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I. BENDROJI INFORMACIJA
Skirsnemunės seniūnija yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis
nustatytoje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos 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.
Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkstančius ha. Vadovaujantis gyventojų,
deklaravusių savo gyvenamąją vietą, gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje
duomenimis, Skirsnemunės seniūnijoje dvidešimt trijuose kaimuose gyvena 1986 gyventojai. 2016
m. seniūnijoje mirė 34 žmonės, Skirsnemunės kapinėse palaidota 49 žmonės, gimė 13 vaikų.
2016 metais Skirsnemunės seniūnijoje deklaruota 33 gyventojais mažiau nei buvo deklaruota
2015 metais.
Gyventojai pagal amžių pasiskirstę:
Metai

iki 7 metų

7-18 metų

18-45 metų

45-65 metų

Daugiau
kaip 65 metų

2015

116

185

746

911

61

2016

113

188

717

908

60

Seniūnijos teritorijoje veikiančios imonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime – Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinė mokykla, A. Paškausko
prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ (gėlės), bendrosios
praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A. Vaivados IĮ „ENONA“,
katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų – liuteronų bažnyčia, Skirsnemunės paštas,
Skirsnemunės biblioteka, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės filialas.
Pilies I kaime – Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, 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 – J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“.
Naukaimio kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“.
II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, ūkvedys-energetikas,
socialinė darbuotoja – 0,75 etato, socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis – 0,5
etato, specialistė žemės ūkiui – 0,75 etato, valytoja – 0,5 etato. Iš viso seniūnijoje yra 5,5 etatai.
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Praėjusiais metais gyventojų prašymu išduota 212 įvairių pažymų. Gauti 123 įvairūs raštai, kitoms
organizacijoms išsiųsta 110 raštų, atlikti 27 notariniai veiksmai. 2016 metais 117 seniūnijos
gyventojų deklaravo gyvenamąją vietą, išduotos 46 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 212
sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo, 27 gyvenamosios vietos
deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos, 2 prašymai įtraukti į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 34 201 Eur asignavimų.
Panaudota asignavimų – 33722 eurai, tai sudaro 98,6 proc. numatytų asignavimų. Visos biudžetinės
lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam
draudimui – 30632 eurai, tai yra 90 proc. nuo visų skirtų asignavimų.
Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta 3090 eurų, iš kurių 62 proc. sudaro
išlaidos šildymui ir elektrai – 1932 eurų.
Ryšių paslaugoms skirta 120 eurų, išleista 92 eurai, transporto išlaidoms skirta 807 eurai,
panaudota asignavimų 647 eurai. Kitoms prekėms ir paslaugoms išleista 261 euras.
IV. SOCIALINIS DARBAS
2016 m. priimti 105 šeimų prašymai gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktus gavo 262
asmenys. Po kiekvieno maisto produktų išdalinimo buvo teikiamos ataskaitos. 2016 m. piniginei
socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims buvo priimti 210
prašymų, šildymo išlaidų kompensacijai gauti 11 prašymų, dėl išmokos vaikui gavimo 57 prašymai,
dėl vienkartinių pašalpų 18 prašymų. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų
vaikams, socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES intervencinių atsargų iš
viso buvo gauti 448 prašymai. Atlikti 14 socialinių paslaugų poreikių vertinimai, 151 buities tyrimo
aktu 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.
