PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-23
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, teikiu
ataskaitą apie savivaldybės administracijos 2016 metų veiklą.
2016 metai prasidėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūriniais
pokyčiais. Metų pradžioje pradėjo savo veiklą Tarybos ir mero sekretoriatas, kuris perėmė
savivaldybės Tarybos ir mero aptarnavimo funkciją. Nuo 2016 m. balandžio 1 d., įsigaliojus
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimui Nr. T2-311 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino
valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus
nustatymo“, administracijoje iš 13 skyrių liko 10 (prie Juridinio skyriaus prijungtas Civilinės
metrikacijos skyrius, prie Ūkio ir turto skyriaus – Urbanistikos skyrius, prie Švietimo skyriaus
– Kultūros skyrius). Tuo pačiu Tarybos sprendimu nustatytas didžiausias leistinas Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių skaičius – 176. Struktūrinės permainos sumaišties administracijos veikloje
nesukėlė, visos funkcijos buvo vykdomos.
2016 m. savivaldybės administracija savo veiklą vykdė atsižvelgdama į Jurbarko
rajono savivaldybės 2016−2018 m. strateginį veiklos planą bei 2016 m. savivaldybės biudžetą.
Savivaldybės biudžetas 2016 m. buvo vykdomas sėkmingai, pajamų planas preliminariais
duomenimis įvykdytas 24 046,9 tūkst. eurų, arba 101 proc. Patikslintas 2016 m. savivaldybės
biudžeto 27 140 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 25 697,6 tūkst. eurų, arba planuotos
išlaidos įvykdytos 94,7 proc. 2016 metais pavyko sumažinti savivaldybės įsiskolinimą –
lyginant metų pradžios duomenis trumpalaikis įsiskolinimas sumažėjo 20,8 tūkst. Eur (arba 8,8
proc.), ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 852,5 tūkst. Eur (arba 21,7 proc.).
2016 metais Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame Lietuvos savivaldybių
reitinge Jurbarko savivaldybė užėmė 39 vietą ir aplenkė 15 savivaldybių (2015 metais
Jurbarkas buvo 52 ir aplenkė tik 2 savivaldybes). Lyginant su praėjusiais metais, labiausiai
gerėjo Sveikatos ir socialinės rūpybos, Švietimo, Turto valdymo įvertinimai. Gerai įvertintas
Valdymas (lenkiame 37 savivaldybes). Geras įvertinimas savivaldybių e. valdymo tyrimo
įvertinimų kategorijoje „Pilietis ir atgalinis ryšys“, Jurbarke išduota daugiau negu kitose
savivaldybėse statybos leidimų, labiausiai sumažėjo lyginant su ankstesniais metais socialinę
pašalpą gavusių gyventojų dalis. Kaip ir ankstesniais metais, Jurbarko rajono savivaldybę
žemyn traukė mažos vienam gyventojui tenkančios investicijos, didelis fiksuotas pajamų
mokestis už verslo liudijimus, didžiausias savivaldybės skiriamų aplinkos išlaikymo lėšų
santykis su mokinio krepšelio lėšomis.
Praėjusiais metais sėkmingai baigti įgyvendinti projektai „Infrastruktūros plėtra ir
bendradarbiavimas sveikatinimo švietimo srityje“, „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros
plėtra, panaudojant ir išsaugojant parkų kultūros paveldo ir gamtos resursus“, „Biokuro katilų
įrengimas Skirsnemunės kaimo visuomeninės paskirties pastatuose“. Iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų tvarkytos gatvės Veliuonos, Girdžių, Eržvilko, Jurbarkų, Viešvilės,
Raudonės, Skirsnemunės, Sereddžiaus, Šimkaičių seniūnijose, Jurbarko mieste. Taip pagerinta
gyvenamoji aplinka ir tuo pačiu gyvenimo kokybė nemažam skaičiui rajono gyventojų.
Per 2016 metus išleista savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų: 1588 –
veiklos, 599 – personalo, 765– atostogų, 77 – komandiruočių klausimais.

