitimo programų įgyvendinimui. Pertvarkius šią įstaigą į švietimo įstaigą, kurios pagrindinė
veiklos rūšis būtų švietimas, ši įstaiga gautų šias papildomas lėšas neformaliam vaikų švietimui.

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje dirba
8 karjeros valstybės tarnautojos: skyriaus vedėja, vedėjo pavaduotoja, vyriausioji specialistė
(personalo), vyriausioji specialistė, vykdanti teisės ir personalo valdymo funkcijas (pareigybė
užimta nuo 2018 m. lapkričio 6 d.), vyriausioji specialistė (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 viena darbuotoja, dirbanti pagal darbo sutartį – 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
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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 iš viso suderino 1 920 teisės aktų
projektų, iš jų 272 (2017 m. – 289, 2016 m. – 310) savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, 19
(2017 m. – 25, 2016 m. – 46) mero potvarkių veiklos klausimais projektų, 1 037 (2017 m. 1 037,
2016 m. – 1 588) administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, 331 (2017 m.
– 350, 2016 m. – 368) Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų socialinių išmokų skyrimo
klausimais projektą, 261 (2017 m. – 324) – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų
projektų.
Teisės aktų projektų rengimas. Skyriaus darbuotojai iš viso parengė 2008 teisės aktų
projektus, iš jų 28 (2017 m. – 25) savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, 95 (2017 m. – 40)
administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, 13 (2017 m. – 10) mero
potvarkių veiklos klausimais projektų. Daugiausia (532) parengta administracijos direktoriaus
įsakymų personalo (2017 m. – 477) ir atostogų (852) klausimais (2017 m. – 767). Be kitų Teisės ir
civilinės metrikacijos skyriaus specialistų parengtų sprendimų, skyriaus specialistų parengti
Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima
kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas, pakeista Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
struktūra, parengti trys sprendimo projektai dėl leidimų savivaldybės įstaigoms įsigyti tarnybinius
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automobilius (Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, savivaldybės administracijai ir
viešajai įstaigai „Socialinės paslaugos“), parengti Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų
nuostatai, parengti Jurbarko rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatai, Jurbarko rajono
savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų
veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas, Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų
vadovų atostogų darbo poilsio / švenčių dienomis ir tarnybinių komandiruočių suteikimo tvarkos
aprašas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo
politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo komisijos darbo
reglamentas.
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus parengti savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai ir mero potvarkiai
Teisės aktai

Veiklos

Personalo

Atostogų

Komandiruočių
ir papildomų
poilsio dienų

Iš viso

Direktoriaus
įsakymai

95

532

852

191

1 470

Mero potvarkiai

13

135

142

248

538

Sutartys. Skyrius įregistravo 855 sutartis, iš jų:
1) darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių (G1) – 285;
2) nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir ilgalaikės nuomos bei panaudos sutarčių
(G3) – 83;
3) finansinių sutarčių (G4) – 405;
4) tarptautinio bendradarbavimo sutarčių (G5) – 0;
5) kitų sutarčių (G6) – 82.
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Sutarčių skaičiaus kitimas pagal atskiras sutarčių rūšis
G1

500
G3

400
300

G4

200
G5

100
0

G6

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Atstovavimas teismuose. Skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas (pirminei teisinei
pagalbai), juristas (nuo 2018 m. gruodžio 1 d. vyriausiasis specialistas) atstovavo savivaldybei ar
savivaldybės administracijai, kaip ieškovui, atsakovui ar trečiajam (suinteresuotam) asmeniui 45
bylose:

Savivaldybės teisinė padėtis byloje

Bylos tipas

Iš viso

atsakovas

ieškovas/pareiškėjas

tretysis
suinteresuotas
asmuo

Civilinė

4

9

11

24

Administracinė

6

0

13

19

Administracinių
teisės
pažeidimų/
administracinių
nusižengimų

2
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Atstovavimo rezultatai:
Savivaldybės /
savivaldybės
administracijos
procesinė
padėtis

Ieškinys /
skundas
patenkintas

Ieškinys /
skundas
patenkintas
iš dalies

Ieškinys
/
skundas
atmestas

Byla
baigta
taikos
sutartimi

Ieškovas
atsisakė ieškinio
/ Byla
nutraukta/palikta
nenagrinėta

Bylos
nagrinėjimas
tęsiamas
2019 metais

1

2

2

Civilinėse bylose
Ieškovas

4

Atsakovas

1

Tretysis
asmuo

7

3
1

1

2

3

3

3

4

Administracinėse bylose
Pareiškėjas
Atsakovas
Tretysis
suinteresuotas
asmuo

6

Administracinių teisės pažeidimų/ administracinių nusižengimų bylose
Pareiškėjas
Atsakovas

2

Tretysis
suinteresuotas
asmuo

Personalas. Personalo klausimais parengti 532 administracijos direktoriaus įsakymai ir 135
mero potvarkiai. Personalo klausimais rengta 18 savivaldybės Tarybos sprendimų projektų.
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2018 m. savivaldybės administracijoje dirbo 205 asmenys (62 vyrai ir 143 moterys), iš jų 1
– įstaigos vadovas, 1 – įstaigos vadovo pavaduotojas, 69 valstybės tarnautojai (22 vyrai, 47
moterys) ir 134 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).
Vidutinis darbuotojų amžius 48 metai.

160

143

138
140

126

120
100
80

68

64

62

2016

2017

2018

60
40
20
0

Vyrai

Moterys

Kvalifikacija. Įstaigos vadovas, jo pavaduotojas bei 139 valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 33 – aukštąjį neuniversitetinį
arba aukštesnįjį išsilavinimą, 24 – vidurinį profesinį, 7 – vidurinį arba specialų vidurinį.
Darbuotojų išsilavinimas
24

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

7

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
33

Profesinis išsilavinimas
Vidurinis išsilavinimas
139
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Kvalifikaciją kėlė visi savivaldybės administracijos darbuotojai, dalyvaudami mokymuose,
organizuojamuose administracijoje ir vykdami į tarnybines komandiruotes kituose miestuose.
Šiuo metu aukštojo išsilavinimo siekia 8 administracijos darbuotojai, 3 iš jų magistro
kvalifikacinio laipsnio ir 5 bakalauro kvalifikacinio laipsnio.
Personalo kaita. Skelbta 18 konkursų valstybės tarnautojų pareigoms užimti, 8 –
savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų pareigoms užimti. Įforminti 26 darbo santykių nutraukimo
atvejai, 41 – priėmimas, paskyrimas į pareigas.
2018 m. įsigaliojo įstatymai dėl švietimo įstaigų vadovų, uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonių vadovų kadencijų. 3 švietimo įstaigų vadovai buvo įspėti apie darbo sutarties
termino pasibaigimą, paskelbti konkursai švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti, du iš jų skelbti
po 2 kartus. Iš pareigų atšaukti 2 uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, skelbti 3 konkursai šių
įmonių vadovų pareigoms užimti.
2018 m. liepos 1 d. panaikintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyrius. Funkcijos tiesiogiai perduotos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dėl šios priežasties laisvos valstybės
tarnautojų pareigybės buvo perskirstytos kitiems savivaldybės administracijos skyriams – 1
Investicijų ir strateginio planavimo skyriui, 1 Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui. Naujų
darbuotojų priimta nebuvo, nes konkursuose dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, ir šiuos konkursus laimėjo. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, laisvų pareigybių skaičius buvo ypatingai reikalingas Raudonės seniūnijai, nes perėmus
Raudonės pilį, buvo reikalingas papildomas personalas jos priežiūrai. 2018 m. Raudonės seniūnijai
papildomai skirtos 3 kūrikų pareigybės, pastato priežiūros darbininko pareigybė.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimas.
Už 2017 m. tarnybinę veiklą labai gerai įvertinta 14 valstybės tarnautojų. Visų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų (išskyrus švietimo ir kultūros įstaigų) 2018 m.
veikla taip pat vertinta pagal naujai įsigaliojusią darbo apmokėjimo sistemą.
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Vykdant funkcijas susiduriama su tokiomis problemomis:
•

Rajone labai trūksta socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų darbui su šeimomis;

•

Susilaukta pastabų dėl konkursų organizavimo uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, švietimo
įstaigų vadovų ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms užimti dėl dokumentų teikimo ne
per tam pritaikytą sistemą, o juos teikiant už dokumentų priėmimą atsakingam savivaldybės
administracijos specialistui;

•

Vangiai dalyvaujama konkursuose rajono švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.
Pirminė teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba savivaldybėje buvo suteikta 300
pareiškėjų. 108 pareiškėjams buvo reikalinga antrinė teisinė pagalba, todėl šiems asmenims buvo
padėta užpildyti prašymus suteikti antrinę teisinę pagalbą ir metines pajamų ir turto deklaracijas
antrinei teisinei pagalbai gauti. Teikiant pirminę teisinę pagalbą taip pat parengti 3 dokumentai,
skirti įvairioms įstaigoms ir institucijoms. Konsultacijos gyventojams taip pat buvo teikiamos
telefonu ir elektroniniu paštu. Klausimų pobūdis, kuriais teikiama pirminė teisinė pagalba,
nesikeičia, daugiausia kreipiamasi šeimos teisės, darbo teisės, žemės teisės, civilinės teisės ir
civilinio proceso klausimais.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parengtoje metinėje ataskaitoje dėl
veiklos trūkumų organizuojant ir teikiant pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos veikloje trūkumų nenustatyta.
Viešieji pirkimai. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje buvo įvykdyta:
2 atviri konkursai, kurių bendra vertė 113 003,11 Eur;
14 supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė 3 383 366,65 Eur;
1 supaprastintos neskelbiamos derybos, vertė 31 880,75 Eur;
24 mažos vertės skelbiami konkursai, kurių bendra vertė 1 156 756,76 Eur.
Pakartotinai buvo vykdoma 13 viešųjų pirkimų dėl šių priežasčių: nebuvo gauta pasiūlymų,
visi tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti dėl per didelių pasiūlytų kainų.
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Mažos vertės (skelbiami ir neskelbiami) pirkimai parodyti lentelėje, išskirstant pagal
pirkimo objekto rūšį:
Bendra sudarytų
sutarčių suma,
eurais

Bendras pirkimų
kiekis, vnt.

328 448,36

1322

1.1. iš jų seniūnijose

64 877,38

957

2.

Paslaugos

527 559,72

343

2.1. iš jų seniūnijose

6 765,33

77

1 168 441,49

84

–

–

Eil.
Nr.

1.

3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės

Darbai

3.1. iš jų seniūnijose
Iš viso:
Iš jų seniūnijose

2 024 449,57

1749

71 642,71

1034

•

Surašyta ir užregistruota viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolų – 323;

•

Užregistruota

viešųjų

pirkimų

komisijų

narių

ir

pirkimo

organizatorių

konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų – 690;
•

Užregistruota viešųjų pirkimų skelbimų – 68;

•

Užregistruota ir pateikta viešųjų pirkimų ataskaitų – 40;

•

Užregistruota pirkimų iniciatorių pateiktų paraiškų-užduočių – 149;

•

Užregistruota mažos vertės pirkimų pažymų – 267;

•

Gauta ir užregistruota tiekėjų pasiūlymų, pretenzijų ir kitų gautų dokumentų – 361;

•

Parengta ir užregistruota patikros lapų – 34;
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•

Atlikti pirkimai per CPO ir pasirašytos sutartys su laimėtojais – 44 (už 193 964,71

Eur).
Civilinė metrikacija. Jurbarko rajone įregistruota 232 gimimai (iš jų apskaitytas gimimas
59 vaikų, gimusių užsienio šalyse), 2017 metais gimė 250, 2016 m. – 281 vaikas. Rajone mirė 437
asmenys (2017m. – 435 asmenys, 2016 m. – 473 asmenys). Susituokė 166 poros (2017 m. – 172
poros, 2016 m. – 183 poros), išsituokė 98 poros (2017 m. – 75 poros, 2016 m. – 90 porų).
Įregistruoti 62 tėvystės pripažinimai bei nustatymai vaikams, gimusiems ne santuokoje (2017 m. –
81, 2016 m. – 89 tėvystės pripažinimai), 14 asmenų keitė vardą ar pavardę.
Per metus išduoti 551 gimimo, santuokos, mirties ar ištuokos įrašų išrašas, taip pat 638 įrašai
perduoti Registrų centrui, kad įvestų į duomenų bazę, sudarytos 9 aktų įrašų pakeitimo, papildymo
bylos. 22 asmenims, norintiems susituokti užsienyje, išduotos pažymos apie šeiminę padėtį (2017
m. – 33 pažymos, 2016 m. – 30 pažymų).
Už išduodamus dokumentus, santuokų, ištuokų įregistravimą, įrašų atkūrimą bei ištaisymą,
pavardės keitimą numatyta valstybės rinkliava. 2018 m. į biudžetą surinkta 5 345 Eur (2017 m. 5
081 Eur).
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Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje įregistruota gimimų ir mirčių.
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Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje įregistruota santuokų ir ištuokų.

Gyvenamosios vietos deklaravimas.
Pagal Jurbarko rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, vykdant bendrųjų
funkcijų vykdymo programą, įgyvendinamos valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcijos:
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitos duomenų tvarkymas. Vykdant šias funkcijas, užtikrintas ir sėkmingai įgyvendintas nuo
2018-01-01 įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, Gyvenamosios vietos
deklaravimo taisyklės ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
tvarkos aprašas. Pagerintas elektroninių administracinių paslaugų suteikimas gyventojams,
daugiau asmenų pasinaudojo elektroninėmis administracinėmis paslaugomis, sumažėjo laiko ir
finansinės išlaidos.
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Jurbarko rajone pagal Gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinę sistemą savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 28 536 (2017 m. – 29
038) asmenys ir 129 (2017 m. – 445) asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą. Per 2018 m. sumažėjo 502 (2017 m. – 800) asmenimis, deklaravusiais
gyvenamąją vietą Jurbarko rajone ir 316 (2017 m. – 163) asmenų, įtrauktų į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Per 2018 m. gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius: rajone 1 805 (2017 m. – 1798),
iš jų 775 (2017 m. – 776) mieste. Tame tarpe atvykimo į Lietuvos Respubliką pateiktos 46 (2017
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m. – 29) deklaracijos, gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje – 1 187 (2017 m. –
1318), nežinoma ankstesnė gyvenamoji vieta – 491 (2017 m. – 451) deklaracija.
Labai sumažėjo išvykimo iš Lietuvos Respublikos pateiktų deklaracijų skaičius. Jų pateikta
382 (2017 m. – 616), iš jų 122 (2017 m – 185) deklaracijos pateiktos elektroniniu būdu. Iš to
skaičiaus 222 (2017 m. – 328) deklaracijos mieste. Iš Jurbarko rajono asmenys išvyko į 31 (2017
m. – 26) pasaulio šalį. Didžiausias išvykusių skaičius į Jungtinę Karalystę – 153 (2017 m. – 264),
į Vokietiją – 88 (2017 m. – 125), į Norvegiją – 42 (2017 m. – 70), į Daniją – 22 (2017 m. – 34).
Naujesnės kryptys į Nyderlandus – 16, Ispaniją – 13, Švediją – 15. Po vieną asmenį išvyko į
Australiją, Estiją, Gernsį, Indiją, Latviją, Liuksemburgą, Meksiką, PAR, Prancūziją, Slovakiją,
Suomiją, Tailandą.
Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui,
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėms ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašui, buvo panaikinta Gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaita, kurioje 2018-01-01 buvo įtraukti 445 asmenys. Labai išaugo prašymų įtraukti į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą skaičius. Į šią apskaitą per 2017 m. įtraukti
2 asmenys, o per 2018 m. buvo pateikti 149 prašymai (mieste – 97) įtraukti į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Toliau intensyviai vyko darbas dėl deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo. Tam įtakos
turėjo 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). Taigi viso buvo pateikta 266 (2017 m. – 403)
prašymai ir priimti 265 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo ar
naikinimo. Mieste pateikti 44 prašymai, priimti 43 sprendimai.
Išaugo išduotų pažymų skaičius:
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-

išduota 1131 (mieste – 562) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Per

elektroninę paslaugų sistemą išduotos 18 (2017 m. – 8) pažymų.
-

išduotos pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje

savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 295 (2017 m. – 236), mieste – 150 (2017 m. –
155).
-

išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 80

(2017 m. – 19) (mieste – 68, 2017 m. – 10).
VĮ Registrų centrui išsiųsta 10 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 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui,
naujoms Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėms ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašui, pakeisti 7 elektroninių paslaugų aprašymai, atlikti
mokymai rajono seniūnijų pavaduotojoms (2018-01-03, 2018-03-06,2018-03-27, 2018-11-12).
Nuolat konsultuojami seniūnijų darbuotojai, vykdantys gyvenamosios vietos deklaravimo ir
nedeklaravusių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą, siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką
asmenų aptarnavimą. Glaudžiai bendradarbiauta su VĮ Registrų centro Gyventojų registro
departamento Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo skyriumi, savivaldybės
administracijos padaliniais, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos
grupe, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.
Sėkmingai atlikti 42 viešieji pirkimai iš viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo,
papildomai CVP IS paviešinti 8 susitarimai.
Problemos ir perspektyvos. Per 2018 metus Lietuvos Respublikos institucijos, įstaigos
pakeitė ir priėmė daug naujų teisės aktų, kurių pagrindu savivaldybės institucijos privalėjo priimti
juos įgyvendinančius teisės aktus ar jų pakeitimus, iš jų pakeistas ypač svarbus teisės aktas – tai
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Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kuriam įsigaliojus susiduriama su šiais
iššūkiais:
•

Įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimui, tinkamai perskaičiuoti darbo

užmokestį valstybės tarnautojams, laiku ir tinkamai informaciją pateikti Valstybės tarnybos
departamentui, vykdyti tarnybinės veiklos vertinimą pagal naują veiklos vertinimo aprašą;
•

Tinkamai ir laiku įgyvendinti naują Valstybės tarnybos atrankos modelį, užtikrinti

atrankų vykdymą nuotoliniu būdu.
Taip pat skyriuje 2019 metais numatoma darbuotojų kaita, todėl laukia galimi nauji iššūkiai
organizuojant skyriaus darbą ir vykdant funkcijas.
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. 2018 metais skyriuje keitėsi darbuotojai:
vedėjui išėjus tėvystės atostogų, vedėjo pareigas laikinai ėjo Martynas Kursevičius. Sukakus
pensiniam amžiui, iš pareigų atleistas vyresnysis specialistas–techninės priežiūros inspektorius
Romoaldas Paulauskas.