Per ataskaitinį laikotarpį Skirsnemunės seniūnijoje vyko 14 socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžių, kuriuose svarstytas 41 atvejis, iš jų išimties tvarka socialinė pašalpa skirta visai
šeimai – 18 atvejų, neskirta – 8 atvejais, skirta tik vaikams –15.
25 daugiavaikėse šeimose auga 83 vaikai. 2016 m. dėl socialinių paslaugų kreipėsi 6 asmenys,
iš jų 1 apgyvendintas senelių namuose, kitiems teikiamos socialinės paslaugos namuose arba
Eržvilko krizių centre.
Iš EB intervencinių atsargų maisto produktų gavo 262 nepasiturintys asmenys. 47 šeimos
užpildė prašymus dėl paramos mokiniams, 38 šeimos gavo lėšas mokinio reikmenims įsigyti
(vienam vaikui – 57 eurai), iš viso išmokėta 3534 eurai. Išduota 18 pažymų apie asmens šeimos
socialinę padėtį.
18 asmenų kreipėsi dėl vienkartinių pašalpų. Jiems iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėta
785 eurai. Dėl socialinių pašalpų išimties tvarka kreipėsi septyni asmenys.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Skirsnemunės seniūnijoje 6 šeimos yra įtrauktos į
Jurbarko savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų
apskaitą. Šeimose auga 18 vaikų. Viena šeima yra stebima. Girtavimas, socialinių ir higienos
įgūdžių stoka, skurdas, nepakankamas rūpinimasis nepilnamečiais vaikais, anksčiau apribota tėvų
valdžia – tai pagrindinės socialinės rizikos šeimų problemos. Per 2016 metus dėl pasikeitusios
nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos buvo išbraukta 1 socialinės rizikos šeima. Dėl socialinių
įgūdžių stokos buvo įrašytos 3 naujos šeimos. Į Viešvilę ir Jurbarką gyventi išvyko 2 socialinės
rizikos šeimos.
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V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu seniūnijai skirta vietinės reikšmės keliams
žvyruoti ir greideriuoti 26900 eurų. Šios lėšos buvo panaudotos: 6900 eurų – kelių ir gatvių
greideriavimui, 20000 eurų – žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir paskleista 1000 kub. m.
žvyro. Prižiūrėta 96 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga. Darbus atliko VĮ
„Tauragės regiono keliai“.
Įgyvendinant Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės
kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planą seniūnijos teritorijoje naujai išasfaltuota 390 m gatvių –
Pilies I kaime kelias Panemunės pilies link ir Miško gatvės atkarpa.
Išasfaltuotų gatvių suremontuota 270 kv. m.
Su viešųjų darbų darbininkais tvarkytos pralaidos, gilinti ir valyti grioviai, remontuoti
seniūnijos keliai ir gatvės.
VI. VIEŠIEJI DARBAI
2016 metais viešiesiems darbams iš savivaldybės biudžeto skirta asignavimų 6677 eurai, iš jų:
kitoms prekėms 544 eurai. ir kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui)
6133 eurai. Asignavimai panaudoti 100 proc. Buvo įdarbinta 15 asmenų, kurie atliko nesudėtingus
aplinkos priežiūros, tvarkymo ir želdinių priežiūros darbus Skirsnemunės seniūnijos viešosiose
teritorijose (rinko šiukšles, grėbė lapus, šalino savaiminio augimo krūmus ir kt.). Viešųjų darbų
bendra trukmė – 5025 valandos.
Siuntimų atlikti visuomenei naudingą darbą išrašyta 136, visuomenei naudingos veiklos
darbus atliko 82 žmonės. Buvo dirbami šie pagrindiniai darbai: Skirsnemunės senose katalikų
kapinėse ir evangelikų kapinėse įvestas vandentiekis, prižiūrimos Šilinės ir Vencloviškių kaimų
neveikiančios kapinaitės. Tvarkoma Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta Paantvardžio
kaime, partizanų žūties vieta Jakaičiuose, Kartupėnų piliakalnis, Pilies I kaime esanti Panemunės
prieplauka, Skirsnemunės kaimo senkapiai ir įvairūs kiti viešo naudojimo objektai – parkai,
parkeliai ir skverai. Valomos pralaidos, atliktas dviračių tako medinių laiptų remontas, nuimta sena
pavėsinių prie Pilies I kaimo bendruomenės namų stogų danga. Kertami ir išvežami pakelių krūmai.