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS
Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – CVAS) 2016 metais atliko 9 (8
planinius ir 1 neplaninį) veiklos vidaus auditus, iš jų: 5 savivaldybės administracijoje (įskaitant
padalinius), 4 biudžetinėse įstaigose: Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biure, Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Jurbarko r. Jurbarkų darželyjemokykloje, Jurbarko „Ąžuoliuko“ 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. Vidaus kontrolė įvertinta gerai administracinės
naštos mažinimo srityje, Jurbarkų seniūnijos viešųjų pirkimų vykdymo, Jurbarko vaikų
lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje. Smalininkų ir Girdžių
seniūnijų veiklos vidaus kontrolė įvertinta patenkinamai.
Silpnai vidaus kontrolė įvertinta Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biure. Dėl vidaus audito metu nustatytų pažeidimų šios įstaigos vidaus audito medžiaga
perduota Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kuriame vyksta
ikiteisminis tyrimas (pradėtas 2016 m. ir tęsiamas 2017 m.).
Įvertinus audituojamojo subjekto audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip
sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotų viešųjų juridinių asmenų
tikrintose srityse. 2016 metais buvo vykdomas 2015–2016 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.
2016 m. įgyvendintos visos 7 2015 m. teiktos, bet iki 2016 m. nebaigtos vykdyti
rekomendacijos. Iš 2016 metais pateiktų 92 rekomendacijų 87 įgyvendintos, 12 įgyvendinimas
perkeltas į 2017 metus.
CENTRINĖ ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJA
Centrinės administracijos buhalterija tvarko administracijos, seniūnijų, kontrolės ir
audito tarnybos apskaitą bei tvarko smulkiojo verslo rėmimo fondo, kaimo rėmimo fondo,
daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos, savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos, savivaldybės paramos gyvenamiesiems namams ir butams
įsigyti finansavimo programos, savivaldybės administracijos vykdomų projektų ir kitų lėšų
apskaitą. Teikia deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, administracijos ir kontrolės ir
audito tarnybos atskirai. Teikia ataskaitas Sodrai, Statistikso departamentui ir kitoms
institucijoms pagal galiojančius įstatymus.
Tvarkant apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus, sudaromos ir teikiamos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos bei Jurbarko
rajono kontrolės ir audito tarnybos finansinės ataskaitos rinkiniai. Pagal numatytą tvarką
duomenys suvedami į ataskaitų ir konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS.
Centrinė administracijos buhalterija dirba su apskaitos programa „Biudžetas“, kuri
įdiegta nuo 2015 metų. 2016 metais vyko programos duomenų tvarkymas, ataskaitų duomenų
gavimo tvarkymas, tobulinimas. 2016 metais pradėtos mokėti kompensacijos dėl ekonominės
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojams. Šios
kompensacijos bus mokamos dar ketverius metus dalimis. Metinės ataskaitos vedamos į