Į vyresniojo specialisto melioracijai pareigas priimta Akvilė

Bialoglovytė.Skyriaus vykdomos funkcijos 2018 m. nesikeitė.
Jurbarko rajone 2019 m. sausio 1 d. įregistruoti 2430 ūkininkų ūkių. Per 2018 m. naujai
įregistruota 15 ūkininko ūkių, išregistruoti 265 ūkiai.
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2019 m. sausio 1 d. rajone įregistruotos 3158 žemės ūkio ir kaimo valdos, kurių valdytojai ar
jų partneriai priskiriami žemės ūkio veiklą vykdančiais asmenimis.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.
Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo 2584 (69 pareiškėjais mažiau, palyginus su
2017 m.) pareiškėjai. Bendras deklaruotas plotas – 63 709 ha arba 359 ha mažiau, palyginus su
2017 m.
2018 m. pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikaciją rajono pareiškėjai deklaravo
44 358 ha augalų auginamų ariamoje žemėje, įskaitant pūdymą, 18 293 ha – pievų arba ganyklų,
887 ha – daugiamečių sodinių ir likusieji 171 ha plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išlaidos.
Paraiškose pagal programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ plotų uždeklaruota 3 026
ha arba 5 ha daugiau, palyginus su 2017 m.
Išmokai jaunajam ūkininkui gauti pateikta 177 paraiškos (15 paraiškų daugiau, palyginus su
2017 m.) ir jų deklaruotas plotas 4 462 ha (1 257 ha daugiau, palyginus su 2017 m.).
Pagrindinių išmokų palyginimas 2016–2018 metais*:
Išmokų pavadinimas

2016
metais,
mln. Eur

2017
metais,
mln. Eur

2018
metais,
mln. Eur

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus statistika (pagrindinė dalis)

3,747

3,956

3,923

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus statistika (už pirmuosius hektarus)

1,595

1,659

1,674

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus statistika (jaunieji ūkininkai)

0,125

0,138

0,171

Susietoji parama už plotą

0,472

0,497

0,459

Žalinimo išmokos

2,941

3,098

2,983

* NMA statistinė informacija
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Ūkiniai gyvūnai. Pienas. Išmokos.
Metų pabaigoje buvo laikoma 13 749 galvijai, iš to skaičiaus 7 364 melžiamų karvių. Galvijų
laikytojų skaičius – 1 324. Bendras galvijų skaičius, lyginant su 2017 m., sumažėjo 684, melžiamų
karvių skaičius – 471. Galvijų laikytojų skaičius sumažėjo 158.
Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Jurbarko rajone 938 laikytojai laikė 34 209 kiaules, 167
laikytojai laikė 2 490 bičių šeimų, 20 laikytojų laikė 766 triušius, 185 laikytojai laikė 2187 avis,
75 laikytojai – 195 ožkas.
Pieno gamintojų, tiekusių rinkai pieną, buvo 851. Parduota pieno 30 381 tona.
Atsietos paramos už karves žindenes ir pieninių veislių bulius išmokėta 1 548 paramos
gavėjams už 1 589 vnt. galvijų, iš viso 249 200 Eur. Susietoji išmoka už laikomas ėriavedes
išmokėta 19 rajono laikytojų už 445 vnt. ėriavedžių – 1 380 Eur. Pereinamojo laikotarpio
nacionalinė parama už pieną išmokėta 816 paramos gavėjų už 2006–2007 m. parduotą 27 564 t
pieno , iš viso 390 000 Eur.
Nereikšminga pagalba augintojams už mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines bei
pienines ožkas – 150 paramos gavėjų už 523 gyvulius išmokėta 14 516 Eur.
987 paramos gavėjams apskaičiuota ir išmokėta 800 000 eurų susietoji parama už 7 444
pienines karves.
Parama už bičių maitinimą – 94 rajono bitininkams išmokėta 1 536 Eur.
Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams, skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro
prevencijos priemones, 20 pagalbos gavėjų-pareiškėjų išmokėta 8 133 Eur.
Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas.
Draudimo įmokos už apdraustus vasarinių pasėlių plotus kompensuotos 7 pareiškėjams (iš to
skaičiaus 3 jaunieji ūkininkai) 11 303 Eur nuo draudimo įmokos sumos. Pareiškėjams,
apsidraudusiems žieminių kultūrų plotus, draudimo įmokų kompensavimas apskaičiuotas 7
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pareiškėjams (iš to skaičiaus 3 jaunieji ūkininkai) ir išmokėta 10 339 Eur kompensacijos suma nuo
sumokėtos draudimo įmokos.
Žemės ūkio technika.
Rajono ūkiuose ir įmonėse yra įregistruota 5 752 traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos ir
jų priekabos (2017 m. – 5588). Daugiausia sudaro ratiniai traktoriai – 3 448 (2017 m. – 3 393),
priekabos ir puspriekabės – 1633 (2017 metais – 1583). Per praėjusius metus buvo įregistruoti ar
perregistruoti 469 traktoriai, savaeigės mašinos ir priekabos, (2017 m. – 621). Atlikta 1011
priemonių techninių apžiūrų (2017 m. – 2713).
Melioracija.
Iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei melioracijos darbams skirta 257 tūkst.
Eur (2017 m. – 248 tūkst. Eur). Papildomai už 2017 metų rudenį patirtą žalą dėl itin gausių liūčių
iš ES Solidarumo fondo Jurbarko rajono savivaldybei buvo skirta 290 850,00 Eur, kurie bus
panaudoti 2019 metais.

Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai panaudota 247 820,00 Eur, iš jų:
✓

griovių ir juose esančių statinių remonto darbams – 154 433,00 Eur,

✓

griovių remonto darbų techniniams-darbo projektams parengti – 15 384,00 Eur,

✓

avariniams drenažo rinktuvų ir kitų melioracijos statinių remontams – 37 343,00 Eur,

✓

melioracijos statinių remontui gyvenvietėse – 20 350,00 Eur,
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✓

kasmetiniams tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbams – 8 214,00 Eur,

✓

projekto „Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei

juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ griovių priežiūros darbams – 12 096,00 Eur
(nušienauta 17,64 ha).
Melioracijos statinių kadastrui (apskaitai) buvo panaudota 3 764,00 Eur, techninių-darbo
projektų ekspertizei – 3 508,00 Eur. Pradėti inventorizuoti žemės ūkio paskirties hidrotechnikos
kompleksai, 2019 m. šiuos darbus numatoma užbaigti.
Priežiūros darbai atlikti 6 užtvankų hidrotechnikos statiniams (nušienautas 4,16 ha plotas).
Nuo 2017 m. buvo likę 64 nesuremontuoti melioracijos statinių objektai, kurie pagal prašymų
pateikimo datą perkelti į 2018 m., o 2018 m. gauti 39 nauji prašymai suremontuoti 75 naujus
melioracijos statinių objektus (9 objektais mažiau nei 2017 metais, kai buvo gauti prašymai dėl 84
objektų). Iš viso remontuotinų objektų 2018 m., kartu su likusiais iš 2017 m., yra 139 (2017 m.
buvo 121).
Remontas atliktas 35 objektuose (2017 m. – 43), 10 objektų gedimai nustatyti žemės sklypo
savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, šiems statiniams reikalinga rekonstrukcija
arba nustatytiems gedimams pašalinti reikalingas griovio valymas. Pažymėtina, kad 10 objektų
remonto nesuderino VĮ Valstybės žemės fondas (2017 m. atitinkamai 20 ir 2 objektai) dėl to, kad
gedimams nustatyti reikalingas žemės sklypų savininkų įsikišimas (pvz. šalinant bebrų užtvankas).
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Iš viso suremontuota:
Darbų pavadinimas

2016 m.

2017 m.

2018 m.

0,44

1,62

2,06

Sausinimo sistemų, ha

187,00

269,49

668,50

Melioracijos griovių, km

16,069

17,431

5,160*

Pralaidų, vnt.

35

36

10*

Drenažo žiočių, vnt.

200

216

62*

Kontrolinių šulinių, vnt.

0

9

0

Paviršinių vandens nuleistuvų, vnt.

0

4

6

Drenažo linijų, km

* Matomas darbų kiekių sumažėjimas lyginant su ankstesniais metais, nes vykdomas vienas tęstinis projektas,
kuris bus užbaigtas 2019 metais.

Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija vykdo projektą „Kalnujų melioracijos
sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų
rekonstrukcija“, kuriam iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įsipareigota skirti 3 procentus
tinkamoms įgyvendinimo išlaidoms reikalingų lėšų. 2018 m. gruodžio mėnesį buvo paskelbtas
darbų viešasis pirkimas, darbus numatoma baigti 2019 m. birželio-liepos mėnesiais. Įgyvendinant
projekto veiklą, planuojama rekonstruoti apie 10 km griovių, apie 2 km drenažo rinktuvų, apie 10
km sausintuvų ir 5 pralaidas.
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Atsižvelgiant į 2017 m. rudenį Jurbarko rajoną užklupusias ekstremalias liūtis, iš ES
Solidarumo fondo Jurbarko rajonui buvo skirti papildomi 290 850,00 Eur melioracijos darbams.
2018 m. lapkričio 8 d. su VĮ Valstybės žemės fondu buvo pasirašyta finansavimo sutartis, o 2018
m. gruodžio mėnesį paskelbtas darbų kartu su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo
konkursas.
Jurbarko rajono savivaldybės ArcGIS online žemėlapių tinklapyje (www.jurbarkas.lt),
pateikiama ir nuolat atnaujinama atliekamų ar ketinamų atlikti melioracijos darbų ir melioracijos
statinių skaitmeninė duomenų bazė, gyventojai gali sekti jų pateiktų prašymų vykdymo eigą.
Kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos (NVO).
Nuo 2018 m. liepos mėnesio vienas skyriaus darbuotojas pagal 2018 m. liepos 3 d.
direktoriaus įsakymą Nr. O1-748 įtrauktas į Jurbarko rajono savivaldybės Nevyriausybinių
organizacijų rėmimo programos konkurso projektų atrankos komisiją. Vykdant šią veiklą, buvo
parengti 4 savivaldybės Tarybos sprendimų, susijusių su rajono nevyriausybinių organizacijų
veikla, projektai. Parengtas ir paviešintas trečias Jurbarko rajono savivaldybės kvietimas
nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas

veiklos projektams remti iš savivaldybės

biudžeto lėšų. Pagal šį kvietimą pasirašytos 4 Jurbarko rajono savivaldybės Nevyriausybinių
organizacijų veiklos programų finansavimo sutartys ir kontroliuotas šių sutarčių vykdymas.
Renginiai. 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais kartu su Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga
ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko biuru organizuotas tradicinis jau 25-asis
Metų ūkio konkursas. Renkant Metų ūkį aplankyti 28 ūkiai. 2018 m. gruodžio 7 d. Raudonės pilyje
suorganizuotas Jurbarko rajono bendruomenių metinis renginys, kurio metu buvo pagerbtos
aktyviausios, daugiausiai projektų rašiusios, išskirtinius projektus įgyvendinusios bendruomenės.
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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 apskaitą, išduoti seniūnijos gyventojams įvairius

leidimus, pažymas,

dalyvauti

organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą, gyventojų sporto ir kultūros renginius ir kt.

ERŽVILKO SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, žemės ūkio specialistas,
ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja, socialinė darbuotoja darbui su sunkumų turinčiomis
šeimomis, valytoja-kiemsargė, kūrikas-darbininkas, kūrenimo sezono metu priimamas kūrikas.
Bendra informacija.
Seniūnijos plotas – 22 225, 38 ha. Seniūnija yra suskirstyta į penkias seniūnaitijas, juose
išrinkti penki seniūnaičiai. Seniūnijoje yra 72 kaimai.
2018 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje deklaravusių gyvenamąją vietą buvo 2 261 gyventojas, iš
jų 1 130 moterys, 1 131 vyrai.
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Gyventojai 2017

Gyventojai 2018

Pokytis

2301

2261

40 <

298

293 (iki 18 metų)

5 <

819

791 (18–45 metų)

28 <

700

708 (45–65 metų)

8 >

407

397 (65–85 metų)

10 <

77

72 ( per 85 metų)

5 >

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, Jurbarko
socialinių paslaugų Eržvilko senelių globos namai ir Krizių įveikimo pagalbos centras. Yra
keturios maisto prekių parduotuvės, vienas autoservisas, kirpykla, kavinė, UAB „Spaisvilė“, UAB
„ Lybiškiai“.
Administracinės paslaugos.
2018 m. gyventojams suteiktos paslaugos:
1. užpildytos 93 atvykimo deklaracijos, išvykimo deklaracijų 23;
2. išduotos 69 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. gauti 67 gyventojų prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo;
4. neatlygintinai atlikta 19 notarinių veiksmų;
5. gauti 97 gyventojų prašymai;
6. išduotos 68 pažymos įvairiais klausimais;
7. parengtas 33 siunčiami dokumentai;
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8. išduoti 29 leidimai laidoti;
9. išduoti 43 leidimai kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
10. parengti 22 įsakymai personalo klausimais, sudarytos 9 darbo sutartys (dirbančių
visuomenei naudingus, teikiančius visuomenei naudą darbus);
11. sudaryta 104 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
12. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas 2019
metų dokumentacijos planas, dokumentų registro sąrašas..
Seniūnijos darbuotojai darbe naudoja specializuotas informacines sistemas ,,Biudžetas VS“,
,,Ūkininkų registras“, ,,Gyvenamosios vietos informacine sistema“, ,,Socialinė parama“, DVS
„WebPartner“ ir REGIA programomis.
Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijos darbo organizavimui asignavimų planas – 52 600 Eur, gauti asignavimai 51 459
Eur (įvykdymas 97,83 proc.). Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sunaudota 47
334 Eur (89,99 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų). Prekėms ir paslaugoms panaudota 4 856
Eur, 2 300 Eur transporto išlaikymui, 977 Eur komunalinėms paslaugoms, 1 579 Eur ryšių
paslaugoms, spaudiniams, kitoms prekėms, kvalifikacijos kėlimui ir kitoms paslaugoms.
Socialinis darbas.
Socialinės paramos pavadinimas

Paramą
gavusių
šeimų skaičius

Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų

16

Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų
pirkimo ir nemokamo maitinimo

53

Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui

202

Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos

233
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Prašymai dėl maisto produktų (prašymų sk., asmenų sk.)

185

Priimta prašymų teikti paslaugas

11

Surašyti buities tyrimo aktai

164

Surašyta socialinės
protokolų

paramos

komisijos

posėdžių

7

Priimta prašymų išduoti pažymą apie gaunamas išmokas

30

Gyventojų informavimas, konsultavimas

157

Sausio mėnesį buvo 11 sunkumų turinčių šeimų, jose augo 15 vaikų.
Žemės ūkis.
Seniūnijoje yra įregistruoti 467 ūkininkų ūkiai, iš jų 52 jaunųjų ūkininkų ir 3 ekologiniai
ūkiai. Priimta 460 paraiškų dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius.
Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėje laikmenoje. Įbraižyta 4 170 laukų, kurių
bendras plotas 11 824 ha, įregistruotos 2 naujos valdos, atnaujinti 450 valdų duomenys. Statistikai
iš 24 ūkių surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir sandėliuojamus grūdus.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui skirta 19 700 Eur, išleista 19 676 Eur (99,8
proc.). Iš viso seniūnijoje yra 157,749 km vidaus kelių ir gatvių. Vietinių kelių ir gyvenviečių
gatvių priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 31 000 Eur. Šios
lėšos buvo panaudotos: 12 000 Eur – žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 19 000 Eur –
žvyruotų kelių remontui. Asfalto duobių užtaisymui 8 966 Eur, užtaisyta 460 kv.m duobių,
papildomai žvyrui pirkti savivaldybė skyrė 11 400 Eur.
Įsigytas prikabinamas ekskavatorius (3 500 Eur), įrengtas artezinis gręžinys Varlaukio
kapinėse (4 981 Eur), išpjauti avariniai medžiai (1800,00 Eur) ir pašalinta 115 medžių kelmų (4
501 Eur), įsigyta krūmapjovė (760 Eur)..
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Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Pagal Užimtumo didinimo programą skirta 14 444 Eur, dirbo 9 asmenys. Asignavimai
panaudoti 100 proc. Sudarytos 104 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys. Visuomenei
naudingais darbais naudotasi prižiūrint 9 kapines, kitas viešąsias erdves.
Kita veikla.
2018 metais buvo išpjauti avariniai medžiai ir pašalinta 115 kelmų. Atstatyti Eržvilko
poilsiavietės įrengimai, sutvarkyta paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengtas įvažiavimas ir
automobilių statymo vietos. Suremontuotos Lybiškių bibliotekos grindys, atlikta lango ir durų
apdaila, pastato fasado einamasis remontas. Perdažyti suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinė Eržvilko
miestelyje, Ryto aikštėje. Įrengti papildomi elektros šviestuvai Rutkiškių kaime, Šaltuonos gatvėje
ir naujas apšvietimas Viščiovos gatvėje. Įrengti elektros įvadai Eržvilko seniūnijos gamybinėse
patalpose Eržvilko miestelyje, Nemakščių g. 20 A ir arteziniam gręžiniui Varlaukio kapinėse.
Suremontuotas seniūno pavaduotojos kabinetas seniūnijos administraciniame pastate. Įrengtas
artezinis gręžinys su požemine siurbline Varlaukio kapinėse.
Eržvilko miestelyje, Pašaltuonio, Lybiškių, Varlaukio, Kartupių, Rutkiškių kaimuose viešųjų
erdvių tvarkymo darbams suorganizuotos 14 talkos.
Problemos ir perspektyvos.
Viena iš pagrindinių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo sąlygų – susisiekimas. Seniūnija
valdo 157,749 km kelių, iš jų tik 14 km padengti asfalto danga.
Seniūnijoje yra 6 bendruomenės. Pašaltuonio „Šaltuonėlė“ ir Lybiškių bendruomenės neturi
patalpų su įrengta stacionaria šildymo sistema.
Nemažai rūpesčių sukelia daugiabučių namų gyventojai Rutkiškių, Kartupių, Lybiškių
kaimuose. Visiems daugiabučiams, kuriuose nėra veikiančių bendrijų, reikėtų priskirti
administratorius. Problemos kyla ir dėl daugiabučių namų aplinkos tvarkymo. Nesuformuoti
sklypai, nepriskirtos teritorijos sukelia priešpriešą tarp gyventojų tvarkant ir prižiūrint aplinką.
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Eržvilko mstl., Lybiškių, Kartupių, Rutkiškių, Pašaltuonio gyvenvietėse bei kituose
kaimuose yra daug likusių neįteisintų valstybinių sklypų. Nors tokių sklypų priežiūra privalo
rūpintis savivaldybė, tam lėšų nėra skiriama.
Rūpesčių kelia Eržvilko seniūnijos teritorijoje esančios paviršinio vandens surinkimo
sistemos. Jos nėra inventorizuotos, neturi priskirto šeimininko, nėra išlikusių jokių brėžinių.
Pašaltuonio, Kartupių, Rutkiškių gyvenvietėse nėra veikiančių valymo įrengimų.
Eržvilko seniūnijoje yra daugiau nei 35 ha seniūnijai priskirtų ir likusių laisvų žaliųjų plotų.
9 kapinės, iš jų 4 veikiančios, 2 riboto laidojimo. Kasmet susikaupia nemaži žaliųjų atliekų kiekiai.
Vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Jurbarke ar Tauragėje ekonomiškai neefektyvu, todėl
reikėtų seniūnijos teritorijoje įrengti bent dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirbo 7 darbuotojai: seniūnas (1 etato krūviu), seniūno pavaduotojas (1 etato
krūviu), specialistas (0,75 etato krūviu), socialinis darbuotojas (0,5 etato krūviu), socialinis
darbuotojas darbui su šeimomis (0,5 etato krūviu), ūkvedys-energetikas (0,75 etato krūviu) ir
valytojas- kiemsargis (0,5 etato krūviu). Nuo 2018-01-01 iki 2018-04-10 seniūno funkcijas laikinai
vykdė seniūno pavaduotoja Romutė Kačiušienė. Nuo balandžio 11 d. seniūno pareigas eina
Mindaugas Dilys. Gegužės mėn. seniūnija persikėlė į naujai suremontuotas patalpas buvusios
mokyklos pastate Ateities g. 15, Girdžiuose.
Bendra informacija.
Girdžių seniūnija užima 89 kv. km plotą. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Girdžių
seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravo 1125 gyventojai (564 vyrai ir 561 moteris).
Ataskaitinių metų pradžioje buvo 1 163 gyventojai. Per metus sumažėjo 38 gyventojais. 2018
metais gimė 10 gyventojų, mirė 19.
Girdžių seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Girdžių, Pavidaujo, Gudelių.
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Girdžių seniūnijoje švietimo paslaugas teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 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. Veikia Girdžių vaikų dienos centras.
Administracinės paslaugos.
1. Gyventojams išduotos 59 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Išvykimą iš LR
deklaravo 10 seniūnijos gyventojų, naujai gyvenamąją vietą Girdžių seniūnijoje deklaravo 50
asmenų, priimti 4 prašymai ir sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo.
2. Parengta 17 seniūno įsakymų veiklos organizavimo ir personalo klausimais.
3. Sudarytos 7 darbo sutartys dėl laikino pobūdžio, visuomenei naudingų, teikiančių socialinę
naudą darbų ir 20 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.
4. Gauti ir siunčiami seniūnijos dokumentai registruojami bei rengiami savivaldybės
dokumentų valdymo sistemoje „WEBPARTNER“. Su įvairiais pasiūlymais, prašymais, skundais
raštu į seniūniją kreipėsi 20 asmenų.
5. Dėl pažymų, leidimų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti prašymus pateikė
46 asmenys, kuriems išduotos 24 pažymos ir 23 leidimai laidoti.
6. Pagal gautus prašymus išduoti 5 leidimai kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius bei
vienas leidimas atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje.
7. Seniūnijos gyventojams neatlygintinai atlikti 39 notariniai veiksmai.
8. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas
seniūnijos 2019 metų dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Seniūnijos dokumentai
suarchyvuoti pagal saugojimo terminus, atrinktos naikinti
pasibaigęs.
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9.Atsižvelgus į dokumentų išliekamąją vertę ir dokumentų saugojimo terminus, 2018 metais
sudaryti 2016 metų seniūnijos veiklos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai.
Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijos darbo organizavimui gauti asignavimai – 42 200 Eur, panaudota – 42 190 Eur
(99,98 proc.). Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms – 34 978 Eur (82,89 proc. skirtų asignavimų). Prekėms ir paslaugoms – 7 100 Eur (16,82
proc.), komunalinėms paslaugoms – 4 150 Eur, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui ir kitoms
paslaugoms 2 941 Eur. Įsigyjant prekes ir paslaugas, 2018 m. seniūnijoje atlikti 85 mažos vertės
viešieji pirkimai.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui Girdžių seniūnija gavo 7 600 Eur, panaudojo 56,20
proc. Liko nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (žiemos metu) skirti asignavimai – 1456 Eur.
Socialinis darbas.
Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų vaikams, vienkartinių pašalpų, dėl
socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES intervencinių atsargų iš viso buvo
gauti 304 gyventojų prašymai. Per ataskaitinius metus surašyti 63 buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai.
Paramą maisto produktais gavo 141 žmogus. Gauta 17 prašymų paramai mokiniams. Girdžių
seniūnijos socialinės paramos komisijoje svarstyta 10 prašymų piniginei socialinei paramai gauti.
7 šeimoms socialinė pašalpa buvo skirta visiems šeimos nariams, 2 svarstytais atvejais socialinė
pašalpa buvo skirta tik vaikams, 1 atveju socialinė pašalpa neskirta.
Per metus gauta 14 prašymų vienkartinėms pašalpoms, išmokėta 1460 Eur.
Metų pradžioje seniūnijoje buvo 5 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 15 nepilnamečių
vaikų. Per metus surašyti 75 apsilankymo šeimose aktai. Pasikeitus įstatymui, nuo 2018 m. liepos
mėnesio, socialinės rizikos šeimų neliko, tačiau metų pabaigoje buvo 8 riziką patiriančios šeimos,
kuriose auga 20 nepilnamečių vaikų. Su trimis šeimomis dirba atvejo vadybininkai.
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Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijai priklausančių žvyruotų kelių ir gatvių priežiūrai per metus išleista 12 600 Eur, iš
jų kelių atnaujinimui žvyru – 7 560 Eur, 5 040 Eur lyginimui greideriu.
Užtaisyta 130 kv m seniūnijos asfaltuotų gatvių duobių Gudelių, Mokyklos, Lakštingalų,
Jūros gatvėse, Liepų alėjoje.
Viešojo naudojimo teritorijoms tvarkyti Girdžių seniūnijoje. gauta 7 600 Eur, panaudota
56,20 proc. Nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (žiemos metu) skirti asignavimai – 1456 Eur.
Iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų įsigyta nauja krūmapjovė,
pertvarkytos, suremontuotos ir pritaikytos seniūnijos veiklai patalpos buvusioje Girdžių
mokykloje. Seniūnija sėkmingai perkelta į mokyklos pastatą.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijai skirta 9530 Eur. Dirbo 7 asmenys, kurie
atliko daug aplinkos priežiūros darbų, tvarkė seniūnijos viešąsias erdves, padėjo pasirengti
seniūnijos šventėms. Panaudoti asignavimai: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms
– 8709 Eur, darbo priemonėms įsigyti – 821 Eur.
Žemės ūkis.
Priimtos ir patvirtintos 174 paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir
kitus plotus, paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones, taip pat susietąją paramą už gyvulius. Priimta 20 prašymų pakeisti paraiškos duomenis.
Įbraižyta 1313 laukų, kurių bendras plotas – 4 089,55 ha.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro žemės ūkio ir kaimo verslo registro
informacinėje sistemoje atnaujintos 154 žemės ūkio valdos teikimo metu ir 22 žemės ūkio valdos,
pateikus prašymą. Pasikeitus duomenims ūkininko žemės ūkio valdoje, tos pačios valdos buvo
naujinamos po keletą kartų. Priimta 16 prašymų išregistruoti valdą, įregistruotos 4 naujos žemės
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ūkio valdos. 2018 metais pradėtas ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas, atnaujinti duomenys 110
ūkininkų ūkių.
Surinkti duomenys apie nuimtą derlių ir sandėliuose laikomų grūdų kiekius iš 15 ūkininkų,
kurių grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių plotai viršija 50 ha ir 7 kartus suvestinės ataskaitos teiktos
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Seniūnijos gyventojai konsultuoti apie galimybę gauti paramą pagal kaimo plėtros plano
programą, mokesčių, valdos ekonominio dydžio ir VED dydžio klausimais.
VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centro gyvūnų registre nuolat buvo registruojami pasikeitimai
kiaulių bandose ( registruota 50 kiaulių bandų, deklaruota - 147 kiaulių).
Kita veikla.
Seniūno pavaduotojos iniciatyva, neatlygintinu UAB „Akmens uola“ (vadovas Rimantas
Židulis) darbu ir lėšomis, Girdžių miestelio centre pastatytas paminklinis akmuo su vėjarode
Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti.
Jau aštuntąjį kartą įvyko klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė “, švęstos Oninės, vyko
vakaronė „Po savo stogu“. Kalėdinės eglutės šventė surengta tiek Girdžių, tiek Pavidaujo kaimų
vaikams. Tradicinės Gerumo dienos metu aplankyti vieniši, atokiai gyvenantys žmonės, kartu su
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriaus mokiniais ir mokytojomis pasveikinti buvę
Girdžių mokyklos mokytojai. Vyko aštunto etapo kalėdinis žygis – ,,Partizanų takais“, kurio
tarpinė stotelė buvo Pažėrų kapinaitėse.
Toliau buvo rengiama knyga apie Girdžius „Girdžiai: istorijos atodangos“. Seniūnijos,
bibliotekos darbuotojai, buvę ir esami Girdžių krašto gyventojai, toliau aktyviai dalyvavo renkant
informaciją ir lėšas knygai.
Problemos ir perspektyvos.
Nuo seno Girdžių seniūnija išsiskiria kaip tautiškumą, papročius, tradicijas bei gyvenamąją
aplinką puoselėjanti seniūnija. Tokia siekia likti ir ateityje.
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Seniūnijos problemos:
1.