Surenkamos ir rūšiuojamos aikštelėje didžiosios komunalinės atliekos. Dalyvauta akcijoje
„Darom“.
VII. ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJA
2016 m. seniūnijos specialistė konsultavo gyventojus, panorusius seną asbestinę savo namų
stogų dangą pakeisti nauja, nekenksminga. Dviem seniūnijos gyventojams užpildė prašymus pagal
2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą ,,Asbestinių stogų
dangos keitimas“ paramai gauti. Keturiems pareiškėjams užpildė mokėjimo prašymus susigrąžinti
pinigus.
2016 m. paraiškas „Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti“
seniūnijoje pateikė 332 žemdirbiai. Per deklaravimo laikotarpį 5604,11 ha plote buvo įbraižyti 2572
laukai. Vidutiniškai vienas žemdirbys seniūnijoje deklaravo 16,9 ha. Vidutinis ūkio dydis išlieka
panašus kaip ir 2015 m.
Seniūnijoje 2016 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruota 10
naujų kaimo valdų. Valdas patikslino 340 žemdirbių.
Pasibaigus pasėlių deklaracijai seniūnijos specialistė taisė neatitikimus, atsiradusius
deklaravimo metu, bei konsultavo žemdirbius šiais klausimais, padėjo žemdirbiams atsakyti į
gautus užklausimus. Taip pat konsultavo žemdirbius bei darė pakeitimus valdoje dėl viršyto azoto
kiekio dirvoje, atliko valdos perdavimą, pareiškėjui mirus. Pagal ūkininkų prašymus išdavė
pažymas apie jų turimos valdos ekonominį dydį ir pažymas apie žemės ūkio veiklą, konsultavo
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žemdirbius socialinio bei sveikatos draudimo, žemės pirkimo ir pardavimo klausimais, padėjo
užpildyti reikiamus dokumentus norintiems pirkti ar parduoti žemę. Pagal gyventojų skundus
tikrino apleistus plotus.
2016 m. specialistė deklaravo Skirsnemunės seniūnijos gyventojų kiaules VĮ ŽŪIKVC
gyvūnų registre. Kiaulių laikytojus informavo apie kiaulių registravimo ir ženklinimo reikalavimus
bei pasirašytinai supažindino kiaulių laikytojus su Biologinio saugumo priemonių reikalavimais
apsisaugant nuo afrikinio kiaulių maro. Kovo–gegužės mėnesiais aplankė 92 mažus kiaulininkystės
ūkius ir užpildė ,,Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti mažą kiaulininkystės ūkį nuo
afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, klausimyną“.
Specialistė padėjo žemdirbiams užpildyti prašymus „Ūkininko ūkiui įregistruoti“ bei
prašymus „Žymėtam kurui gauti“. Rugsėjo mėnesį aštuoniems seniūnijos ūkininkams užpildė
paraiškas bei kitus reikalingus dokumentus ,,Paramai gauti už pieno, parduoto perdirbti, kiekio
sumažinimą“.
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius,
Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė, Skirsnemunės ir Pilies I kaimų
bibliotekos, Skirsnemunės ir Pilies I kaimo bendruomenės.
Per ataskaitinius metus seniūnijoje vyko nemažai renginių. 2016 m. sausio 6 d. seniūnija
prisidėjo organizuojant Trijų karalių vaikštynes po Skirsnemunės miestelį, rengė 2016 m. sausio 12
d. Laisvės gynėjų dienos 25-mečio paminėjimą bei atminimo laužų akciją „Būkime kartu“. 2016 m.
vasario 15 d. vyko Valstybės atkūrimo dienos šventės paminėjimas, koncertavo Jurbarko kultūros
centro moterų vokalinis ansamblis „Lelija“, 2016 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos
minėjimas, uždegtos atminimo žvakelės.
2016 m. liepos 6 d. Skirsnemunės skverelyje paminėta Valstybės diena ir kartu su viso
pasaulio lietuviais giedotas Lietuvos Respublikos himnas. Kasmetinė Skirsnemunės miestelio
šventė, sutampanti su Šv. Baltramiejaus atlaidais, vyko rugpjūčio 20 ir 21 dienomis. Rugpjūčio 20
dieną šventė prasidėjo aktyviomis futbolo varžybomis, Skirsnemunės mėgėjų teatras pristatė
premjerą Kazio Sajos komediją „Melų diena“, lankėsi ir Kudirkos Naumiesčio kultūros centro
satyros teatras „Kanapa“, koncertavo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Lietuvos