Finansų ministerijos programą VSAKIS, visi atsiskaitymai tarp Viešojo sektoriaus subjektų
derinami tarpusavyje. Vedant projektų apskaitą, reikalinga atskirti apskaitą pagal kiekvieną
projektą atskirai, atskiriant pagal finansavimo šaltinius.
CIVILINĖ IR DARBO SAUGA, MOBILIZACIJA
Pagal numatytą metodiką Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje dirba vienas
specialistas, kurio pareigybė reikalinga valstybinėms funkcijoms vykdyti: koordinuoti ir
kontroliuoti visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų, civilinės saugos
pasirengimą, užtikrinant gyventojų ir turto saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl
ekstremalių situacijų poveikio; vykdyti darbo saugos specialisto savivaldybės administracijoje
funkcijas ir mobilizaciniam darbui organizuoti savivaldybės teritorijoje.
2016 metais Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremaliųjų situacijų skelbta nebuvo, kadangi nei vienas iš stichinių, katastrofinių
meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklis nebuvo viršytas. Darbo veikloje buvo
vadovaujamasi Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 2014–2016 metų planu, kuris
yra parengtas ir patvirtintas 2014 metais. Visos plane numatytos priemonės įvykdytos, išskyrus
tai, kad liko neatnaujintos sutartys su ūkio subjektais dėl Viešųjų pirkimų įstatymo neaiškaus
reglamentavimo, vykdant išankstinius pirkimus.
Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija į posėdžius rinkosi 4 kartus – dėl galimų
potvynių, sausros periodo, žolės deginimo, pasiruošimo šaltajam metų periodui ir kt.
Ekstremalių situacijų komisijos 1 narys dalyvavo civilinės saugos mokymo kursuose.
Gyventojų perspėjimas ir informavimas yra vykdomas panaudojant vietinio valdymo 22
elektros sirenas, kurios yra pasenusios, nusidėvėjusios. 2016 m. spalio mėnesyje, vykdant
patikrinimą, nebuvo įjungta elektros sirena, esanti ant UAB „Jofos konstrukcijos“ pastato.
Priežastis – atjungtas elektros energijos tiekimas dėl įsiskolinimų.
Savivaldybės teritorijoje esančios elektros sirenos yra pažymėtos žemėlapyje 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. Šiuo metu sąraše yra 26 tokios paskirties statiniai.
Visus kolektyvinės apsaugos statinius galima rasti savivaldybės interneto svetainėje
atitinkamame žemėlapyje. Kolektyvinės apsaugos statinių ženklinimui yra pagaminti specialūs
ženklai ir šiuo metu visi šie statiniai yra paženklinti.
Slėptuvių, tinkamų gyventojams paslėpti, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nėra.
2016 m. vasario 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. O1-95 buvo patvirtintas gyventojų
civilinės saugos švietimo planas. Numatyta 11 priemonių, kurios visos yra įvykdytos.
Gyventojų švietimas buvo vykdomas per savivaldybės interneto svetainę skyrelyje
„Civilinė ir priešgaisrinė sauga“ ir rajono laikraščiuose „Šviesa“, „Mūsų laikas“, Jurbarko
skyriaus kabelinę televiziją „Balticum TV“.
Kartu su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės
tarnybos specialistais buvo pagaminta ir išplatinta 1 300 vnt. atmintinių gyventojams ir
moksleiviams („Nedegink žolės, miško, saugok gamtą“, „Kaip elgtis vandenyje“, „Kaip elgtis
žiemos metu“, „Kaip saugiai elgtis ant ledo“). Dalyvauta prevencinėse priemonėse, kurių metu
vykdyti moksleivių evakavimai iš mokyklos patalpų, pravesti mokymai prie vandens telkinių,
supažindinant su saugiu elgesiu vandenyje.
2016 m. gruodžio 7 d. vyko civilinės saugos pratybos tema: „Masinis užsieniečių
antplūdis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje“, kurias pravedė Valstybės sienos apsaugos

tarnybos Pagėgių rinktinės pareigūnai. Pratybose dalyvavo 47 dalyviai, dauguma savivaldybės
darbuotojai.
2016 metais civilinės saugos mokymuose dalyvavo 27 klausytojai.
Parengtas Jurbarko rajono gaisrų prevencijos organizavimo 2016–2018 metų veiklos
planas. Vykdant šio plano priemones buvo įsigyti 45 dūmų detektoriai, kurie sumontuoti
socialiai remtinų šeimų būstuose, atlikti remontai minėtose patalpose, atnaujinant elektros
instaliaciją ir sutvarkant kištukinius elektros lizdus. Šie darbai bus tęsiami.
Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje buvo atliktas administracijos Socialinės paramos
skyriaus, Jurbarko miesto ir Smalininkų seniūnijų socialinių darbuotojų profesinės rizikos
vertinimas.
Vykdant darbuotojų sveikatos privalomus patikrinimus, į pirminės sveikatos priežiūros
įstaigas siųsti 32 savivaldybės administracijos darbuotojai. Taip pat administracijos lėšomis
buvo vykdomas profilaktinis darbuotojų skiepijimas nuo gripo viruso.
2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. O1-1936 patvirtinti savivaldybės administracijos ir
jai pavaldžių įstaigų, įmonių Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašai, į kuriuos yra
įrašyta 1 936 darbuotojai.
Darbo klausimai buvo sprendžiami su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Civilinės saugos skyriumi, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu
prie Krašto apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos.
Pagrindinės problemos:
1.Nėra išspręstas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų klausimas;
2.Neatnaujintos sutartys su ūkio subjektais, ekstremaliųjų situacijų atvejais teiksiančiais
pagalbą darbais ar materialiniais ištekliais.
DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius organizuoja visos 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.
Dokumentų valdymas, tvarkymas ir apskaita. Visi savivaldybės administracijos
dokumentų apskaitos dokumentai rengiami, derinami ir tvirtinami Elektroninio archyvo
informacinėje sistemoje (EAIS). Visų savivaldybės administracijos skyrių dokumentai
apskaitomi ir tvarkomi centralizuotai. Kiekvienais metais vis daugiau registrų vedama ir bylos
saugomos skaitmeninėse laikmenose savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje
„Webpartner“ (toliau DVS). Spalio mėnesį Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius suorganizavo
seminarą visų Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir organizacijų vadovams ir sekretorėms