Nepakankamas gatvių apšvietimas sankryžose, posūkiuose Girdžių, Gudelių ir

Pavidaujo kaimų gatvėse.
2.

Girdžių, Gudelių ir Pavidaujo kaimų asfaltuotose gatvėse avaringumą didina per

giliai įsmukę lietaus kanalizacijos šulinių dangčiai.
3.

Invazinio augalo Sosnovskio barščio plitimas seniūnijos teritorijoje.

4.

Išnaudojamos ne visos patalpos mokyklos pastate.

JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
2018 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
šeimomis, 1 specialistas ir 1 kiemsargė-valytoja). Per 2018 metus iš seniūnijoje pačios prašymu į
kitas pareigas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje buvo perkelta 1 socialinė darbuotoja
darbui su šeimomis, seniūnijoje pradėjo dirbti dvi naujos socialinės darbuotojos su šeimomis :
viena iš jų perkelta iš Skirsnemunės seniūnijos, kita – iš Viešvilės seniūnijos. Darbuotojams ir
valstybės tarnautojams drausminių ir tarnybinių nuobaudų skirta nebuvo.
Bendra informacija.
Jurbarko miesto seniūnija užima 1431,54 ha teritoriją ir apima visą Jurbarko
miestą. Gyventojų registro duomenimis, 2019-01-01 Jurbarko miesto seniūnijoje savo gyvenamąją
vietą buvo deklaravęs 10 829 gyventojai (2018 m. pradžioje 10 971). Dar 129 asmenys buvo
įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jurbarko rajono savivaldybėje.
2018 m. mirė 165 miesto seniūnijos gyventojai (2017 m. – 154).

Puslapis 127

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį
2019-01-01
Amžiaus grupė

Vyrų

Moterų

Iš viso

Gyventojų skaičiaus
pokytis lyginant su
2017 m.

iki 7 metų

336

310

646

-1,7 proc.

nuo 7 metų iki 16 metų

459

416

875

-0,3 proc.

nuo 16 metų iki 18 metų

100

92

192

-4,7 proc.

nuo 18 metų iki 25 metų

423

387

810

-6,9 proc.

nuo 25 metų iki 45 metų

1299

1299

2598

-1,8 proc.

nuo 45 metų iki 65 metų

1504

1860

3364

-0,8 proc.

nuo 65 metų iki 85 metų

699

1372

2071

+0,3 proc.

nuo 85 metų

55

218

273

+1,5 proc.

4875

5954

10 829

-1,3 proc.

Iš viso

Jurbarko miesto seniūnijoje sudarytos 9 seniūnaitijos. 2018 m. buvo skelbiami nauji
seniūnaičių rinkimai, kurių metu išrinkti 3 seniūnaičiai. Praėjusiais metais seniūno iniciatyva įvyko
4 seniūnaičių sueigos, iš kurių 2 – išplėstinės. Pirmojoje sueigoje buvo apsvarstyta seniūnijos 2017
metų veiklos ataskaita, antrojoje svarstytas 2018 m. seniūnijos veiklos programos projektas. Kitos
dvi išplėstinės seniūnaičių sueigos buvo organizuotos dėl nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” vykdytinų ir finansuotinų prioritetinių veiklų
patvirtinimo, paraiškų svarstymo ir lėšų paskirstymo. Iš viso šiai priemonei įgyvendinti Jurbarko
miesto seniūnijai buvo skirta 5 340 Eur. Apsvarsčius paraiškas, finansavimas buvo skirtas šioms
veikloms:
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Jurbarko Švč. Trejybės parapijos projektui „Atneškim meilę į namus bendrystėje“ – 580 Eur;
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektui „Pasipuošę gerumu“ – 809,40 Eur;
Miškininkų gatvės bendruomenės projektas „Angelai languose, džiaugsmas širdyse“ – 800
Eur;
Jurbarko miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ projektas „Riedėk Dvaro parke“ – 3
150,60 Eur.
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 skirtas asignavimų planas – 61 050 Eur, gauti asignavimai – 57 483 Eur,
planas įvykdytas 94,16 proc.
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas
Seniūnijos biudžeto pasiskirstymas pagal išlaidas

Panaudotos
lėšos (Eur)

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos

49 705

Komunalinės paslaugos

4 434

Ryšių paslaugos

331

Transportas

702

Komandiruotės

846

Kitos prekės ir paslaugos

1 474

Iš viso

57 483
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Administracinės paslaugos.
Gyventojų prašymu išduoti 545 įvairūs leidimai, pažymos ir kiti dokumentai juridiniams
faktams patvirtinti, atlikta 315 notarinių veiksmų. Už seniūnijos išduodamų leidimų išdavimą į
savivaldybės biudžetą buvo surinkti 6 276 Eur vietinės rinkliavos mokesčio.
Išduoti leidimai, pažymos ir kitų dokumentai juridiniams faktams patvirtinti bei
atlikti notariniai veiksmai
Paslaugos pavadinimas

Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
ir renginių metu

Suteiktos paslaugos
(vnt.)
33
86

Leidimai organizuoti renginius

23

Leidimai laidoti

163

Leidimai įrengti išorinę reklamą

38

Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams

62

Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams
patvirtinti

140

Notariniai veiksmai

315

Iš viso

860

Socialinis darbas.
Socialinė parama.
Socialinę pašalpą gaunančių nepasiturinčių šeimų ir vienų gyvenančių asmenų skaičius
lyginant su 2017 m. padidėjo 6,4 proc. Šią paramą praėjusiais metais gavo 344 šeimos (2017 m. –
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322). 9,4 proc. padidėjo gyventojų, gavusių vienkartinę pašalpą, skaičius: šią paramą gavo 138
šeimos (2017 m. – 125). Gyventojų, besikreipiančių dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų
kompensacijų, skaičius sumažėjo 6,0 proc.: 2018 m. kompensacijas gavo 1058 šeimos (2017 –
1125 šeimos).
Socialinės paramos pasiskirstymas pagal rūšis 2016–2018 m.
Socialinės paramos pavadinimas

Paramą
gavusių
šeimų
skaičius

Paramą
gavusių
šeimų
skaičius

Paramą
gavusių
šeimų
skaičius

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Socialinė pašalpa

393

322

344

Vienkartinė socialinė pašalpa

108

125

138

Išmokos vaikui

189

317

1146

1096

1125

1058

Socialinė parama mokiniams

144

175

163

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo

442

444

472

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir
atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimas

207

173

90

Būsto šildymo
kompensacijos

ir

karšto

vandens

išlaidų

Darbas su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.
2018 m. gruodžio 31 d. Jurbarko miesto seniūnijoje buvo 36 socialinę riziką patiriančios
šeimos, iš jų 26 šeimos iki 2018 m. birželio 31 d. buvusios Vaiko teisių apsaugos skyriaus
socialinės rizikos šeimų apskaitoje ir 12 šeimų, kurioms po 2018 m. liepos 1 d. buvo inicijuotas
atvejo vadybos procesas. Per 2018 metus iš socialinės rizikos šeimų sąrašo buvo išbrauktos 13
socialinės rizikos šeimų, iš kurių 11 dėl teigiamų pokyčių šeimoje, 2 šeimos išbrauktos dėl vaikams
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nustatytos nuolatinės globos. Į seniūnijos socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įtraukta 1 nauja
šeima, persikėlusi gyventi į Jurbarką iš kitos seniūnijos. 2 šeimoms atvejo vadybos procesas buvo
nutrauktas dėl pagerėjusios situacijos šeimoje. Socialinę riziką patiriančiose šeimose iš viso augo
95 vaikai.
Jurbarko miesto seniūnijos socialinės darbuotojos darbui su šeimomis nuolat lankėsi
socialinę riziką patiriančiose šeimose. Surašyti 339 apsilankymo šeimoje aktai. Iki 2018 m. liepos
1 d. papildomai buvo stebimos 7 šeimos, kurios nebuvo įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą,
tačiau turėjo laikinų socialinių problemų. Siekiant patikrinti gautą informaciją apie galimą tėvų ar
kito teisėto vaiko atstovo smurtavimą prieš vaiką ar kitokį piktnaudžiavimą tėvų valdžia ir dėl to
kylančią realią grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei arba tėvų ir kitų artimųjų be priežiūros paliktą
vaiką ir dėl to kylantį pavojų vaiko sveikatai ir saugumui ar vaiką, rastą be priežiūros, socialiniai
darbuotojai vyko į šias šeimas, tikrino gyvenimo ir buities sąlygas bei vertino situaciją. Tokių
atvejų iki 2018 m. liepos 1 d. buvo 14. Dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo 2018 m.
buvo aplankytos 9 šeimos.
Jurbarko miesto seniūnijoje 3 paaugliams buvo taikytos minimalios priežiūros priemonės.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. pasikeitus vaiko teisių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams,
socialinę riziką patiriančioms šeimoms buvo inicijuojami atvejo vadybos procesai.
Jau ketvirti metai iš eilės, Jurbarko miesto seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“..
Šiais metais išpildytos 57 vaikų svajonės.
Keliai (gatvės), komunalinis ūkis.
2018 m. seniūnijos viešųjų teritorijų priežiūros darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė
„Jurbarko komunalininkas“. Iš viso buvo atlikta darbų už 552 752 Eur. Didžiausia dalis lėšų buvo
panaudota viešųjų teritorijų priežiūrai (teritorijų tvarkymui rankiniu būdu, šienavimui, želdinių
priežiūrai ir pan.) Tai sudarė 61 proc. visų lėšų – 336 092 Eur. Žaliųjų ir bešeimininkių atliekų
surinkimui panaudota 55 408 Eur, kapinių priežiūrai – 26 822 Eur, gatvių ir kelių priežiūrai – 99
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023 Eur, infrastruktūros objektų remonto ir plėtros darbams – 18 228 Eur, kelio ženklų priežiūrai,
benamių gyvūnų gaudymui ir kitiems darbams – 17 179 Eur.
Pagrindinių Jurbarko miesto priežiūros darbų sąrašas bei lėšų pasiskirstymas (proc.) 2018
metais pateiktas diagramoje.

Jurbarko miesto priežiūros darbai ir lėšų
pasiskirstymas (proc.)
Atliekų surinkimas

3%

3%
Teritorijų priežiūra

10%
18%

Kapinių priežiūra

5%
61%

Gatvių ir kelių priežiūra

Infrastruktūros objektų
remonto ir plėtros darbai

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos seniūnijos gatvių su žvyro danga priežiūros darbams
(žvyravimui) buvo skirta 5 850 Eur, asfaltuotų gatvių horizontalaus ženklinimo darbams –13 000
Eur, asfaltuotų gatvių duobių užtaisymui – 25 000 Eur, asfalto dangų remontui, apdorojant
bitumine emulsija su skaldele – 3 052 Eur.
Kiti Jurbarko miesto seniūnijoje atlikti darbai:
•

baigtas kompleksiškai tvarkyti gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Dariaus ir

Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto Didžiojo gatvėmis;
•
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•

nugriauti du bešeimininkiai pastatai (buvę nuotekų valymo įrenginiai): vienas – A.

Giedraičio-Giedriaus g. 1D, kitas – Vydūno g.;
•

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė VšĮ Jurbarko ligoninės teritorijoje;

•

pradėtas kapitalinio tvoros remonto darbai Jurbarko miesto civilinėse katalikų

kapinėse (senosiose);
•

privačių asmenų ir įvairių įstaigų, organizacijų lėšomis atnaujinta 11 paimsrio poilsio

zonoje esančių pavėsinių.
•

perdažyti suoliukai paimsrio poilsio zonoje, Kauno gatvėje, sutvarkyti vaikų žaidimo

aikštelių įrengimai tiek paimsrio poilsio zonoje, tiek daugiabučių namų kiemuose;
•

atnaujinta krepšinio aikštelė M. Valančiaus g.;

•

įrengta nauja vandentiekio sistema Jurbarko katalikų (naujosiose) kapinėse bei

Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse.
Užimtumo didinimo programa. Visuomenei naudinga veikla.
Pagal Užimtumo didinimo programą skirta 5 354 Eur. Buvo įdarbinti 4 asmenys. Jų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 5 232 Eur, darbo priemonių įsigijimui – 122
Eur. Asignavimai panaudoti 100 proc.
Pasirašyti visuomenei naudingos veiklos sutarčių atvyko 270 gyventojų. 57 asmenys
visuomenei naudingą veiklą atliko seniūnijoje, likę 213 asmenys buvo nukreipti atlikti visuomenei
naudingą veiklą pas kitus visuomenei naudingos veiklos organizatorius. Daugiausia iš jų, t. y. 53
asmenys, nukreipti visuomenei naudingą veiklą atlikti į UAB „Jurbarko komunalininkas“. Per
ataskaitinius metus dar du asmenys į seniūniją buvo atsiųsti iš Kauno apygardos probacijos
tarnybos savivaldybių probacijos Jurbarko skyrius dirbti nemokamus viešuosius darbus.
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Atlikdami visuomenei naudingą veiklą ir nemokamus viešuosius darbus, Jurbarko mieto
seniūnijos gyventojai dirbo nesudėtingus miesto tvarkymo darbus: viešosiose vietose rinko
šiukšles, grėbė lapus, šalino piktžoles ir kt.
Kita veikla.
Užregistruoti 56 iš įvairių įstaigų gauti dokumentai, 775 siunčiami raštai (iš jų 426, registruoti
savivaldybės administracinių padalinių vidaus susirašinėjimo dokumentų registre VSD), 35
gyventojų prašymai, pranešimai ir skundai (be prašymų administracinėms paslaugoms gauti),
parengti 4 seniūno įsakymai veiklos klausimais ir 8 įsakymai personalo klausimais.
Svarbi seniūnijos veiklos sritis – gyvenamosios aplinkos ir kitų teritorijų tvarkymas ir
priežiūra. Dėl neprižiūrėtų sklypų buvo išsiųsti 47 įspėjimai apleistų sklypų savininkams.
Praėjusiais metais už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus
administracine tvarka buvo nubausti 5 piliečiai.
Raštiškų raginimų laikytis išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės aktų
praėjusiais metais sulaukė 15 reklaminės veiklos subjektų, kai kurie asmenys apie besibaigiančius
leidimus buvo informuojami žodžiu ar elektroniniu paštu.
Problemos ir perspektyvos.
Pagrindinės seniūnijos problemos:
1. Valkataujantys benamiai gyvūnai.
2. Neprižiūrimi sklypai, sudėtingas savininkų gyvenamosios vietos nustatymas.
3. Blogos būklės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo
aikštelės.
4. Nuolat pasikartojantys poilsio zonose ir kitose viešosiose vietose esančių įrenginių
niokojimo atvejai.
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5. Seniūnijoje nėra turgavietės, kurioje ūkininkai, sodininkai ir kiti gyventojai galėtų
prekiauti savo išauginta produkcija, miško gėrybėmis.
Ateinančiais metais skatinsime gyventojus laikytis savivaldybės tarybos ir administracijos
direktoriaus teisės aktų reikalavimų, sieksime mažinti apleistų, neprižiūrimų pastatų ir sklypų
skaičių, raginsime kartu kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką. 2019 m. numatoma skirti didesnį
dėmesį atokesnių Jurbarko miesto gyvenviečių, t.y. buvusio „susivienijimo“ teritorijoje esančių
gyvenamųjų namų aplinkos tvarkymui, Kalnėnų seniūnaitijos ir Smukučių sodų teritorijų
priežiūrai.