Respublikos Seimo narys Bronius Pauža renginio metu pasveikino visus susirinkusius ir įteikė
apdovanojimus futbolo žaidėjams. Rugpjūčio 21 d. šventė prasidėjo šv. mišiomis, po mišių
bažnyčioje koncertavo Kauno „Gitarijos“ muzikos mokyklos vyrų ansamblis. 2016 m. rugsėjo 22 d.
gražių rudens vakarą žygiu į Antkalniškių piliakalnį paminėta Baltų vienybės diena. Lapkričio 18 d.
vyko poezijos popietė „Aš skaitau poeziją“. Gruodžio 17 d. adventiniame koncerte šventiškiausią
nuotaiką ir gražiausias dainas dovanojo Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis
„Verdenė“ ir Pilies bendruomenės moterų choras „Vikinda“. Po koncerto vyko popietė „Kalėdų
belaukiant“, seniūnijos kieme įžiebta Kalėdų eglė, kuri džiugino seniūnijos gyventojus iki Trijų
karalių.
Pilies I kaimo bendruomenės namuose susibūręs bendruomenės moterų choras „Vikinda“
džiugina savo atliekamomis dainomis renginių metu, tačiau nuo 2016 m. rudens choras neturi meno
vadovo etato.
IX. SVEIKATA
Skirsnemunės seniūnijos gyventojus aptarnauja šeimos gydytoja T. Švedko ir bendrosios
praktikos slaugytoja E. Jocienė. Į Skirsnemunės medicinos punktą atvyksta šeimos gydytoja I.
Gvildienė ir vaikų ligų gydytoja N. Kiudienė. Pilies I k. medicinos punktą aptarnauja bendrosios
praktikos slaugytoja R. Butkienė.
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X. VIEŠOJI TVARKA
Skirsnemunės viešąją tvarką palaikyti padeda priskirtas apylinkės tyrėjas Ramūnas Budrius.
Seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, vykdant bendrus reidus kartu
su policija, vakarais ne darbo metu laikas nuo laiko su aplanko socialinės rizikos šeimas.
X. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
Seniūnija yra už 8 km nuo Jurbarko r. savivaldybės administracijos. Gyventojams yra labai
patogu spręsti visus iškilusius klausimus kartais net aplenkiant seniūniją. Seniūnijoje gyvena labai
daug darbščių ir tvarkingų žmonių, kurie gražiai tvarkosi savo sodybas to nori ir iš kitų, tačiau yra
mažai įmonių, sukuriančių darbo vietas seniūnijoje. Dalis gyventojų užsiima žemės ūkio veikla. Dėl
patogios geografinės padėties ir gero susisiekimo su rajono centru, dalis gyventojų dirba Jurbarke,
tačiau maža darbo vietų pasiūla skatina jaunus, darbingus žmones išvykti dirbti bei gyventi į
didžiuosius Lietuvos miestus ar užsienį. Seniūnijoje labiausiai mažėja darbingo amžiaus gyventojų
skaičius.
Skirsnemunės seniūnijos teritorijoje esanti Panemunės pilis yra vienas iš daugiausiai turistų
pritraukiančių objektų Jurbarko rajono savivaldybėje. Pilys yra tarsi Jurbarko rajono vizitinė
kortelė. 2017 m. bus įgyvendinamas Panemunės pilies parko sutvarkymo projektas. Taip pat,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba planuoja sutvarkyti ir pritaikyti lankymui seniūnijos
teritorijoje esantį Kartupėnų piliakalnį. Sutvarkius parką, bei pritaikius lankymui piliakalnį
seniūnijos teritorija taps dar patrauklesnė lankytojams. Padidėję lankytojų srautai gali sukurti
sąlygas kurti ar plėtoti vietinį verslą.
Seniūnija skiria didelį dėmesį seniūnijos vidaus kelių ir gatvių priežiūrai. 2017 m. seniūnijoje
bus įgyvendinamas projektas „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“. Tai pagerins
seniūnijos viešąją infrastruktūrą. Turgavietės įrengimas pagerins sąlygas smulkaus vietinio verslo
vystymuisi bei vietinių ūkininkų produkcijos realizavimui.
Skirsnemunės seniūnijoje yra apleisto ir bešeimininkio nekilnojamojo turto, vizualiai
teršiančio aplinką bei keliančio pavojų šiose teritorijose besilankančių žmonių sveikatai ir gyvybei.
Didžiausias iš jų – apleisti buvusio fabriko „Kaspinas“ pastatai ir teritorija Skirsnemunėje.

Skirsnemunės seniūnijos seniūnas

Aidas Mozūraitis

Apsvarstyta
Skirsnemunės seniūnijos seniūnaičių
2017 m. sausio 20 d. sueigoje.
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