„Elektroninių dokumentų ir elektroninio parašo naudojimas“ (dalyvavo 132 asmenys).
Pereinant prie platesnio elektroninių dokumentų naudojimo, buvo parengti teisės aktai,
reglamentuojantys savivaldybėje elektroninio parašo naudojimą. Pasiekta, kad visos Jurbarko
rajono savivaldybės įstaigos ir įmonės pasirašytų sutartis su AB „Lietuvos paštu“ dėl
prisijungimo prie Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo sistemos. Savivaldybės
dokumentų valdymo sistemoje sukurti nauji dokumentų registrai, seniūnijų ir padalinių
darbuotojai apmokyti naudotis naujais registrais, kurti elektroninius dokumentus. Sukurtas
naujas Vidaus susirašinėjimo dokumentų registras (VSD), kuriame savivaldybės padaliniai
keičiasi dokumentais tarpusavyje. Šis registras supaprastino ir pagreitino keitimąsi
dokumentais tarp savivaldybės padalinių. 2016 metais pastebimas elektroninių dokumentų
(ADOC) pagausėjimas, savivaldybę vis daugiau dokumentų pasiekia per Nacionalinę
elektroninių siuntų pristatymo sistemą.
Dokumentų srautai:
Dokumentų rūšis
2015
2016
Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais
1246
1588
Administracijos gauti raštai (registras R1)
3520
3437, iš jų ADOC 147
dokumentai
Administracijos išsiųsti raštai (registras R4)
2588
2366, iš jų ADOC 20 dokumentų
Mero, Tarybos gauti raštai (registras T25)
989
1029, iš jų ADOC 66 dokumentai
Mero išsiųsti raštai (registras T27)
237
388, iš jų ADOC 0
Seimo ir Tarybos narių paklausimai,
61
44
pareiškimai, prašymai merui, Tarybai
(registras T29)
Seimo ir Tarybos narių paklausimai,
7
10
pareiškimai, prašymai savivaldybės
administracijai
Užregistruota vidaus dokumentų
558
437
Iš viso 2016 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracija išsiuntė 7862 pašto
siuntas, kurių išsiuntimas kainavo 3 152,44 Eur (2015 m. – 2 518,24 Eur).
Nuo 2017 metų sausio 1 d. su visoms savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis, taip pat
valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis
dokumentais keičiamasi per Nacionalinę
elektroninių siuntų pristatymo (toliau e.pristatymo) sistemą. Tai turėtų sumažinti pašto siuntų
išlaidas. Savivaldybės darbuotojai atostogų, komandiruočių prašymus rengia DVS
priemonėmis, šie dokumentai nespausdinami. Įstaigoms skirti šie dokumentai pasirašomi
kvalifikuotu elektroniniu parašu. Nemažai savivaldybės administracijos registrų ir dokumentų
perkelta į elektroninę erdvę, dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, nespausdinami, jie
išsiunčiami gavėjams per e.pristatymo sistemą.
Archyvo tvarkymas. 2016 m. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius parengė ir suderino
su Tauragės apskrities archyvu 12 dokumentų naikinimo aktų, parengė ir suderino 2013 metų
nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus. Šis darbas tęsiamas.
Vadovaujantis patvirtintu rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių,
neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų apskaitos dokumentų derinimo
tvarkos aprašu, paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas 2016 m. suderino 107 rajono įstaigų
ir įmonių dokumentų apskaitos dokumentus.