JURBARKŲ SENIŪNIJA
Metų pabaigoje dirbo 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė darbuotoja,
specialistė, ūkvedys-energetikas, kūrikas-darbininkas, turintys po 1 etatą, socialinė darbuotoja
darbui su šeimomis, kiemsargė-valytoja, kūrikas (kūrenimo sezonui), turintys po 0,5 etato. 5
darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Bendra informacija.
Jurbarkų seniūnijos bendras plotas yra 26 587 ha. Seniūniją sudaro 55 kaimai, iš kurių 6 –
gyvenvietės. Didžiausia yra Jurbarkų gyvenvietė, kurioje gyvena apie 800 gyventojų. Iš viso
seniūnijoje 2018 m. pabaigoje gyveno 2922 gyventojai. Pagal amžiaus grupes: iki 7 metų – 158,
nuo 7 iki 16 metų – 233, nuo 16 iki 18 metų – 55, nuo 18 iki 25 metų - 255, nuo 25 iki 45 metų –
752, nuo 45 iki 65 metų – 900, nuo 65 iki 85 metų – 513 ir nuo 85 metų – 56 gyventojai. Bendras
gyventojų skaičius sumažėjo 47 gyventojais.
2018 m. seniūnijoje gimė 21 kūdikis (2017 m. – 27), mirė 40 gyventojų (2017 m. – 31).
Seniūnijoje yra Jurbarkų darželis-mokykla, 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
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„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“.
Išrinkti 4 seniūnaičiai: Jurbarkų, Dainių, Rotulių ir Žindaičių seniūnaitijose.
Seniūnija turi lengvąjį automobilį, kuriuo naudojasi seniūnijos darbuotojai tarnybinėms
užduotims atlikti, krovininį automobilį, traktorių su priekaba, mažą traktorių su žolės smulkintuvu
ir sniego valytuvu, kurie reikalingi įvairiems ūkiniams darbams atlikti.
Administracinės paslaugos.
54 gyventojai kreipėsi su prašymais išduoti pažymas juridiniams faktams patvirtinti, surinkti
duomenys ir išduota gyventojams 54 įvairios pažymos. Išduota 14 leidimų laidoti Vertimų ir
Pašvenčio kapinėse, 1 leidimas dėl medžių kirtimo, 7 leidimai kasinėjimo darbams, 2 leidimai
prekiauti, 1 leidimas rengti renginius, 1 leidimas išorinei reklamai įrengti.
Gauti 9 gyventojų prašymai, paklausimai: dėl laikinųjų darbų, dėl medžių kirtimo, kelių
remonto, socialinės pagalbos ir kt.
Išleisti 5 seniūno įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 16 įsakymų personalo
klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį užpildyta 154 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims pakeitus
gyvenamąją vietą ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos
deklaravo 28 seniūnijos gyventojai, tai yra 32 mažiau negu praeitais metais. Išduota 42 pažymos
apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 32 gyventojai kreipėsi dėl deklaravimo duomenų
taisymo, pakeitimo ar panaikinimo, 2 gyventojai įtraukti į gyvenamos vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą.
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Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas seniūnijos
2019 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Atsižvelgus į dokumentų išliekamąją
vertę ir dokumentų saugojimo terminus, 2018 m. sudaryti 2015–2016 metų seniūnijos veiklos
nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai, parengtas, suderintas ir patvirtintas dokumentų
naikinimo aktas. Pagal dokumentacijos planą seniūnijos dokumentai kaupiami ir saugomi 112
bylų. Pagal registrų sąrašą dokumentai registruojami 46 registruose.
Seniūnijos biudžetas.
š savivaldybės biudžeto seniūnijai buvo skirta 55 150 Eur, panaudota 54 394 Eur, tai sudaro
98,63 proc. numatytų asignavimų. Darbo užmokesčiui valstybės tarnautojams buvo skirta 21 238
Eur, panaudota 21 238 Eur. Kitiems darbuotojams skirta 16 830 Eur, panaudota 16 244 Eur.
Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta 11 645 Eur, socialinei paramai administruoti skirta 750
Eur. Šios lėšos buvo panaudotos 100 procentų.
Socialinis darbas.
Socialinį darbą seniūnijoje dirbo dvi darbuotojos, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis,
turinti 0,5 etato, ir socialinė darbuotoja.
Metų pradžioje seniūnijoje buvo 6 socialinės rizikos šeimos, metų pabaigoje – 7 šeimos.
Viena šeima išvyko gyventi į kitą seniūniją, dvi šeimos išbrauktos iš Vaiko teisių apsaugos
socialinės rizikos šeimų įskaitos.
Socialinės rizikos šeimose auga 15 įvairaus amžiaus vaikų. Dėl gautos informacijos apie
galimai netinkamą vaikų priežiūrą dar 3 šeimos buvo nuolat stebėtos. Socialinės rizikos šeimoms
teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Vienam vaikui buvo suteikta laikina
socialinė globa Skalvijos vaikų globos namuose.
Nuo liepos mėn. keitėsi seniūnijų socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigos.
Socialinis darbas su šeimomis dirbamas taikant atvejo vadybą. Trims šeimoms buvo inicijuota
atvejo vadyba.
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84 šeimos pateikė prašymus socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti (7 šeimomis
daugiau negu 2017 m.), dėl vienkartinės pašalpos kreipėsi 14 asmenų. Pasikeitus Išmokų vaikams
įstatymui, universalią išmoką vaikui gavo 478 vaikai. Priimta 30 prašymų socialinei paramai
mokiniams gauti: nemokami pietūs skirti 57 mokiniams, 51 mokiniui skirta išmoka mokinio
reikmenims įsigyti. 9 šeimoms socialinės išmokos mokėtos nepinigine forma. Išduoti 124 siuntimai
52 asmenims atlikti visuomenei naudingą veiklą (23 siuntimais daugiau negu 2017 m.). 6 asmenys
veikloje nedalyvavo. Išduota 31 pažyma apie gaunamas socialines išmokas. 123 kartus lankytasi
šeimose ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Atlikti 5 socialinių paslaugų
poreikio vertinimai.
Priimta 103 šeimų prašymai gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo (12 šeimų daugiau negu 2017 m.), 2 prašymai nepatenkinti, viršijus
nustatytą pajamų dydį. Maisto produktai gyventojams buvo dalinami 6 kartus. Juos gavo 216
asmenų.
Seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. 7 sunkiai gyvenančių šeimų vaikai užpildė
anketas su svajonėmis ir jos visos buvo išpildytos gerų žmonių dėka.
Keliai, komunalinis ūkis.
Vietinių seniūnijos kelių ilgis yra 151 km, iš jų su asfaltbetonio danga – 14 km. Kelių
priežiūros ir plėtros fondo lėšomis buvo suremontuota 320,00 kv. m. asfaltbetonio dangos duobių
Jurbarkų, Dainių II ir Žindaičių gyvenviečių gatvėse už 6 237,79 Eur. Kelių ir gatvių su žvyruota
danga priežiūrai ir remontui buvo skirta 29 500 Eur. Visi seniūnijos žvyruoti keliai ir gatvės buvo
lyginami nuo dviejų iki keturių kartų per metus, priklausomai nuo eismo intensyvumo ir kelių
būklės. Išlyginta 447 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.
Metų pabaigoje buvo skirta papildomų lėšų kelių su žvyruota danga remontui. Buvo
remontuojami kelių ruožai Nr. j21 Kalniškiai-Globių girininkija ir Nr. j38 Palėkių kelias, už
7 371,31 Eur.
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Viešojo naudojimo komunaliniam ūkiui skirta 13 550 Eur, panaudota 12 598 Eur, iš jų:
atliekų surinkimui – 2 182 Eur, teritorijų priežiūrai – 2 200 Eur, kapinių priežiūrai – 3 995 Eur,
gatvių ir kelių priežiūrai žiemą – 4 221 Eur. Visos lėšos panaudotos 93 proc., išskyrus kelių ir
gatvių priežiūrą žiemos metu. Sniego valymo paslaugai išleista 2 094 Eur.
Iš sutaupytų seniūnijos komunalinio ūkio lėšų ir gavus papildomą finansavimą, už 6 000,00
Eur buvo įsigytas dėvėtas traktorius Yanmar F-190 su nauju žolės smulkintuvu TITAN EFGC 125
ir nauju sniego stumdytuvu TITAN 1500. Už 549,99 buvo įsigytas naujas lapų pūstuvas-kuprinė
ECHO PB-770, už 289,00 Eur buvo įsigyta nauja krūmapjovė Stiga SBC252D, už 1 176,00 Eur
įsigyti ir įrengti keturi vėliavų stiebai, iš kurių vienas įrengtas Lietuvos 100-mečio aikštėje, trys
prie seniūnijos administracinio pastato. Už 3 996,00 Eur buvo baigtas remontuoti Žindaičių
administracinio pastato stogas.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 14 006
Eur. Degalams, tepalams, medžiagoms, darbo įrankiams, atsarginėms dalims įsigyti buvo skirta 1
313 Eur. Visos lėšos panaudotos 100 proc.
Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijoje dirbo 8 asmenys, vidutiniškai po tris
mėnesius. Visuomenei naudingus darbus už gautas pašalpas atliko 52 asmenys, tai 49 asmenimis
mažiau nei 2017 m. Visuomenei naudingos veiklos darbų trukmė sudarė nuo 15 val. iki 40 val. per
mėnesį. Buvo tvarkomos ir šienaujamos viešosios erdvės, kertami krūmai pakelėse, piliakalniuose,
grėbiami lapai gyvenvietėse, prižiūrimos ir tvarkomos neveikiančios kapinės ir pavieniai kryžiai,
atliekamas kitas visuomenei naudingas darbas.
Žemės ūkis.
Priimta ir patvirtinta 251 paraiška tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus, energetinius augalus, uogas, paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones. Įbraižyta 2411 sklypų, kurių plotas 6 921,26 ha, priimta 70 prašymų pakeisti
paraiškos duomenis. Visos paraiškos buvo įbraižytos elektroniniu būdu.

Puslapis 140

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje atnaujinta 292 žemės
ūkio valdos, išregistruota 13 žemės ūkio valdų, atnaujinta 149 ūkininkų ūkiai Lietuvos Respublikos
ūkininkų ūkių registre.
Pateiktos 4 ataskaitos apie Jurbarkų seniūnijos ūkiuose, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 ha,
javapjūtės eigą, gautą derlių, jo judėjimą bei laikymą sandėliuose duomenis.
Išduota 10 pažymų apie žemės ūkio veiklą ir EDV (ekonominio dydžio vienetą).
Kita veikla.
Vasario 16 d. pirmą kartą Jurbarkų gyvenvietės centrinėje aikštėje buvo iškelta Lietuvos
valstybinė vėliava.
Kovo 11 d. Jurbarkų gyvenvietės centrinėje aikštėje įvyko renginys Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti, kurio metu seniūnijos gyventojai buvo informuoti apie
aikštei suteiktą pavadinimą „Lietuvos 100-mečio aikštė“.
Gruodžio mėn. Jurbarkuose įvyko seniūnijos vaikų ir jaunimo šventė pagal projektą, kurį
finansavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Problemos ir perspektyvos.
Problemos:
1. Blogėjanti kelių ir gatvių su žvyro danga būklė. Skiriamo finansavimo jų priežiūrai ir
remontui nepakanka.
2. Mažėjantis gyventojų skaičius, kuris įtakoja norinčių ir galinčių dalyvauti Užimtumo
didinimo programoje.
3. Daugiabučių namų ir prie jų esančių teritorijų administravimas kaimiškose teritorijose.
Seniūnijoje yra 15 daugiabučių namų, bet tik viename yra įkurta namo bendrija. Kyla problemos
dėl namų šildymo, stogų ir kitų bendro naudojimo patalpų remonto, dėl aplinkos tvarkymo.
Daugiabučiai namai ir prie jų esančios teritorijos turėtų būti administruojami.
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Perspektyvos:
1.Numatome įteisinti seniūnijos vėliavą ir herbą.
2. Panaudojant 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos lėšas, numatome įrengti pėsčiųjų
takus Žindaičių, Vertimų ir Dainių gyvenvietėse, šaligatvius su apšvietimu – Jurbarkų ir Rotulių
gyvenvietėse, asfaltuoti dalį Vyturio gatvės Jurbarkų gyvenvietėje.

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai, užimantys 2,75 etato: seniūnė, specialistė – užimanti 0,25
etato, ūkvedys-energetikas (0,5 et.), socialinės rūpybos darbuotoja (0,25 et.), socialinė darbuotoja
darbui su rizikos šeimomis (0,25 et.), valytoja-kiemsargė (0,5 et). Seniūnijos darbuotojams talkina
trys seniūnaičiai.
Bendra informacija.
Juodaičių seniūnija užima 3 134 ha teritoriją. Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaruoja 383
gyventojai, iš jų 185 moterys ir 198 vyrai. 58 asmenys iki 18 metų amžiaus, 238 – 18–65 metų
amžiaus. Seniūnijos centras Juodaičių gyvenvietė nutolusi nuo rajono centro 56 km. Seniūnijoje
yra 7 kaimai.
Seniūnijoje veikia Juodaičių pagrindinė mokykla, kurioje ugdomi 55 vaikai, čia dirba 25
darbuotojai, iš jų 17 dirba mokytojo darbą; Juodaičių ugniagesių gelbėtojų komanda – dirba 8
žmonės; UAB „Aušrava” – parduotuvė, dirba 2 žmonės; UAB „DNC prekyba“– dirba 2 žmonės;
veikia pašto skyrius; biblioteka.
Gyventojų registro duomenimis, gyventojų skaičius lyginant su 2017 metais sumažėjo 17.
Seniūnijoje gimė 1 vaikutis, mirė – 9 gyventojai.
Administracinės paslaugos.
Į seniūniją gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
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1. užpildyta 21 atvykimo deklaracija;
2. išduotos 9 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.gautas 1 prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, duomenys
pakoreguoti 94 proc. gyventojų;
4. atlikta 11 notarinių veiksmų;
5. gauti 35 gyventojų prašymai;
6. išduota 10 pažymų įvairiais klausimais;
7. parengti 63 informaciniai dokumentai;
8. išduoti 24 leidimai laidoti;
9. išduota 10 leidimų prekiauti viešoje vietoje;
10. išleisti 8 įsakymai personalo klausimais, 3 įsakymai veiklos klausimais;
11. sudaryta 20 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių.
Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 39 900 Eur. Panaudota 34 153 eurai, tai
sudaro 85,6 proc. numatytų asignavimų. Darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam
draudimui išleista – 28 365 Eur, tai yra 71,1 proc. nuo visų skirtų asignavimų. Prekėms ir
paslaugoms išleista 6309 Eur, iš jų šildymui ir elektrai – 5 786Eur. Ryšių paslaugoms skirta 180
Eur, išleista 106 Eur, transporto išlaidoms panaudota asignavimų 1 060 Eur. Kitoms prekėms ir
paslaugoms išleista 380 Eur. 2018 metų lapkričio mėn. seniūnija įsigijo naują priekabą prie
lengvojo automobilio. Jos vertė 1530 eurų.
Socialinis darbas.
Seniūnijoje socialinės rūpybos darbuotoja ir socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos
šeimomis konsultuoja gyventojus įvairiais socialinių išmokų klausimais, priima prašymus ir kitus
dokumentus įvairioms socialinių išmokų rūšims gauti.
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Priimti 5 šeimų prašymai-paraiškos paramai mokinio reikmenims ir 7 šeimų prašymaiparaiškos maitinimui gauti.
Priimta 30 šeimų prašymai ES paramai gauti (2017 – 33 prašymai). ES paramą maisto
produktais gavo 52 asmenys, 2017 m. – 56 asmenys.
9 šeimos gavo socialinę pašalpą, iš jų 3 šeimos pašalpą gavo išimties tvarka. Socialinių
pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 5, lyginant su 2017 metais.
1 šeima gavo šildymo išlaidų kompensaciją (2017 m. – 1).
1 šeima gavo rinkliavos mokesčio kompensaciją (2017 m. – 1).
Seniūnijoje paslaugos į namus teiktos 3 gyventojams. Gyvena 4 daugiavaikės šeimos, 2
augina po 3 vaikus, 2 po 4 vaikus. Socialinė darbuotoja dirbo su 3 socialinės rizikos šeimomis,
kuriose augo 5 vaikai.
Keliai. komunalinis ūkis.
Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų priežiūrai buvo skirta – 4200 Eur
asignavimų, panaudota – 2 535 Eur. Liko nepanaudotos sniego valymui skirtos lėšos. Pagrindinės
išlaidos:
atliekoms išvežti – 120 Eur;
kapų priežiūrai, vandens tiekimui į kapines – 365 Eur, iš jų 340 Eur už kapų laistymui
sunaudotą vandenį;
viešųjų teritorijų priežiūrai – 2 050 Eur, iš jų teritorijų priežiūrai nupirktas benzininis pjūklas
(415 Eur), pirktas benzinas, tepalai, remontuota turima technika.
Seniūnijoje yra 25,9 km vidaus kelių ir gatvių. Jų priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos buvo skirta 5 500 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos: 1 380 Eur – žvyruotų kelių
ir gatvių lyginimui greideriu, 4 120 Eur – žvyruotų kelių remontui. Atvežta ir paskleista 163 kub.
m žvyro.
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Užimtumo didinimo programa.
Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijai buvo skirta 5731 Eur, iš jų 492 Eur
medžiagoms įsigyti. Buvo įdarbinti 4 asmenys, kurie seniūnijoje išdirbo 1 500 val. Šios programos
lėšomis buvo tvarkomi seniūnijai priskirti žalieji plotai, žaliosios juostos palei Juodaičių
gyvenvietės gatves, valytos asfaltuotos gatvės, prižiūrėtos partizanų žūties vietos Pagausančio ir
Juodaičių k., prižiūrėtos Juodaičių kapinės.
Žemės ūkis.
Seniūnijoje įregistruoti 85 ūkininko ūkiai, iš jų 8 – jaunųjų ūkininkų ūkiai. Vyrauja mišrūs
ūkiai. 32 ūkiuose laikomi 212 raguočių, iš jų karvių – 106 (karvių skaičius lyginant su praėjusiais
metais sumažėjo 17). Kiaulės auginamos 21 ūkyje, juose laikoma 50 kiaulių.
Įregistruota 1 nauja ūkio valda, atnaujinta – 81. Užpildytos 77 paraiškos tiesioginėms
išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti. Bendras deklaruotų laukų plotas – 2 364 ha. Vidutiniškai
vienas ūkininkas deklaravo 30,76 ha. Deklaruotų pasėlių struktūroje didžiausią dalį – 16,2 proc.
užima vasariniai kviečiai, 11,8 proc. – pievos ir ganyklos, vasariniai miežiai – 15,8 proc.,12,3 proc.
– vasariniai rapsai.
Seniūnijoje įregistruoti 2 ekologiniai ūkiai, kurių plotas 109,40 ha.
Statistikai iš 6 ūkininkų surinkta informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir sandėliuojamus
grūdus.
Kita veikla.
Pavasarį Juodaičių bendruomenė užsodino 100 bijūnų gėlyną, skirtą Lietuvos šimtmečiui.
Juodaičių gyvenvietę papuošė Lietuvos šimtmečiui patatytas naujas kryžius bei paminklinis
akmuo, skirtas Juodaičių kaimo 450 metinėms.
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Problemos ir perspektyvos.
Juodaičių krašto žmonės džiaugiasi asfaltuotu keliu, jungiančiu Juodaičius su Veliuona.
Žiemos metu, esant slydžiai kelio dangai, šis kelias nėra barstomas. Šiuo keliu važiuoja keleivinis
transportas, mokyklinis autobusas. Dėl slidžios kelio dangos šiame kelyje pasitaiko eismo įvykių.
Seniūnija ir toliau skirs dėmesį:
1. Seniūnijos vidaus kelių ir gatvių priežiūrai;
2. Projekto, kurio metu Juodaičių cente atsiras prekyvietė ir viešasis tualetas, įgyvendinimui;
3. Seniūnijoje didelė problema išlieka nuotekų šalinimas.

RAUDONĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje nuolat dirba 8 darbuotojai ir 5 kūrikai sezono metu, iš viso užimantys 8,75 etato:
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.
Bendra informacija.
Raudonės seniūnija užima 10 970 ha teritoriją. Seniūniją sudaro 33 kaimai, 2018 m. gruodžio
31 d. duomenimis, gyveno 1 225 gyventojai. Seniūnijos centras – Raudonės miestelis.
Per metus seniūnijoje gyventojų skaičius sumažėjo 7. Gimė 6 vaikai, mirė 21 gyventojas.
Seniūnijoje užregistruotos 84 atvykimo deklaracijos, išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam
nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravo 12 asmenų.
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Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes:
Amžiaus grupė

2017 m.

2018 m.

Pokytis per metus

Iki 7 metų

52

48

4<

Nuo 7 metų iki 16 metų

95

95

nepakito

Nuo 16 metų iki 18 metų

33

30

3<

Nuo 18 metų iki 25 metų

116

120

4>

Nuo 25 metų iki 45 metų

278

281

3>

Nuo 45 metų iki 65 metų

380

371

9<

Nuo 65 metų iki 85 metų

238

242

4>

Nuo 85 metų

40

38

2<

Iš viso

1232

1225

7<

Seniūnijoje yra 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 Taip pat yra įregistruoti Raudonės, Raudonėnų bendruomenės
centrai, Stakių bendruomenės centras „Židinys“, kaimo bendruomenės „Graužupys“ ir „Prie
Raudonės pilies“. 2017/2018 mokslo metais veikė Raudonės pagrindinė mokykla
Administracinės paslaugos.
2017–2018 metais išduoti leidimai, pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams
patvirtinti, atlikti notariniai veiksmai:
Suteiktų paslaugų skaičius

Paslaugos pavadinimas
2017 m.
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Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams
faktams patvirtinti

56

56

Notariniai veiksmai

32

31

Leidimai laidoti

37

37

Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus

-

2

Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams

9

11

Leidimai organizuoti renginius

2

2

Pažymos
apie
gyvenamąją vietą
savininkams

asmens
deklaruotą
ir pažymos patalpų

52

44

Gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos
pakeitus
gyvenamąją
vietą
Lietuvos
Respublikoje arba atvykus gyventi į Lietuvos
Respubliką

54

84

Sprendimai dėl gyvenamosios
deklaravimo duomenų koregavimo

25

9

vietos

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti skirta 56 900 Eur asignavimų Panaudota – 54 716
Eur, tai sudaro 96,16 procentų numatytų asignavimų. Per metus seniūnija gavo 1 452 Eur
nuompinigių. Raudonės pilį per metus aplankė apie 20 000 turistų. Už parduotus bilietus į bokštą
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. surinkta 7870 Eur.
Socialinis darbas.
Socialines paslaugas teikia 2 darbuotojai. Priimta 811 gyventojų prašymų, 289 kartus buvo
lankytasi šeimose ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo, apsilankymo šeimoje aktai.
59 šeimoms mokama socialinė pašalpa, 118 šeimų išmoka vaikui, 11 šeimų kompensacija
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šildymui, 39 šeimoms parama mokinio reikmenims gauti. 22 šeimos yra daugiavaikės. Nuolat
bendraujama su mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“. Lankomasi pas senyvo amžiaus gyventojus (11 vienišų senelių), sunkiai
besiverčiančius asmenis, jiems padedama susitvarkyti asmens dokumentus bei negalios pašalpas,
sprendžiami įvairūs buities, sveikatos priežiūros, transporto klausimai.
Ataskaitinių metų pradžioje buvo 10 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 23 vaikai. Nuo
liepos 1 d. 12 šeimų, patiriančių riziką, kuriose auga 18 vaikų, paskirtas atvejo vadybininkas. Joms
teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Vienai iš šių šeimų taip pat teikiamos
ir paslaugos į namus, ją lanko lankomosios priežiūros darbuotoja. 10 šeimų, patiriančių riziką ir
dar 4 asmenims išmokos teikiamos paslaugomis, pinigais tai sudaro 27 260 Eur.
4 šeimos, kuriose auga 7 vaikai, yra nuolat stebimos, nes yra probleminės. Seniūnijoje gyvena
7 vaikai, turintys negalią. Visus metus buvo vykdoma maisto iš intervencinių atsargų tiekimo
labiausiai nepasiturintiems asmenims programa. Kreipėsi 131 šeima, gauna 288 asmenys.
Išduoti 87 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą asmenims, kuriems išmokama
socialinė pašalpa,
Seniūnijos administracinio pastato rūsyje įrengta skalbykla ir dušas, kurie priklauso VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“. Per metus nemokamo dušo paslaugomis gyventojai naudojosi 3
kartus, mokamo dušo 6, skalbimo paslaugomis – 54 kartus.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos teritorijoje yra 84 km vietinių kelių ir gatvių. Žvyrkelių remontui (žvyravimui)
išleista 11 200 Eur ir 3 150 Eur lyginimui greideriu. Taisant asfalto dangą, buvo užlopyta apie 200
kv. m duobių.
Įsigytas lapų pūstuvas/siurblys viešųjų erdvių priežiūrai ir sniego stumdytuvas šaligatvių ir
pėsčiųjų takų priežiūrai.
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Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. seniūnija
prižiūri Raudonės pilį ir parką. Šioms funkcijoms vykdyti seniūnijai buvo perduotas likviduotos
Raudonės pagrindinės mokyklos traktorius Yanmar su priekaba, vejapjovės, trimeris, motopjūklas
ir kitas turtas.
Stakiuose įvykdytas vandentvarkos projektas. Vandentiekis nutiestas į Stakių kapines ir
gyventojams Senojoje ir Mituvos gatvėse.
Raudonės seniūnijos teritorijoje yra dvejos kapinės: Raudonėnų ir Stakių. Jų priežiūrai
išleista 3 400 Eur.
Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo tarnyboje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruota 100 seniūnijos gyventojų.
Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 22 bedarbiai. Jų darbo užmokesčiui, kompensacijoms
už atostogas, socialinio draudimo įmokoms išmokėta 29 024 Eur, darbų atlikimui reikalingoms
medžiagoms įsigyti išleista 3061 Eur. Pagal šią programą buvo atlikta daug aplinkos priežiūros
darbų.
Žemės ūkis.
Seniūnijoje 158 pareiškėjai praėjusiais metais deklaravo 3 714 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
buvo 5 ekologiniai ūkiai.
Priimtos 2 paraiškos pagal programą „Natura 2000 žemės ūkyje“ – 13,14 ha.
Žemės ūkio specialistas gyventojams teikia informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemones, mokesčius, ūkio ekonominio dydžio apskaičiavimą, mėsinius
galvijus, padeda tvarkyti kiaulių registrą. 2018 m. 80 ūkinių gyvūnų laikytojų deklaravo 163
kiaules, 182 bičių šeimas, 75 triušius.
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Seniūnijos teritorijoje nustačius afrikinio kiaulių maro židinį, buvo lankytasi kiaulių
augintojų ūkiuose ir augintojams priminta laikytis prevencinių priemonių, kuriomis siekiama
apsaugoti ūkius nuo kiaulių maro viruso patekimo.
Renkant statistinius duomenis, periodiškai apklausta tikslinė 12 ūkininkų grupė apie nuimtą
derlių ir sandėliuose laikomus grūdų kiekius. Surinktų duomenų suvestinės ataskaitos pateiktos VĮ
Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui.
Kita veikla.
Buvo suorganizuota didžiausia tradicinė Raudonės miestelio šventė – Oninės. Labai
nuotaikingai, aktyviai dalyvaujant miestelio gyventojams, Raudonės pilies kieme buvo švenčiamos
Užgavėnės, Kalėdų eglutės įžiebimas.
Raudonėje gyvuoja kaimo kapela, kuri dalyvauja ne tik kiekviename miestelio renginyje,
bet ir rajono renginiuose.
Stakiuose organizuojami valstybinių švenčių paminėjimo renginiai, miestelio šventė –
Antaninės.
Tęsiamos kulinarijos paveldo tradicijos, įvairiose šventėse kepami marginiai blynai ant
krosnies.
Raudonėje susibūrusi stipri krepšinio komanda, kuri sėkmingai dalyvauja Jurbarko
krepšinio lygoje.
Problemos ir perspektyvos.
Aktuali problema – bešeimininkis turtas. Seni ir apgriuvę gamybiniai pastatai gadina
estetinį vaizdą, jų teritorijoje auga piktžolės.
Gyvenimo kokybei pagerinti reikėtų kasmet išasfaltuoti bent po 300–400 m gatvių
Raudonės ir Stakių miesteliuose, Raudonėnų kaime.
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Raudonės miestelyje yra Automobilių kelių direkcijai priklausantis šaligatvis su asfalto
danga, kuris nuo šalčio yra iškilnotas ir sulūžęs. Jį reikėtų rekonstruoti.
Seniūnijos keliai su žvyro danga susidėvėję (liko plonas lyginimo sluoksnis). Pavienių
duobių užpylimas problemos neišsprendžia. Probleminėms kelių atkarpoms reikėtų kapitalinio
remonto.
Gyventojams aktuali nuotėkų šalinimo problema. Raudonės gyventojai nuolat teiraujasi,
kada miestelyje bus įgyvendintas nuotėkų šalinimo projektas.
Norint sutaupyti lėšų šildymui, reikėtų apšiltinti seniūnijos administracinį pastatą ir pakeisti
šildymo katilą.
Raudonės pilies bokšte reikia pakeisti medines aikštelių grindis, kadangi jos yra pažeistos
patekusio lietaus bei sniego tirpsmo vandens. Taip pat reikia įrengti aikštelių atitvarus bei atskirą
įėjimą bokšto lankytojams.
Prie Raudonės pilies parke esančiam ūkiniam pastatui reikia pakeisti stogą ir sienų dangą.
Seniūnija laukia, kada bus įgyvendintas Raudonės pilies parko sutvarkymo projektas.

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

seniūnija yra Jurbarko

rajono rytuose,

prie Nemuno ir Dubysos santakos.

Seniūnijos teritorijos plotas – 13 664 ha. Seniūnijos centras – Seredžiaus miestelis. Be jo,
seniūnijoje yra 49 kaimai ir viensėdžiai. Seniūnijos teritorijoje nemažai istorinių, archeologinių ir
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gamtinių paminklų: Palemono ir Bajorkalnio piliakalniai, Palocėlių piliavietė, Šančių gynybiniai
įtvirtinimai, Dubysos ichtiologinis, Dubausio ir Margupio botaniniai, Seredžiaus archeologinis
(sudarytas iš Seredžiaus senovinės gyvenvietės ir Seredžiaus kapinyno), Pieštvėnų senovinės
gyvenvietės draustiniai, Panemunių regioninis parkas.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į šešias seniūnaitijas: Armeniškių, Belvederio, Klausučių,
Padubysio, Seredžiaus, Vosbutų.
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos 2019-01-01 duomenimis,
Seredžiaus seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2 232 gyventojai, iš jų 1 071 – vyras ir 1 161 –
moteris. 2018 m. seniūnijoje mirė 26 Seredžiaus seniūnijos gyventojai, gimė 14. Lyginant su 2017
m., seniūnijoje gyventojų skaičius sumažėjo 37.
Gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes ir lytį (2019-01-01).
Amžiaus grupė

Vyrų

Moterų

Iš viso

Iki 7 metų

53

49

102

Nuo 7 metų iki 16 metų

68

107

175

Nuo 16 metų iki 18 metų

19

21

40

Nuo 18 metų iki 25 metų

113

88

201

Nuo 25 metų iki 45 metų

311

213

524

Nuo 45 metų iki 65 metų

355

343

698

Nuo 65 metų iki 85 metų

139

291

430

Nuo 85 metų

13

49

62

1 071

1 161

2 232

Iš viso

Seniūnijoje veikia Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras (bendras
ugdomų asmenų skaičius – 109), Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla (bendras ugdomų
asmenų skaičius – 134), Seredžiaus senelių globos namai, AB Lietuvos pašto Armeniškių,
Klausučių, Seredžiaus skyriai, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Armeniškių,
Klausučių, Seredžiaus filialai, Klausučių kultūros centras, VšĮ Seredžiaus ambulatorija, jos
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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 „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“, MB Mini Pakas, IĮ „Vyjola“.
Seniūnijoje yra šios nevyriausybinės organizacijos: Armeniškių kaimo bendruomenė,
Klausučių bendruomenės centras, Klausučių mokyklos bendruomenės centras, Klausučių sporto
klubas „Jaunuolynas“, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras,
Padubysio bendruomenė, Serediškių sambūris „Palemonas", Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos
bendruomenė, Seredžiaus vaikų dienos centras, Vosbutų kaimo bendruomenė.
Administracinės paslaugos.
2017–2018 m. suteiktos administracinės paslaugos:
Administracinė paslauga

2017 m.

2018 m.

Notarinių veiksmų atlikimas

90

139

Pažymų, charakteristikų ir kitų dokumentų juridiniams faktams
patvirtinti išdavimas

102

80

Leidimų laidoti išdavimas

41

32

Leidimų organizuoti renginius viešojoje vietoje išdavimas

3

3

Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius,
augančius ne miško žemėje išdavimas

10

29

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

4

6

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje,
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

2

0

Gyvenamosios vietos deklaravimas 2017–2018 m.
Atlikta funkcija
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos
gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR
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122

125
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Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui

54

26

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

116

153

Išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkams

0

7

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar
naikinimo

59

30

Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą

0

4

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą

2

0

Parengta 11 Seredžiaus seniūnijos seniūno įsakymų veiklos klausimais ir 20 personalo
(dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą) klausimais.
Gauti 27 gyventojų ir darbuotojų raštiški prašymai, skundai, pranešimai.
Jurbarko rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „WebPartner“ parengti ir
registruoti 348 raštai rajono savivaldybės administracijai, įvairioms įstaigoms ir organizacijoms,
registruoti 39 iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauti dokumentai.
Sudaryta 150 visuomenei naudingos veiklos sutarčių, kurių bendra trukmė – 13 499 val.
Seniūnijos biudžetas.
Seredžiaus seniūnijos darbo organizavimui (be valstybės deleguotų lėšų valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų socialinei paramai administruoti) iš
savivaldybės biudžeto skirtas asignavimų planas – 59 820 Eur, gauti asignavimai – 58 787 Eur,
planas įvykdytas 98,27 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms – 53 189 Eur, t. y. 89,10 proc. visų seniūnijai skirtų asignavimų.
Prekėms ir paslaugoms panaudota 5 630,06 Eur. Didelė dalis išlaidų 1 772,97 Eur (31,49 proc.)
tenka transporto išlaikymui, 445,22 Eur (7,91 proc.) komunalinėms paslaugoms, 2 748,81 Eur
(48,82 proc.) ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms ir 663,06 Eur (11,78 proc.) ryšių paslaugoms,
spaudiniams, kvalifikacijos kėlimui ir kitoms paslaugoms.
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Iš patalpų nuomos gauta 238,00 Eur.
Socialinis darbas.
2017–2018 m. skirta socialinė parama ir ją gavusių šeimų skaičius.
2017 m. socialinę
paramą gavusių
šeimų skaičius

2018 m. socialinę
paramą gavusių
šeimų skaičius

Socialinė pašalpa

116

119

Išmoka vaikui

84

183

Vienkartinė socialinė pašalpa

37

40

Šildymo išlaidų kompensacija (kitas kuras)

10

9

Parama mokinio reikmenims įsigyti

52

60

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo

141

241

Išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir
atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimas

1

1

Socialinė parama

Į seniūniją kreipėsi 13 asmenų dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje. Jiems buvo
nustatytas ir įvertintas socialinių paslaugų poreikis. Iš viso atlikti 48 poreikių vertinimai. Siekiant
įvertinti gyventojų buities ir gyvenimo sąlygas, buvo surašyti 234 buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai.
Ataskaitiniais metais išduotos 25 pažymos apie gaunamą socialinę paramą.
214 asmenų išrašyti siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Ataskaitiniais metais Seredžiaus seniūnijos socialinės paramos teikimo komisija svarstė 46
prašymus socialinei pašalpai gauti.
2018 m. Seredžiaus seniūnijos gyventojams paskirta ir išmokėta 285 215,79 Eur. socialinių
išmokų.
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Seniūnijos gyventojams paskirtų ir išmokėtų piniginių socialinių išmokų pokytis 2017–
2018 m.
Suma (Eur)
Išmoka

2017 m.

Pokytis
(Eur)

2018 m.

(-/+)
Socialinė pašalpa

107 650,39

132 058,55

+24 408,16

Išmoka vaikui

29 853,34

142 484,24

+112 630,90

Parama mokinio reikmėms įsigyti

4 446,00

5 301,00

+855,00

872,18

1 566,00

+693,82

2 748,00

3 806,00

+1 058,00

Šildymo išlaidų kompensacija (kitas kuras)
Vienkartinė pašalpa

Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugos. Seniūnijoje yra 11 šeimų, patiriančių socialinę riziką. Šiose šeimose auga 33
vaikai. Iki 2018 m. liepos 1 d. buvo 22 šeimos įrašytos į Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą, o nuo 2018 m.
liepos 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 16 šeimų, kurioms inicijuotas atvejo vadybos procesas.
Seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. 33 Seredžiaus seniūnijoje gyvenantys vaikai
sulaukė dovanų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų užsienio šalių.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos teritorijoje yra 127,8 km vietinių kelių ir gatvių. Remontuota vietinių kelių žvyro
danga, blogos būklės ruožuose išpilta 849,39 kub. m žvyro (17 400,00 Eur), lyginta greideriu 326
km kelių su žvyro danga (5 800,00 Eur), užtaisyta 290 kv. m duobių asfalto dangoje Seredžiaus ir
Klausučių gyvenvietėse (5 653,00 Eur), atliktas vietinės reikšmės kelio Seredžius–Grivančiai
paprastasis remontas (darbų kaina – 11 999,98 Eur). Kelyje Pavambaliai–Vitkūnai sutvarkytas
drenažo rinktuvas, kelyje Belvederis–Rūstekoniai–Goniūnai sutvarkyta kelio pralaida.
Burbiškių kaime išasfaltuotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1708 Padubysys–
Vosbutai–Butkiškė–Putriai 0,670 km (nuo 4,215 km iki 4,885 km) ilgio ruožas. Viešojo naudojimo
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teritorijų tvarkymo Seredžiaus seniūnijoje programai skirtas asignavimų planas –10 450,00 Eur,
gauti asignavimai – 9 891,00 Eur, planas įvykdytas 94,65 proc. Šios lėšos panaudotos atliekų
išvežimui, kapinių, viešųjų teritorijų, gatvių ir kelių priežiūrai.
Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo didinimo programa Seredžiaus seniūnijoje vykdyta balandžio–lapkričio mėn.
Programai įgyvendinti skirta 19 092,00 Eur, iš jų 17 451,00 Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms, 1 641,00 Eur – darbo priemonėms įsigyti. Buvo įdarbinta 10 žmonių. Bendra
jų darbo trukmė 5 008,00 val. Asignavimai panaudoti 100 proc.
Žemės ūkis.
Vykdant žemės ūkio specialisto funkcijas 2017–2018 m. atlikti darbai:
Atlikta funkcija

2017 m.

2018 m.

Priimta ir patvirtinta paraiškų gauti tiesioginėms išmokoms už žemės
ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius

273

274

Paraiškose įbraižyti laukai

2636

2704

Priimta prašymų iš pareiškėjų pakeisti, papildyti pateiktas paraiškas

17

20

Priimti ir perduoti pranešimai dėl valdos perdavimo

4

2

Atnaujinti žemės ūkio valdų duomenys VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre

270

290

Užregistruotos naujos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre

3

6

Priimti prašymai išregistruoti žemės ūkio valdą iš VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro LR Žemės ūkio ir kaimo verslo
registro

1

8

Surinkti duomenys iš 25 ūkininkų, kurių grūdinių ar aliejinių augalų
pasėlių plotai > 50 ha, apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų
grūdų kiekius ir savaitės/pusmečio statistinės ataskaitos (forma GS-5)
pateiktos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

7

7

Surinkti duomenys iš seniūnijos ūkininkų ir VĮ Žemės ūkio informacijos

1

1
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ir kaimo verslo centrui pateikta žieminių pasėlių iššalimo metinė statistinė
ataskaita (GS-8)
Atnaujinti ūkininkų ūkių duomenys VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro LR Ūkininkų ūkių registre

0

181

Registruotos kiaulių laikytojų pageidavimu naujos kiaulių bandos bei visi
pasikeitimai jau registruotose VĮ ŽŪIKVC ūkinių gyvūnų registre kiaulių
bandose

342

212

Išduotos pažymos ūkininkams apie jų valdų ekonominį dydį ir valdų
įregistravimą

24

24

Pažymėta pareiškėjams išankstinių KŽSRP aprašymų

0

18

Įbraižyta pareiškėjams paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje 2017
m. rudenį negalėtų pasėti žieminių pasėlių ir pasėtų žuvusių žieminių
pasėlių laukai

0

203

Sutikrinti duomenys dėl azoto kiekio viršijimo valdose ir informuoti
pareiškėjai

92

121

Seredžiaus seniūnijoje pasėlius deklaravo 274 ūkiai 6 445,65 hektarų žemės plote. 171 ūkio
dydis – nuo 1 iki 10 hektarų. Seniūnijoje yra 9 ūkiai, kurių plotas viršija 150 ha. Didžiausias
seniūnijos ūkininko ūkis – 273,95 ha.
Deklaruotų pasėlių struktūroje didžiausią dalį – 32,4 proc. sudarė žieminiai ir vasariniai
kviečiai, 23,9 proc. sudarė daugiametės ganyklos ir pievos. Kviečių deklaruota 2 166,64 ha, miežių
– 838,59 ha, žirnių – 453,52 ha, rapsų – 419,23 ha, sodų ir uogynų – 246,38 ha.
7 pareiškėjai dalyvauja ,,Ekologinio ūkininkavimo programoje“, 3 – priemonės „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, po 1
– veikloje „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“. 6 seniūnijos
bičių laikytojai pateikė paraiškas ir pasinaudojo parama už papildomą bičių maitinimą. Šie
pareiškėjai laikė 120 bičių šeimų. 2018 m. pabaigoje seniūnijoje kiaulės buvo auginamos 68
ūkiuose. Juose buvo laikomos 198 kiaulės.
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Kita veikla.
Seredžiaus seniūnija kartu su kultūros darbuotojais ir bendruomenių nariais organizavo šiuos
renginius bei šventes: Pavasario (Kaziuko) mugė Seredžiuje, akcija „Papuoškime Velykų medį
kartu“, akcija „DAROM 2018“, Eriko Laicono speleologijos centro „Karsa“ atidarymas Išlestakių
k., Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Rezistentų kapinėse Seredžiuje, Jubiliejinė šventė, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui ir pirmojo Seredžiaus vietovės vardo paminėjimo
rašytiniuose šaltiniuose, Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas ant
Palemono kalno, bibliotekėlės-inkilėlio atidarymas parkelyje prie Seredžiaus seniūnijos,
Seredžiaus seniūnijos ūkininkų vakaronė „Po rudens darbų“ Armeniškių kaimo bendruomenės
namuose, Seredžiaus seniūnijos Kalėdų eglės įžiebimo šventė Seredžiuje.
2018 m. seniūnijoje esančių bendruomenių vykdyti projektai ir jų finansavimas:
Bendruomenės, projekto pavadinimas

Finansuota
suma (Eur)

Finansavimo šaltinis

projektas

1500,00

Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Stasio Šimkaus
projektas „Meno

500,00

Jurbarko rajono savivaldybė

Armeniškių kaimo bendruomenės projektas
„Pažinkime Lietuvą drauge“

420,00

Jurbarko rajono savivaldybė

Klausučių mokyklos bendruomenės centro
projektas
„Klausučių
Stasio
Santvaro
pagrindinės
mokyklos
100-ąjį
jubiliejų
pasitinkant“

500,00

Jurbarko rajono savivaldybė

130,00

Kiti finansavimo šaltiniai

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ projektas
„Aktyvus laisvalaikis užimtumui ir sveikatai“

300,00

Jurbarko rajono savivaldybė
Kūno kultūros ir sporto
departamentas

Klausučių bendruomenės centro
„Skverelis poilsiui ir grožiui“
Asociacijos „Seredžiaus
mokyklos bendruomenė”
inkubatorius“

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ projektas
„Klausučių krepšinio turnyro organizavimo
tobulinimas“
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Asociacijos
Klausučių
Stasio
Santvaro
pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro
projektas „Vaikų dienos centras mus ugdo ir
skatina tobulėti“

400,00

Jurbarko rajono savivaldybė

Atliktas Seredžiaus I kapinių skaitmeninimas, renovuoti Seredžiaus I kapinių rytinės pusės
laiptai, prie jų įrengti turėklai. Seredžiaus I kapinių teritorijoje pagaminta nauja žaliųjų atliekų
surinkimo dėžė, Seredžiaus II kapinių teritorijoje atsodintos išnykusios eglutės, nupjautas avarinės
būklės medis, kėlęs pavojų žmonių ir paminklų saugumui.
Renovuota šv. Jono koplytėlė Seredžiuje, sutvarkyta teritorija apie ją.
Sutvarkyta parkelio, esančio prie Seredžiaus seniūnijos administracinio pastato, teritorija,
joje įrengti treniruokliai, bibliotekėlė-inkilėlis, pastatyti suoliukai aikštelėje prie Palemono kalno,
atnaujinti suoliukai, esantys Seredžiaus mstl. Prie Seredžiaus seniūnijos administracinio pastato
sumontuoti nauji vėliavų stiebai.
Seredžiaus mstl. Pieštvėnų g. įrengtas, Pergalės g. rekonstruotas gatvių apšvietimas.
Įrengta drenažo sistema perteklinio vandens (atsivėrusio šaltinio) surinkimui P. Virako g.
Seredžiaus mstl.
Išgenėti medžiai ant senojo Dubysos tilto, nupjauti želdiniai po elektros linijomis, išvalytas
gaisrinis rezervuaras, esantis prie Seredžiaus senelių globos namų.
Į Seredžiaus bei Klausučių pliažų tinklinio aikšteles atvežta smėlio, prie Klausučių tvenkinio
pastatyta persirengimo kabina.
Pagaminta ir pastatyta skelbimų lenta Vosbutų k.
Seredžiaus seniūnijos administraciniame pastate atliktas einamasis remontas socialinio
darbuotojo, socialinio darbuotojo darbui su šeimomis kabinetuose, poilsio patalpoje.
Klausučių k. renovuotas socialinių būstų pastatas.
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Problemos ir perspektyvos.
Seniūnijoje daug (78,66 km) vietinės reikšmės kelių su žvyro danga. Seniūnija neturi
technikos, kuria galėtų nuvalyti sniegą, lyginti kelius nedideliuose kelių ruožuose.
Seniūnijos teritorijoje esantis bešeimininkis nekilnojamasis turtas ir avarinės būklės pastatai,
savininkų neprižiūrimi sklypai, sodybos gadina kraštovaizdį bei kelia pavojų žmonių saugumui.
Pavojų žmonių saugumui kelia Klausučių k. daugiabučiams namams priskirtų sandėliukų avarinė
būklė.
Aktualus daugiabučių namų Klausučių gyvenvietėje administravimo klausimas. Problemų
kelia duobėti daugiabučių kiemai, prie daugiabučių namų esančios automobilių stovėjimo aikštelės
nebepatenkina gyventojų poreikių (automobiliai statomi ant žalios vejos).
Seredžiaus miestelio Piliakalnio, Pieštvės, Pergalės, Sodų, P. Virako, P. Cvirkos, Darbininkų
gatvėse ir dalyje Neringos gatvės nėra įrengti nuotėkų tinklai, gyventojai naudojasi vietine
kanalizacija, kasmet pavasarį užšąla vandens trasa Sodų g., dėl to vandens iš vandentiekio negali
naudoti septynių namų gyventojai. Nuotėkų surinkimo problema bei paviršinio vandens surinkimo
problema aktuali ir Armeniškių k.
Seredžiaus II kapinėse vasarą šulinyje išdžiūsta vanduo, todėl tikslinga būtų įrengti vandens
gręžinį. Seredžiaus I kapinėse gyventojai prašo įrengti papildomą vandentiekio atšaką ir dar vieną
vandens kraną.
Gyventojai prašo renovuoti Seredžiaus mstl. S. Šimkaus g. ir Klausučių k. A. Daugėlos g.
šaligatvius.
Seniūnijos administracinio pastato konstrukcijos turi avarinių požymių. Pastatas
neremontuotas nuo pat jo pastatymo, reikėtų pastatą renovuoti. Taip pat būtų tikslinga pastato
šildymo sistemos rekonstrukcija, įrengiant šiluminę trasą nuo Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokyklos-daugiafunkcio centro šilumos punkto.
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Nerimą kelia mažėjantis seniūnijos gyventojų skaičius. Maža darbo vietų pasiūla skatina
jaunus darbingo amžiaus žmones vykti dirbti bei gyventi į didžiuosius Lietuvos miestus ar užsienį.
2019 m. bus įgyvendinamas projektas „Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“. Pagal šį projektą Seredžiaus miestelyje, Klausučių bei Armeniškių kaimuose bus įrengtos
5 konteinerinės aikštelės.
2019 m. turėtų būti išasfaltuota Gailių g. Armeniškių k.

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai, užimantys 6 etatus: seniūnas, seniūno pavaduotoja,
ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, socialinė darbuotoja – 0,75 etato,
žemės ūkio specialistė – 0,75 etato, valytoja – 0,5 etato.
Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkst. ha. 2018 m. gruodžio 31 d. Skirsnemunės
seniūnijoje 22 kaimuose gyveno 1 904 gyventojai, iš jų 951 vyras, 953 moterys. Lyginant su 2017
m. gruodžio 31 d., per metus gyventojų skaičius sumažėjo 32.
2018 metais Skirsnemunės kapinėse palaidota 59 žmonės, gimė 14 vaikų. 20 asmenų
deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
Skirsnemunės seniūnijos gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes:
18–45
metų

45–65
metų

Nuo 65 Iš viso:
metų

176

671

564

372

1904

122

174

694

564

382

1936

113

188

717

583

385

1986

Metai

Iki
metų

2018

121

2017
2016

7 7–18
metų

Seniūnijos teritorijoje veikiančios imonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, A. Paškausko
prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ (gėlės), bendrosios
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praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A. Vaivados IĮ „ENONA“,
katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų-liuteronų bažnyčia, evangelikų liuteronų
diakonijos „Jurbarko sandora“ vaikų dienos centras, Skirsnemunės paštas, Skirsnemunės
biblioteka, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės filialas.
Pilies I kaime – Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, viešbutis –
restoranas „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 – UAB „Laukmeda“, J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“.
Naukaimio II kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija, Taikomosios aviacijos
asociacijos aerodromas.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“.
Administracinės paslaugos.
Gauta 210 gyventojų prašymų ir įvairių raštų iš įstaigų, organizacijų, išsiųsti 103 raštai.
Ataskaitiniais metais gyventojų prašymu išduotos 66 pažymos, 59 leidimai laidoti, 23 leidimai
kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, 16 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose
vietose, 1 leidimas rengti renginius viešose vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos
viešojo naudojimo teritorijoje, atitveriant ją ar jos dalį arba apribojant eismą joje. Gyventojai
žodžiu kreipėsi dėl gatvių apšvietimo, palaidų šunų, kelių žvyravimo ir greideriavimo.
Atlikti 79 notariniai veiksmai. Sudaryti ir patvirtinti 8 testamentai, 6 įgaliojimai, 1 kartą
paliudytas parašo tikrumas dokumentuose, 66 kartus paliudytas dokumentų nuorašų ir jų išrašų
tikrumas.
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Parengta 16 seniūno įsakymų personalo (dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą)
klausimais, 3 įsakymai – veiklos klausimais. Sudarytos 8 darbo sutartys dėl paskyrimo dirbti pagal
Užimtumo didinimo programą.
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas seniūnijos
2019 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas. Atsižvelgus į dokumentų išliekamąją
vertę ir dokumentų saugojimo terminus, 2018 m. sudaryti 2015–2016 metų seniūnijos veiklos
nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai, parengti, suderinti ir patvirtinti 6 dokumentų
naikinimo aktai.
Atlikti veiksmai Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje:
Funkcija

Atlikta
veiksmų

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą

127

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR ilgesniam nei
šešių mėnesių laikotarpiui

20

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

38

Išduota pažymų gyvenamosios vietos savininkams

20

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo

15

Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

8

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

2

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 41 900 Eur asignavimų, panaudota 40
607 Eur. Įvykdymas 96,9 proc. Didžiausia asignavimų dalis skirta darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 36 015 Eur, iš kurių panaudota 34 906 Eur. Prekėms ir paslaugoms skirta
5 885 Eur, iš kurių panaudota 5 711 Eur. Skirsnemunės seniūnijos gauti asignavimai iš patalpų
nuomos – 428 Eur.

Puslapis 165

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Skirsnemunės seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui (kelių ir gatvių valymui
žiemos metu, šienavimui, kapinių priežiūrai ir kt.) buvo skirta 11 100 Eur asignavimų, panaudota
11 098 Eur.
Socialinis darbas.
Priimti 107 šeimų prašymai gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo. Maisto produktus gavo 260 asmenų (2018 m. gruodžio mėn.
duomenys). Po kiekvieno maisto produktų išdalinimo, buvo teikiamos ataskaitos.
Piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
buvo priimta 180 prašymų, šildymo išlaidų kompensacijai gauti 14, dėl išmokos vaikui gavimo
181, dėl vienkartinių pašalpų 17 prašymų. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų
vaikams, socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES intervencinių atsargų iš
viso buvo gauti 499 prašymai (114 prašymų daugiau negu 2017 m.). Pateikta 70 išvadų, dėl teisės
į piniginę socialinę paramą, 130 buities tyrimo aktuose įvertinta socialinės paramos gavėjų buities
ir gyvenimo sąlygos. Seniūnijoje konsultuojama socialiniais klausimas, tarpininkaujama dėl
nemokamos teisinės pagalbos, kompleksiškai vertinama pagalbos asmeniui ar šeimai poreikis,
tarpininkaujama dėl kitų pagalbos priemonių.
Vyko 11 Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių, kuriuose svarstyti 25 atvejai, iš jų
išimties tvarka socialinė pašalpa skirta visai šeimai – 16, neskirta – 3 atvejais, skirta tik vaikams –
6 šeimoms.
Skirsnemunės seniūnijoje 43 šeimos, užpildė prašymus paramai mokiniams, 31 šeima gavo
lėšas mokinio reikmenims įsigyti (1 vaikui – 57,00 Eur), iš viso išmokėta 3 135 Eur. Išduota 15
pažymų, apie asmens šeimos socialinę padėtį ir gaunamas socialines išmokas. 17 asmenų kreipėsi
dėl vienkartinių pašalpų. Jiems iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėta 1 151 Eur.
Pagalba buvo teikiama 13 seniūnijos šeimų, kuriose auga 30 nepilnamečių vaikų.
Seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Socialinė darbuotoja darbui su socialinės
rizikos šeimomis 2018 metais surinko 22 vaikų svajones, visos jų išpildytos gerų žmonių dėka.
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Keliai, komunalinis ūkis.
Skirsnemunės seniūnijoje yra 89,66 km vietinės reikšmės kelių. Seniūnijai skirta 16 500 Eur
vietinės reikšmės keliams žvyruoti ir lyginti greideriu. Šios lėšos buvo panaudotos: 4 130 Eur –
kelių ir gatvių lyginimui, 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. Darbus atliko
UAB „Jurmelsta“. Lapkričio mėnesį įvertinus Skirsnemunės seniūnijos kelių būklę, papildomai
buvo skirta 9 401,68 Eur Miško gatvės, einančios per Pilies I, Pilies II ir Naukaimio II kaimus
sutvarkymui.
Išasfaltuotų gatvių suremontuota 220 kv. m. Darbus atliko UAB „Dunokai“.
Su viešųjų darbų ir Užimtumo programos darbininkais tvarkytos pralaidos, gilinti ir valyti
grioviai, remontuoti seniūnijos keliai ir gatvės.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programai finansuoti iš savivaldybės biudžeto skirta ir panaudota 1313
Eur (ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidoms-prekėms), iš Valstybės biudžeto skirta ir panaudota
13 481 Eur (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms). Buvo įdarbinti 8 asmenys, dirbo 3819 val.
Išrašyti 104 siuntimai atlikti visuomenei naudingą veiklą, iš jų su 34 asmenimis
Skirsnemunės seniūnija sudarė sutartis atlikti. Seniūnijos gyventojai, gaunantys socialines
išmokas, dirbo 2825 val. visuomenei naudingų darbų. Likę asmenys visuomenei naudingą veiklą
atliko Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, Skirsnemunės arba Pilies kaimo
bendruomenėse, Pilies I k. bibliotekoje, Panemunės girininkijoje. Buvo šienaujamos viešosios
erdvės, tvarkomos šiukšlės, grėbiami lapai, tvarkomos pakelės.
Žemės ūkis.
Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti seniūnijoje
pateikė 300 žemdirbių. Per deklaravimo laikotarpį laukai buvo įbraižyti 5529 ha žemės plote.
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Seniūnijos specialistė atnaujinant ūkininkų valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registre atlikto 381 veiksmą. Naujai įregistruotos 4, išregistruotos 6 kaimo valdos. Lietuvos
Respublikos ūkininkų Ūkių registre. atnaujinti ir patikslinti 155 seniūnijos ūkininkų duomenys.
Surinkti duomenys iš 14 seniūnijos ūkininkų, kurių deklaruoti grūdinių ir aliejinių augalų pasėlių
plotai viršijo 50 ha. Apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius VĮ Žemės
ūkio ir kaimo verslo centrui pateiktos savaitinės ir ketvirtinės ataskaitos.
Kita veikla.
Rugpjūčio 26 d. vyko Skirsnemunės miestelio šventė, sutampanti su Šv. Baltramiejaus
atlaidais.
Problemos ir perspektyvos.
Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus duomenimis, Skirsnemunės seniūnijoje
nedarbo lygis 2019 m. sausio 1 d. siekė 13,07 proc. Jauni žmonės geresnių gyvenimo sąlygų ir
didesnių atlyginimų išvyksta į didmiesčius ar užsienį.
2018 m. pradėtas rengti Panemunės pilies parko sutvarkymo projektas. Taip pat, Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba pradėjo tvarkyti ir pritaikyti lankymui seniūnijos teritorijoje esantį
Kartupėnų piliakalnį. Piliakalnio tvarkymo darbai bus užbaigti 2019 m. pavasarį. Tikimasi, kad
sutvarkius parką bei pritaikius lankymui piliakalnį seniūnijos teritorija taps dar patrauklesnė
lankytojams. Padidėję lankytojų srautai gali sukurti sąlygas kurti ar plėtoti vietinį verslą.
Pilies kaimo bendruomenė 2018 m. įgyvendino projektą „Skirsnemunės senųjų katalikų
kapinių skaitmenizavimas“. Gyventojams bus lengviau susirasti kapavietes kapinėse bei aktualią
kapinių informaciją, seniūnijai palengvėjo laidojimo vietų administravimas.
2018 m. buvo įrengta paviršinio vandens nuvedimo sistema nuo Žilvičių gatvės ir prie gatvės
esančių sodybų Jakaičių kaime. Darbai ir įranga buvo finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2019 m. seniūnijoje turi būti įgyvendinamas projektas „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo
sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“.
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Tai pagerins seniūnijos viešąją infrastruktūrą. Turgavietės įrengimas pagerins sąlygas smulkaus
vietinio verslo vystymuisi bei vietinių ūkininkų produkcijos realizavimui.
Viešųjų erdvių tvarkymas reikalauja daug žmogiškųjų išteklių. 2019 m. vadovaujantis
Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
partnerystės sutartimi, savivaldybės administracija perims Kartupėnų piliakalnio sutvarkymo metu
sukurtą turtą. Seniūnija privalės užtikrinti sutvarkyto piliakalnio – lankytino objekto priežiūrą. Prie
prižiūrimų viešųjų erdvių dar papildomai prisidės 3,56 ha piliakalnio su senovės gyvenviete plotas.
Seniūnija neturi pastovių darbininkų. Viešosios erdvės tvarkomos įdarbinant seniūnijos gyventojus
pagal Užimtumo didinimo programą, tačiau per paskutinius trejus metus pastoviai mažėjo viešųjų
darbų arba užimtumo programos finansavimas. Žmonių, atliekančių visuomenei naudingą veiklą,
taip pat mažėja. Esant tokioms tendencijoms bei didėjant tvarkomiems plotams, siekiant užtikrinti
kokybišką viešųjų erdvių priežiūrą, reikia labiau mechanizuoti teritorijų tvarkymo ir priežiūros
darbus. 2018 m. Skirsnemunės seniūnija iš sutaupytų aplinkos tvarkymo lėšų įsigijo motorinį lapų
pūstuvą, benzininį generatorių, betono maišyklę.
2018 m. pabaigoje Skirsnemunės seniūnija įsigijo prie traktoriaus prikabinamą greiderį.
2018 m. su greideriu buvo valomas sniegas gatvėse. Panaudojant greiderį bus tinkamiau užtikrinta
vietinių kelių dangos priežiūra.
Viešųjų erdvių, gatvių ir šaligatvių priežiūros palengvinimui seniūnijai dar reikėtų įsigyti
traktorinę šluotą, smėlio-druskos mišinio barstytuvą, frontalinį krautuvą.

SMALININKŲ SENIŪNIJA
Smalininkų seniūnijoje dirbo 7 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinė
darbuotoja, žemės ūkio specialistė, ūkvedys-energetikas, valytoja. 2018 m. pasikeitė Smalininkų
seniūno pavaduotoja –Akvilė Bialoglovytė dirbo iki 2018 m. balandžio 30 d. Konkursą laimėjusi
Eglė Mazur seniūno pavaduotojo pareigas pradėjo eiti nuo liepos 23 d. Seniūnijoje išrinkti 3
seniūnaičiai.
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Seniūnijos plotas 2 228 ha. 2018 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje deklaravusių gyvenamąją
vietą buvo 1 255 gyventojai, iš jų 666 moterys, 589 vyrų. 19 žmonių deklaravo išvykimą iš Lietuvos
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
Pavadinimas

Gyventojai 2017

Gyventojai 2018

Pokytis

Gyventojų sk.

1312

1255

57<

219 (iki 18 metų)

198

21<

443 (18 – 45 metų)

420

23<

371 (45 – 65 metų)

358

13<

245 (65 – 85 metų)

240

5<

34 (per 85 metus)

39

5>

Gimė.

15

5

10<

Mirė.

23

20

3<

Perregistruoti gyv. pagal
sprendimą.

13

7

6<

Darbingo
amžiaus
(įskaitant su negalia).

814

778

36<

Pensininkai.

279

279

0

Priešmokyklinio amžiaus
vaikai (įskaičiuota į darželį
lankantį bendrą vaikų
skaičių).

14

74

60>

Darželį
mėn.).

(rugsėjo

47

40

7<

Lidijos
Meškaitytės
pagrindinę mokyklą lanko
(rugsėjo mėn.).

101

108

7>

Gyv. vietą deklaravo.

lanko

Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė
mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, 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
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namai, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija "Jurbarko sandora", VšĮ Senovinės
technikos muziejus, VšĮ Smalininkų žirgai, UAB Jurlota, Jono Menco paukštininkystės ūkis, MB
Tauro linija. Veiklą vykdo dvi kaimo turizmo sodybos. Yra keturios maisto prekių parduotuvės,
viena Hainco baldų ir įvairių smulkmenų krautuvėlė, dvi kirpyklos, autoservisai UAB „Rimanto
automobiliai“ ir UAB „Ardona“.
Administracinės paslaugos.
Gauta 49 prašymai dėl pažymų, charakteristikų, šeimos sudėties išdavimo. Išrašyta 23
medžių kirtimo bei genėjimo leidimai, 51 leidimas prekiauti, 3 leidimai atlikti kasinėjimo darbus,
14 laidojimo leidimų. Atlikti 108 notariniai veiksmai. Sudarytos 7 darbo sutartys dirbti pagal
Užimtumo didinimo programą. Gyventojai kreipėsi žodžiu dėl nesutarimų su kaimynais, gatvių
apšvietimo, kelių žvyravimo, palaidų šunų laikymo, viešosios rimties trikdymo ir kt. Išsiųsti 77
raštai, gauti 169, dokumentų valdymo sistemoje parengta daugiau nei 50 vidaus susirašinėjimo
dokumentų. Parašyti 23 įsakymai įvairiais klausimais.
Gyventojai buvo perspėjami ir raginami prisijungti prie vandens ir kanalizacijos sistemos.
Naujai persiregistravusių ar gyvenamąją vietą pakeitusių seniūnijos gyventojų buvo 59,
deklaravusių gyvenamosios vietos neturinčių asmenų – 4. Išduotos 28 pažymos patalpų
savininkams ir 39 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti skirtas asignavimų planas 44 600 Eur, gauta
asignavimai 42 814 Eur, įvykdymas 96 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 38 981 Eur, t. y. 91,05 proc. nuo seniūnijai skirtų
asignavimų.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui buvo skirta 6 100 Eur. Iš jų liko nepanaudotas 600
Eur. Užimtumo didinimo programai skirta 11 462 Eur asignavimų, panaudota 11 453 Eur. Visos
biudžetinės lėšos panaudotos pagal paskirtį.
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Lėšų paskirstymas

Planas, Eurų

Panaudota, Eurų

Atliekų tvarkymui

1600

1600

Teritorijų priežiūrai

1600

1570

Kapinių priežiūrai

2000

1698

Žiemos tarnybai

900

632

Socialinis darbas.
Socialines paslaugas teikia 1 socialinė darbuotoja, tai sudaro 1 etatą (0,75 etato yra
socialinei paramai, 0,25 etato darbui su socialinės rizikos šeimomis).
Iš EB intervencinių atsargų maisto produktų gavo 142 nepasiturintys asmenys. Per
ataskaitinį laikotarpį Smalininkų seniūnijoje vyko 10 socialinės paramos teikimo komisijos
posėdžiai, kuriuose svarstyti 26 atvejai, iš jų socialinė pašalpa skirta visai šeimai – 24, skirta tik
vaikams – 2.
Dokumentų
skaičius 2017
m.

Dokumentų
skaičius 2018 m.

Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų.

3

2

Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų
pirkimo ir nemokamo maitinimo.

20

28

Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui.

55

102

Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos.

154

284

(51 žmogus)

(69 žmonės)

Prašymai dėl maisto produktų.

75

75

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos.

9

6

134

107

Dokumento pavadinimas

Surašyti buities tyrimo aktai.

Lankytasi 8 probleminėse šeimose, kuriose auga 13 vaikų. Seniūnijoje yra 3 probleminės
šeimos, kuriose auga 5 vaikai.
Seniūnijoje atnaujintos 35 žemės ūkio ir kaimo valdos.
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Užpildytos 36 paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti.
Gyventojai nuolatos buvo informuojami apie kiaulių maro keliamą grėsmę ir prevenciją,
apsisaugojimo priemones, buvo lankytasi kiaulių ūkiuose.
Seniūnijoje registruota 11 kiaulių bandų, deklaruota 12 kiaulių.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijoje esančių vietinių kelių, Smalininkų miesto gatvių priežiūrai ir remontui (vietinių
kelių ilgis seniūnijoje 37,264 km.) iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 4960 Eur
kelių ir gatvių su žvyro danga remontui, 1240 Eur žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu.
Asfaltuotose gatvėse užtaisyta 220 kv. m duobių, skirta 4288 Eur.
Suremontuotas sm 19 vietinės reikšmės kelias („Ližinskų kelias“), paklota pralaida,
pagerinta kelio danga, darbams atlikti skirta 1690 eurų.
Sudaryta komisija įvertino sugadinto sm 23 vietinės reikšmės kelio dangą, nustatė įmonę
sugadinusią kelią, įpareigojo šią įmonę atstatyti sugadinto kelio dangą į buvusią būklę. Sm 23 kelias
buvo laiku ir kokybiškai suremontuotas.
Keičiant elektros linijos stulpus, sunkiasvorė technika sugadino sm 11 kelio dangą. Surasta
įmonė sugadinusi kelio dangą, ši įmonė paraginta suremontuoti kelią. Kelias sm11 suremontuotas.
Sniego valymo paslaugos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.G1-10, sudaryta su
ūkininku Zigmu Andriuškevičia, pratęsta iki 2019-12-29. Žiemos tarnybai panaudota 371,8 Eur.
Esant nedideliam snygiui,seniūnijos keliai nuvalomi seniūnijos traktoriumi.
Nušienauta 24 km. pakelių, buvo valomi jų grioviai.
Užbaigtas vandentvarkos projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“. Smalininkų mieste, Stoties, Obelų, Aukštagalių, Nemuno, Kalninės,
Daržų, Beržų, Parko, Perkėlos, Tujų tako, Kranto gatvėse, naujai įrengti geriamojo vandens tiekimo
tinklai (4,43 km. ilgio, prijungti 137 gyventojai). Nuotekų surinkimo tinklai patiesti Parko, Tujų
tako, Perkėlos, Daržų, Kranto, Stoties, Obelų, Aukštagalių, Nemuno, Kalninės, Vėjų gatvėse (3,92
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km, prijungta 110 gyventojų). Gatvėse kuriose vyko vandentvarkos darbai, atstatytos gatvių ir
šaligatvių dangos į buvusį lygį, Aukštagalių ir Nemuno gatvėse asfalto dangos viršutinis sluoksnis
paklotas naujai. Darbus vykdė AB „Požeminiai darbai“. Atliktų darbų vertė 740 tūkst. Eur.
Nuolat prižiūrimos kelerios neveikiančios kapinės, pjaunama žolė, kertami menkaverčiai
krūmai. Kaip ir kasmet, Lidijos Meškaitytės gimtosios sodybos šeimininkei Onutei Burneikienei
seniūnija padėjo tvarkyti aplinką, pjauti žolę, genėti medžius.
Buvo atliekami įvairūs darbai: žydų kapų vartų ir tvoros restauravimas, vandens matavimo
stoties akmeninių laiptų restauravimas, perklotos šaligatvių plytelės (Darželio g., Nemuno g.).
Pastatyta pastogė, skirta kieto kuro ruošimui. Apšiltinta seniūnijos pastato perdanga, atliktas
bendruomenės kabineto kapitalinis remontas, išpjauti 7 pavojingi medžiai, paruošta pakankamai
malkų visam šildymo sezonui seniūnijos pastato šildymui. Sugauti bešeimininkiai gyvūnai (9
katės).
Smalininkų seniūnijoje esančiuose socialiniuose būstuose naujai pastatyta 1 krosnis,
perstatyta ir suremontuota 1 krosnis, tvarkytas socialinio būsto stogas. Seniūnija padėjo rengti
dokumentus įkuriant Nemuno g. 53 daugiabučio namo savininkų bendriją.
Pasodinta 100 ąžuoliukų Smalininkų ąžuolų alėjoje.
Nuo uosto pylimo pašalinti krūmai, menkaverčiai medžiai, nupjauta žolė.
Smalininkų mieste, Nemuno upės pakrantėje, seniūnija drauge su aktyviais smalininkiečiais
krante įrengė įtvirtinimus, skirtus mobiliai prieplaukai (pontonui) laikyti, slipą valtims nuleisti.
Pagamino tiltelį ir įrengė poilsio aikštelę. Didžiąją darbų dalį atliko upeivis Antanas Girdžius.
Mobilios prieplaukos pontonas nuplukdytas į Senąjį Smalininkų uostą, kur saugomas žiemos metu.
Seniūnija už 16 900 Eur įsigijo naują traktorių su priekiniu krautuvu, krūmapjovę Stiga SB
51DS.
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Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirta 11 462 Eur, iš jų 10 477 Eur darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 985 Eur kitoms prekėms. Viešosioms erdvėms
prižiūrėti ir tvarkyti buvo priimti 6 viešųjų darbų darbuotojai.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 25 seniūnijos gyventojai. Su jais buvo sudarytos 64
sutartys. Trys iš pasirašytų sutarčių buvo sudarytos pagal Kauno apygardos probacijos tarnybos
savivaldybių probacijos skyriaus siuntimą.
Pavadinimas

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

Sudaryta sutarčių pagal viešųjų darbų ir
užimtumo didinimo programas.

10

6

4<

Sudaryta visuomenei naudingos veiklos sutarčių.

67

64

3<

Visuomenei
naudingos
veiklos
sudarinėjusių asmenų skaičius.

sutartis

28

25

3<

Dirbantys pagal Kauno apygardos probacijos
tarnybos siuntimą.

1

3

2>

Turizmas ir švietimas, aktyvi bendruomenės veikla.
Smalininkuose veikiantį Justino Stonio Senovinės technikos muziejų aplankė apie 4229
turistų iš Lietuvos ir kitų valstybių. Vasaros metu buvo dažnai lankoma Lidijos Meškaitytės
sodyba.
Senojo Smalininkų uosto teritorijoje buvo suorganizuota tradicinė „Nemuno šventė“.
Jurbarko rajono savivaldybė šiai šventei skyrė 400 Eur, kita suma gauta iš rėmėjų.
Smalininkų bendruomenės centro projektas “Smalininkų uosto viešųjų erdvių pritaikymas
renginiams” dalyvavo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ programoje, gavo finansavimą, bendruomenė sukūrė ir pagamino 7 suoliukus.
Suoliukai bus naudojami įvairiuose renginiuose.
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Smalininkuose buvo suorganizuotos 3 stovyklos jauniesiems šauliams.
Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių dienos koncertas Smalininkų technologijų ir verslo
mokykloje yra tradicinis, jame koncertuoja Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesoriai
Vladimiras Prudnikovas (vokalas) ir Nijolė Ralytė (fortepijonas) su savo talentingiausiais
studentais, pritraukia žmones iš aplinkinių seniūnijų.
Problemos ir perspektyvos.
Seniūnija ribojasi su tarptautinės reikšmės vidaus vandenų E41 keliu, eksploatuojamas
kelias yra paženklintas šviečiančiais navigaciniais ženklais (keliauti galima ir tamsiu paros metu).
Navigacijos laikotarpiu Nemuno upės vagoje garantuojamas 1.5 m. gylis. Keliauti upe yra
sudarytos geros sąlygos.
Smalininkų bendruomenė siekia kurortinės teritorijos statuso. Nori pritraukti į miestelį
turistų bei svečių. Tam, kad būtų sudaryta prieiga pasinaudoti vandens kelio teikiamomis
galimybėmis, seniūnija sieks atgaivinti Smalininkų senąjį uostą, jame įrengti mažųjų laivelių
prieplauką.
Nemuno upės pakrantės gausiai apaugusios karklais, juos iškirtus atsivertų vaizdas į upę,
susmulkinus augalus būtų galima panaudoti kaip kurą seniūnijos pastato šildymui.
Darželio g. 2A. numatomą įkurti Vaikų dienos centrą. Įgyvendinus projektą „Šeimos
gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“
tikimasi, kad įkūrus dienos centrą ir sutvarkius aplinką, pagerės seniūnijos įvaizdis, atsiras naujų
darbo vietų, padidės vaikų ir jaunimo užimtumas, bus sprendžiamos socialinės problemos.
Smalininkuose yra apleistų pastatų kurie galėtų būti pritaikyti naujoms veikloms.
Smalininkų apylinkėse yra natūralaus gamtinio gydomojo purvo, moksliškai ištyrus šiuos
išteklius, būtų galimybė naudoti juos žmonių sveikatos atstatymui bei poilsiui.
Smalininkuose, Nemuno g. name Nr. 54, pirmame aukšte yra įsikūrusi Smalininkų
ambulatorija, antrame aukšte Smalininkų seniūnija. Pastate yra įrengta centrinė šildymo sistema, į
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pastatą šiluma tiekiama iš katilinėje esančio kieto kuro katilo. Šildymo sistemos magistraliniai
vamzdžiai yra surūdiję, nesandarūs, praleidžia vandenį iš sistemos. Šildymo sistema yra kritinės
būklės.
Smalininkų miesto teritorijoje yra nustatyta didelė sanitarinės apsaugos zona, kurioje yra
draudžiama gyvenamųjų namų ir visuomeninių objektų statyba, ribojanti miesto, siekiančio
kurortinės teritorijos statuso, plėtrą.
Seniūnijoje yra nemažai senos statybos prastos būklės namų. Neprižiūrimas senosios
geležinkelio stoties pastato stogas, adresu Stoties g. 4, apleisti ūkiniai pastatai Nemuno g. 28, 50,
74, 78. Yra nelegalios statybos statinių, malkinių, garažų, sandėliukų.
Vasaros metu daug laiko ir darbo jėgos seniūnija skiria vandeniui į miestelio kapines
pristatyti.
Probleminė vieta seniūnijoje yra tarp Darželio g. ir Lauko g. užliejami gyventojų sklypai.
Reikėtų pataisyti pralaidų aukštį ir suniveliuoti aukščių lygius.
Nepakanka žmonių tinkamai prižiūrėti aplinką. Nespėjama nupjauti žolę ar išvežti medžių
lapus. Vis dar problema – gyventojų abejingumas šiukšlių rūšiavimui.

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA
Šimkaičių seniūnijoje dirba 9 darbuotojai: seniūnė, seniūnės pavaduotoja, žemės ūkio
specialistas, ūkvedys –energetikas, valytoja-kiemsargė. Socialines paslaugas teikia 3 socialiniai
darbuotojai (3 etatai). Seniūnijoje išrinkti 5 seniūnaičiai. Seniūno pavaduotojai išėjus į užtarnautą
poilsį, seniūnė kol kas dirba be pavaduotojos.
Bendra informacija.
Šimkaičių seniūnija užima 23 655,86 kv. km teritoriją, iš jų apie 8 000 kv. km miškų.
Gyventojų skaičiaus pokyčiai:
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2017 m.

2018 m

Pokytis

1925

1884

<41

366 (iki 18 metų)

347

<19

677 (18–45 metų)

660

<17

832 (45–85 metų)

828

<4

50 (per 85 metus)

49

<1

Gimė

16

17

>1

Mirė

42

17

<25

55

29

<26

Darbingi

882

883

>1

Pensininkai

620

654

>34

Gyventojų sk.
Gyv. vietą deklaravo

Perregistruoti
pagal sprendimą

gyv.

Vadžgirio
mok.

mokykloje

53

29

<24

Šimkaičių
mok.

mokykloje

126

129

>3

23

29

>6

Lanko darželį
Administracinės paslaugos.
Dokumento pavadinimas

Dokumentų skaičius
2017 m.

Dokumentų
skaičius 2018m.

Leidimai laidoti

30

25

Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus
želdinius, augančius ne miško žemėje

10

13

Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį

42

69

Deklaravo gyvenamąją vietą

78

75

Išregistruota pagal sprendimą

2

1

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

67

49

211+VSD

230+VSD

Išsiųsta raštų
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Atlikta notarinių veiksmų
Iš viso parengta dokumentų

13

11

453+VSD

473+VSD

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai. pavestoms funkcijoms vykdyti skirta 50 050 Eur asignavimų. Panaudota 98
procentai. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal paskirtį.
Užimtumo didinimo programa, visuomenei naudinga veikla.
Seniūnija įdarbino 8 žmones pagal Užimtumo didinimo programą. Per metus visuomenei
naudingus darbus turėjo atidirbti 158 žmonės, dirbo po tris mėn. Darbus galima atlikti
gyvenamojoje vietoje. Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima gyventojus atidirbti už socialines
pašalpas. Tvarkytos viešosios erdvės, pakelės, seniūnijos teritorijoje esantys paminklai, kapinės,
atlikta daug kitų darbų.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnija prižiūri 107 km žvyruotų kelių.
Atlikti darbai

Skirta lėšų 2017 Skirta lėšų 2018
m. (Eur)
m. (Eur)

Pokytis (Eur)

1.

Žvyras

16 685

13 850

-2 835

2.

Lyginimas greideriu

8 633,22

7 450

-1 183,22

3.

Asfalto duobių taisymas

5 596,98

6 432,72

+835,74

4.

Paprastasis
remontas(žvyras)

11 980

+11 980,00

39712,72

+8 013,27

Eil. Nr.

Iš viso:

31699,45

Žvyruoti keliai kiekvienais metais labai blogėja. Iš gautų lėšų tik užpilamos išmuštos
duobės. Savivaldybei skyrus lėšas, sutvarkyta Liepų gatvė Šimkaičių miestelyje (iškelti šulinukų
dangčiai), įrengtos pralaidos Vadžgirio miestelio Logupio gatvėje ir Šilkalnio kaime.
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Gavus papildomų lėšų, atlikti darbai ir įsigytos prekės:
Eil. Nr. Atlikti darbai , įsigytos priemonės

Skirtos lėšos (Eur)

1.

Išpjauti medžiai Vadžgirio kapuose

2.

Pasodinta krūmų

41,00

3.

Įsigytas trimeris

700,00

4.

Suremontuota seniūnijos salės elektros instaliacija

798,60

5.

Suremontuota seniūnijos tvora

6.

Atliktas vandens trasos remontas Vadžgiryje

7.

Įsigytas krovininis automobilis

8.

Įsigytas vandens termofikacinis siurblys( Šimkaičių ambul.
pastatui)

9.

Nupirkta tvoros segmentų

3 243,00

Iš viso:

16 617,00

1 000,00

2 000,00
363,00
8 000,00
472,00

Socialinis darbas.
Išmokėta pašalpų:
Išmokų pavadinimas

2017m. (Eur)

2018 m. (Eur)

37 638

169 882,28

146 vaikai

128 vaikai

760

1 492,02

117 660

182 709,17

8 265

9 101,00

Būsto šildymo kompensacijų( kitas
kuras)

736

986,00

Iš viso:

165 059

364 170,47

Išmokos vaikams
Gauna nemokamą maitinimą
Vienkartinių pašalpų
Socialinių
Parama mokinių reikmenims įsigyti
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Socialinę riziką patiriančios šeimos:
Pavadinimas

2017 m.

2018 m.

Pokytis

1. Socialinę riziką
patiriančių šeimų
(atvejų) skaičius

20

12

8

2. Socialinę riziką
patiriančiose šeimose,
kurioms yra inicijuoti
atvejai, augančių
vaikų skaičius

68

45

23

3. Paimtų iš šeimos
vaikų skaičius

0

2

2

4. Stebimų šeimų
skaičius

10

17

7

5. Šeimų, krizės
šeimoje metu
apgyvendintų krizių
centre, skaičius

3

4

1

6.Dirbančiųjų
skaičius socialinės
rizikos šeimose

5

4

1

7.Asmenų, kurie
gydėsi nuo
priklausomybės
alkoholiui, skaičius

3

5

2

8.Vaikų, dalyvavusių
projekte „Vaikų
svajonės“, skaičius

73

61

12

Socialiniai darbuotojai deda daug pastangų siekdami motyvuoti šeimų narius tvarkytis,
rūpintis i vaikais, spręsti priklausomybių problemas, glaudžiai bendradarbiauja su atvejo
vadybininkais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitomis institucijomis.
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Žemės ūkis.
Darbų pavadinimas

2017 metai

2018 metai

Pokytis

Įbraižyta laukų

3000

2879

-121

Plotas (ha)

10665

10470

-195

Priimta paraiškų

415

400

-15

Atnaujintų valdų

458

390

-68

Naujai
valdų

21

9

-12

14

7

-7

įregistruotų

Išregistruotų valdų
Problemos ir perspektyvos.

1. Seniūnijos gyventojai laukia sutvarkytų ir modernizuotų vandens ir nuotėkų tinklų, reikia
vandens kokybės gerinimo įrenginių Šimkaičių ir Paulių gyvenvietėse.
2. Reikia centralizuoto vandens tiekimo į Šimkaičių kapines.
3. Probelam yra nekilnojamasis turtas, avariniai buvę gamybiniai pastatai, avariniai
daugiabučiai namai, kuriuose vis dar gyvena žmonės.
4. Vadžgirio gyventojai nori, kad medicinos punktas Vadžgirio miestelyje dirbtų visomis
darbo dienomis.
5. Vadžgiriečiai nori sutvarkytos aikštelės prie kultūros namų. Šioje aikštelėje vyksta daug
renginių.
6. Seniūnijoje numatytos investicijos Vadžgirio miestelio Dvaro gatvei asfaltuoti.
Numatoma šiuos darbus vykdyti 2019 metais.
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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),
valytoja-kiemsargė (0,5 etato krūviu) bei sezono metu du kūrikai. Seniūnijoje yra 6 seniūnaitijos,
jose išrinkti 6 seniūnaičiai. Metų pabaigoje iš darbo išėjo seniūno pavaduotoja.
Bendra informacija.
Veliuonos seniūnija užima 12 022 ha teritoriją, iš jų 3 760 ha sudaro miškai. 2018 m.
gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1515 gyventojų. Per metus gyventojų sumažėjo
48. Seniūnijoje gyvena 186 vaikai, 787 moterys ir 728 vyrai. Yra 412 pensininkų, iš jų 39
ilgaamžiai, t.y. jų amžius daugiau kaip 85 metai. Per metus seniūnijoje mirė 19 asmenų, gimė 6.
Veliuonos civilinėse kapinėse palaidoti 34 mirusieji.
Seniūnijoje yra 32 kaimai.
Seniūnijoje veikia Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazija, trys maisto prekių parduotuvės, ūkinių
prekių parduotuvė, gėlių parduotuvė, rūbų parduotuvė, trys kirpyklos, veterinarijos įmonė, VšĮ N.
Dungveckienės „Šeimos klinika“ bei Jurbarko PSPC Veliuonos filialas su medicinos punktu
Tamošiuose, biblioteka Veliuonoje ir Tamošiuose, Veliuonos krašto istorijos muziejus, P.Cvirkos
memorialinė sodyba, J.Jurevičiaus individuali žemės ūkio technikos remonto įmonė, dvi miško
kirtimo įmonės.
Administracinės paslaugos.
Į seniūniją 2018 m. gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
1. Užpildyta 81 atvykimo deklaracija;
2. Išduotos 39 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. Atlikti 54 notariniai veiksmai;
4. Išduotos 74 pažymos gyventojams;
5. Išsiųsti 65 raštai;
6. Išduoti 34 leidimai laidoti;
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7. Išduoti 2 leidimai prekiauti;
8. Išduoti 4 leidimai kirsti medžius;
9. Išleisti 3 įsakymai veiklos klausimais, 30 personalo klausimais;
10. Sudaryta 15 sutarčių dėl viešųjų darbų;
11. Sudaryta 90 visuomenei naudingų veiklos atlikimo sutarčių.
Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 57 700 Eur asignavimų, iš jų darbo
užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui – 39 700 Eur. Kitos lėšos naudotos įvairiems
įrankiams įsigyti, skelbimų lentoms, vėliavų stiebams, dažyti piliakalnių laiptams, malkoms,
briketams ir kitoms prekėms. Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių
priežiūrai žiemą skirta 10 600 Eur.
Socialinis darbas.
Priimti 525 pašymai socialinei paramai gauti. Socialines pašalpas gavo 64 šeimos, 141
asmuo. Seniūnijos gyventojams išmokėta 65 087 Eur įvairių socialinių pašalpų. Dėl išmokų
vaikams gauti 139 prašymai, pašalpa išmokėta 125 šeimoms ir 215 vaikų. Dėl paramos mokiniams
priimti 46 prašymai. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti paskirta 44
šeimoms ir 66 vaikams. Priimta 13 prašymų vienkartinei pašalpai gauti, išmokėta 1475 Eur.
Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims gauti 132 prašymai, paramą gavo
120 šeimų, iš viso 257 asmenys. Dėl socialinių paslaugų kreipėsi 5 asmenys, kuriems teikiamos
socialinės paslaugos namuose. Atlikta 11 socialinių paslaugų poreikių vertinimų. Asmenims,
gaunantiems socialines pašalpas, išduota 110 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Socialinės paramos teikimo komisija organizavo 11 posėdžių, patikrino 65 pašalpos gavėjų
šeimyninę padėtį, buities ir gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Posėdžių metu svarstyti
15 atvejų: iš jų 10 šeimų buvo skirta socialinė pašalpa išimties tvarka, 4 šeimoms skirta tik vaikams
ir 1 šeimai neskirta. Socialiniai darbuotojai lankėsi šeimose, surašyti 208 apsilankymo ir Buities
ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Daugiavaikių šeimų yra 14, jose auga 46 vaikai. Metų
pradžioje buvo 6 šeimos ir 14 jose augančių vaikų, įrašytų į Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos socialinės rizikos šeimų sąrašus. Iki 2018-07-01 viena šeima išbraukta iš šių sąrašų.
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Nuo 2018-07-01 5 šeimos ir 13 jose augančių vaikų įrašytos į riziką patiriančių šeimų sąrašą.
Vidutiniškai per mėnesį 7,5 šeimų teikiama piniginė socialinė parama paslaugomis, nepinigine
forma.
Keliai. komunalinis ūkis.
Seniūnijoje yra 78 km žvyruotų kelių. Jų priežiūrai skirta19 204 Eur, iš jų 5 760 Eur skirta
lyginimui greideriu ir 13 444 Eur žvyro atvežimui ir paskleidimui. Atliekų tvarkymui, šiukšlių
išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta 10 600 Eur, iš jų teritorijų priežiūrai 2
300 Eur, atliekų tvarkymui 1 800 Eur, kapinių priežiūrai 4 500 Eur.
Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo didinimo programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 24 004 Eur. Pagal šią
programą įdarbinti 26 žmonės. Bendra darbų trukmė 7 705 val.
Atlikta daug aplinkos priežiūros darbų seniūnijoje: kirsti krūmai pakelėse bei naujai
ruošiamo pliažo teritorijoje, genėti medžiai, tvarkomos nuolaužos bei išvartos Veliuonos parke,
kapinėse ir ant piliakalnių. Nuolat prižiūrėtos gatvės, šaligatviai, šienauta žolė, grėbti lapai, rinktos
šiukšlės visuose seniūnijos priežiūroje esančiuose žaliuosiuose plotuose, iš viso 18,42 ha. Valytas
sniegas nuo šaligatvių, barstytos sankryžos ir gatvių pakilimai žvyro ir druskos mišiniu. Pagal
Užimtumo didinimo programą dirbantys darbininkai naujai perdengė visų seniūnijai priklausančių
garažų stogą.
Žemės ūkis.
Priimtos 274 paraiškos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Bendras deklaruotų laukų plotas 6278,11 ha. Įregistruota 3 naujų ūkių valdos. Atnaujinti 324 valdų
duomenys, teikiant paraiškas tiesioginėms išmokoms elektroniniu būdu, t.y. į sistemą suvesti
pasikeitimai valdoje (asmens, nekilnojamojo turto duomenys ir t.t.). Kiaulės auginamos 86
ūkiuose, juose 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.
Seniūnijoje didžiausias ūkininko ūkis 956,23 ha.
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Kita veikla.
Buvo tęsiami Veliuonos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios restauravimo
darbai. Baigtas įgyvendinti vandentvarkos projektas Veliuonoje. Toks pat projektas Klangiuose jau
vykdomas, o Tamošiuose projekto įgyvendinimas persikėlė į 2019 metus. Išasfaltuota Klangių
gyvenvietės gatvė. Iš savivaldybės skirtų lėšų kultūros paveldo objektų priežiūrai nudažyti laiptai
į Gedimino kapo kalną ir į Ramybės piliakalnį. Naudojant pernai įsigytą traktorių gražėja
panemunė ties Veliuonos miesteliu. Šiais metais pirmą kartą nušienautos pakelės visoje
seniūnijoje. Aktyvia veikla pasižymi Veliuonos bendruomenės. Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti bendruomenės pasodino ąžuolyną

„Kiekvienam seniūnijos kaimui po

ąžuolą“. Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius įgyvendina projektą iš VVG „Nemunas“
lėšų „Amatų kiemelis“. Aktyvi seniūnaičių veikla padeda spręsti seniūnijos gyventojų problemas
ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje. Įvyko 2 seniūnaičių sueigos. Sueigose buvo sprendžiamos
seniūnaitijose iškilusios problemos, seniūnijoje vykstančių renginių organizavimo, rėmimo
klausimai, tvirtinta seniūnijos ataskaita bei veiklos planas.
Problemos ir perspektyvos.
Seniūnija savo perspektyvas šiaurinėje dalyje sieja su stambiais ūkininkais, Veliuonoje – su
turizmu. Veliuonos miestelis, esantis labai patogioje vietoje ir menantis įdomią praeitį, turėtų tapti
ne tik deklaruojamu, bet realiu muziejumi po atviru dangumi. Tuo tikslu yra parengti projektai
šaltiniui sutvarkyti, puoselėjama idėja įrengti Vytauto gatvę kaip pėsčiųjų pažintinį taką.
Veliuonos krašto bendruomenė pateikė paraišką per VVG „Nemunas“ veiklos projektui, kuris bus
įgyvendintas Amatų kiemelyje, sukurtame pagal VVG „Nemunas“ finansuojamą projektą.
Veliuonoje du trečdaliai ūkių neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotėkų
šalinimo sistemos, trečdalis neturi centralizuoto vandens tiekimo.
Asfalto labai laukia Veliuonos Dubinių g., Tamošiuose Užmituvio gatvės gyventojai.
Draugystės g. gyventojai laukia naujo šaligatvio, kuris buvęs asfaltuotas, tačiau dabar sunkiai
praeinamas, iškilnotas šalčio ir sulūžęs.
Didelė metų metus besitęsianti problema kelio nuo Veliuonos Tamošių-Gricių-Juodaičių link
barstymas žiemos metu.
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Yra problemų dėl žvyruotų kelių būklės, nes jų priežiūrai skiriamos lėšos tik mažėja.
Tikintis turistų, labai reikia normalaus gatvių apšvietimo, tvarkingų šaligatvių ne tik
Draugystės gatvėje, bet ir Gedimino, Nemuno gatvėse.
Pradedamas planuoti Veliuonos šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios 600 - ųjų
metų jubiliejaus minėjimas, kuris įvyks 2021 m. Bažnyčios remontui reikia dar labai daug lėšų.
Seniūnija neatsisako planų sutvarkyti šaltinį Vytauto gatvėje, sutvarkyti muziejų bažnyčioje,
ieškos galimybių suremontuoti ir pritaikyti patalpas Veliuonos krašto istorijos muziejui.

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai, iš viso 5,5 etato: seniūnas, seniūno pavaduotoja, specialistė,
ūkvedys-energetikas, socialinės rūpybos darbuotoja (0,5 etato), socialinė darbuotoja darbui su
šeimomis (0,5 etato), valytoja-kiemsargė (0,5 etato). Viešvilės seniūnijoje yra išrinkti 5
seniūnaičiai.
Bendra informacija.
Viešvilės seniūnijos teritorija užima 12 058 ha. Seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą
deklaruoja 1 038 gyventojai. Viešvilės miestelyje gyvena 825 gyventojai. Seniūnijoje yra 10 kaimų
ir 3 viensėdžiai.
Gyventojų skaičiaus pokyčiai:
Pavadinimas

Gyventojai

Gyventojai

2017 m.

2018 m.

Gyventojų skaičius

1067

1038

29<

iki 18 metų

231

223

8<

18–65 metų

644

623

21<

65–85 metų

173

171

2<

per 85 metų

19

21

2>

Gimė

7

11

3>

Mirė

17

17

=
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Administracinės paslaugos.
Į seniūniją gyventojai kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
1.

Užpildytos 77 gyvenamosios vietos deklaracijos;

2.

Užpildyta 14 gyvenamosios vietos deklaracijų asmeniui išvykstant iš LR;

3.

Išduotos 32 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

4.

Gauta 18 prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo;

5.

Gauti 9 prašymai dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.

Atliktas 71 notarinis veiksmas;

7.

Gauti 104 gyventojų prašymai įvairiais klausimais;

8.

Išduotos 47 pažymos įvairiais klausimais;

9.

Išduota 50 leidimų;

10.

Sudarytos 5 darbo sutartys su viešųjų darbų darbininkais;

11.

Sudarytos 56 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

Seniūnijos biudžetas.
Seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 50 500,00 Eur asignavimų. Panaudota
49 168,46 Eur, tai sudaro 97,36 proc. numatytų asignavimų. Visos biudžetinės lėšos panaudotos
pagal paskirtį.
Seniūnijai prekėms ir paslaugoms buvo skirta 6350 Eur. Ryšių paslaugoms skirta 350,00 Eur,
išleista 308,82 Eur, transporto išlaidoms skirta 2650 Eur, panaudota 2462,34 Eur.
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Socialinis darbas.
Dokumento pavadinimas

Dokumentų
skaičius

Dokumentų
skaičius

(2017)

(2018)

Prašymai vienkartinei išmokai gauti

10

49

Prašymai -paraiškos mokymo reikmenims ir moksleivių
maitinimui gauti

32

30

Prašymai ES paramai gauti

53

64

Prašymai socialinei pašalpai gauti

65

53

Prašymai išmokai vaikui gauti

38

45

Prašymai šildymo išlaidų kompensacijai

42

39

Surašyti apsilankymo, buities tyrimo ir gyvenimo
patikrinimo aktai

63

219

Prašymai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugoms gauti

2

2

Prašymai socialinėms paslaugoms gauti

4

8

Prašymai šalto vandens išlaidų kompensacijai

2

3

Prašymai kietojo kuro kompensacijai gauti

5

6

1. Išduoti 54 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti.
2. 40 kartų suteikta informacija įvairių socialinių išmokų, paslaugų gavimo klausimais.
3. Išduotos 5 pažymos apie socialinę padėtį.
4. Įvyko 15 seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių.
Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis dirbo su 7 šeimomis. Organizavo psichologo,
psichiatro konsultacijas šeimoms, neturinčioms socialinių įgūdžių ir turinčioms priklausomybių.
Šiose šeimose auga 16 vaikų. Socialinė darbuotoja dalyvavo socialinėje akcijoje „Pasveikink jūrą
Palangoje“ , kurioje 8 vaikai pirmą katą pamatė jūrą ir projekte „Vaikų svajonės”, kurio metu 20
vaikų gavo dovanėles prieš Šv. Kalėdas.
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Žemės ūkis.
Užpildyta 61 paraiška tiesioginėms išmokoms už deklaruotus pasėlius gauti, pateikta 18
prašymų pakeisti paraiškos duomenis. Pastebimas ūkių stambėjimas. Deklaruotų pasėlių
struktūroje didžiausią dalį užima pievos ir ganyklos, kadangi žemės našumo balas žemas.
Seniūnijoje registruota 17 kiaulių bandų, deklaruota 12 kiaulių.
Seniūnijoje įregistruota 1 nauja žemės ūkio valda, atnaujintos 62.
Keliai, komunalinis ūkis.
Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų priežiūrai buvo skirta 7 600 Eur
asignavimų. Pagrindinės išlaidos:
1. Atliekoms išvežti –1 600 Eur;
2. Kapų priežiūrai – 2 400 Eur;
3. Viešųjų teritorijų priežiūrai – 1 500 Eur.
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenvietės gatvių priežiūrai ir remontui (76 km) iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 14 800 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos: 5 920 Eur –
žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 8 880 Eur – žvyruotų kelių remontui.
Užimtumo didinimo programa.
Užimtumo didinimo programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 11 462 Eur. 985 Eur
skirti medžiagoms įsigyti. Įdarbinti 5 žmonės. Šios programos lėšomis buvo tvarkomi seniūnijai
priskirti žalieji plotai, žuvitakio slėnis, prižiūrėtos veikiančios ir neveikiančios kapinės, dalis
Viešvilės miestelio kapinių teritorijos užtverta nauja segmentine tvora, nušienautas stadionas,
autodromas, išlyginta danga ir iškirsti pakelės krūmai. Fiziniu darbu prisidėta prie Lurdo įrengimo
šalia Viešvilės bažnyčios.
Kita veikla.
Viešvilės seniūnija tapo nominante Lietuvos seniūnijų konkurse „Valstybę kuriame mes“.
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Baigiama rengti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto istorinė knyga ,,Viešvilė“.
Knygos leidybai yra surinkta daugiau kaip 29 000 Eur.
Rugpjūčio 3–5 dienomis vyko Viešvilės miestelio bendruomenės ir savanorių ugniagesių
šventė, buvo organizuota konferencija „Savanorystė ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ bei
tarptautinės ugniagesių žaidynės. Jose dalyvavo Jurbarko krašto ir Lenkijos Ryno miesto
savanoriai ugniagesiai. Iš viso dalyvavo dešimt komandų.
Rugpjūčio 5 d. prie Viešvilės Kristaus atsimainymo bažnyčios buvo pašventintas naujai
pastatytas lurdas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.
Viešvilės seniūnijos savanorių ugniagesių komanda 2018 metais gesino gaisrus savo
miestelyje ir vyko į kaimynines seniūnijas. Viešvilės savanoriai ugniagesiai kartu su Jurbarko
priešgaisrinės tarnybos, Jurbarko policijos ir Viešvilės užkardos pareigūnais dalyvavo akcijoje
,,Gyvenkime saugiai“, kurios metu aplankė virš 90 Viešvilės seniūnijos gyventojų, kuriems
dovanojo ir įrengė dūmų detektorius. Dalyvavo priešgaisrinės saugos ir miško gesinimo pratybose,
lankėsi pas Ryno (Lenkija) ugniagesius savanorius.
Viešvilės seniūnija bendradarbiavo su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno
2- osios rinktinės 205 lengvosios pėstininkų kuopa, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių
rinktinės Viešvilės užkarda, Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados
„Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų batalionu.
Problemos ir perspektyvos.
1.

Viešvilės seniūnijos vandentiekio ir kanalizacijos tinklų plėtra;

2.

Seniūnijos vidaus kelių ir gatvių priežiūra;

3.

Viešvilės miestelio prekyvietės ir viešojo tualeto įrengimas;

4.

Darželio, Mokyklos, Ridelkalnio, Upelio gatvių apšvietimo renovacijai.
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2015–2019 metų savivaldybės Tarybos kadencija artėja prie pabaigos. Per ketverius metus
bendromis savivaldybės Tarybos, administracijos, seniūnijų, savivaldybės įmonių ir įstaigų
pastangomis įgyvendinta nemažai išliekamąją vertę turinčių projektų, atlikta daug rajono žmonėms
svarbių darbų.
Dėkoju visiems už bendrą darbą.

Administracijos direktorė
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