Jurbarko rajono savivaldybės likviduotų įmonių archyvo veikla 2015–2016 metais:
Metai

Kreipėsi
interesantų

Išduota
archyvo
pažymų

2015

1335

2016

1051

2621 pažyma+
5113 kopijų.
Iš viso 7734
2374
pažymų+5203
kopijos.
Iš viso 7577

Įmonių,
perdavusių
dokumentus,
skaičius
10

Priimta
saugoti
bylų

Atrinkta
naikinti bylų

441

1197

9

670

1866

Iki 2017 m. sausio 1 d. Likviduotų įmonių archyve iš viso buvo saugomi 685 likviduotų
rajono įmonių dokumentai, apie 40 tūkst. saugojimo vienetų. Archyvo lentynų dokumentams
saugoti ilgis yra 1038 metrai, šiuo metu archyve saugomų dokumentų kiekis tiesiniais metrais
sudaro apie 900 metrų
Prašymų ir skundų priėmimas. 2016 metais į savivaldybės merą ir Tarybą kreipėsi
78 asmenys, o į administraciją 423, iš viso užregistruota 501 prašymas, iš kurių 40 buvo
skundai (27 adresuoti administracijai, o 13 savivaldybės merui), kuriuose pareiškėjai išdėstė
savo nusiskundimus dėl problemų tvarkant ir prižiūrint gatves, kelius, remontuojant butus ir
namus, įvairių problemų dėl gyvenamosios aplinkos, taip pat dėl nesutarimų su kaimynais
tvarkant būstus, nustatant sklypų ribas ir kt. Kai kuriems skundams tirti buvo sudarytos
komisijos, specialistai 2016 m. žymiai dažniau vyko aiškintis konkrečių aplinkybių.
Didžiausia dalis savivaldybės administracijai 2016 metais, kaip ir 2015 m., adresuotų
gyventojų prašymų buvo klausimais, kuriuos nagrinėjo Infrastruktūros ir turto skyrius – šis
skyrius nagrinėjo apie 300, o tai sudaro apie 70 proc. savivaldybėje įvairiais klausimais gautų
gyventojų prašymų.
Finansų skyriui 2016 m. taip pat teko aiškintis nemažai gyventojų prašymuose keliamų
problemų, susijusių su mokesčiais, finansinės paramos gavimu.
2016 m., kaip ir visais ankstesniais metais, pagrindinės gyventojų pateiktų prašymų ir
skundų rūšys buvo panašios, beveik nesikeitė ir šių prašymų rūšių proporcijos. Praėjusiais
metais išaugo skaičius gyventojų prašymų ir skundų, kuriuose pareiškėjai skundėsi kaimynų
veiksmais, įvairiais tarpusavio nesutarimais, kreipėsi dėl jų pažeistų teisių ir pan.
Nors 2016 m. savivaldybėje gautų gyventojų prašymų ir skundų nagrinėjimo kontrolei
ir buvo skiriama nemažai dėmesio, nesklandumų šiame darbe vis dar išlieka. Dokumentų ir
viešųjų ryšių skyrius, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimą Nr. 875 ir siekdamas išsiaiškinti asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybę
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, ir 2016 m. spalio-lapkričio mėnesiais vykdė
anoniminę gyventojų apklausą. Šia apklausa buvo norima išsiaiškinti visuomenės narių poreikį
ir lūkesčius dėl interesantų aptarnavimo.
Konkrečių pastabų ir pasiūlymų, kokioje srityje reikėtų gerinti savivaldybės darbą ar
kokias sritis reikėtų tobulinti, negauta.
Apibendrinant anoniminės apklausos duomenis galima teigti, kad didžioji dalis
respondentų asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo Jurbarko rajono savivaldybės
administracijoje kokybę vertina labiau teigiamai, negu neigiamai. Analizuojant pateiktus
atsakymus į anoniminės anketos klausimus, tikėtina išvada, kad asmenis, besikreipiančius į
savivaldybės administraciją, esama asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo tvarka
tenkina arba tai jiems nėra ypatingai aktualu. Anketos rezultatai skelbiami savivaldybės
interneto svetainėje.

Administracinės paslaugos.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius kontroliavo, kad administracijos skyriai, tarnybos,
specialistai laiku atnaujintų informaciją apie teikiamas paslaugas ir paslaugų aprašymų
duomenis. 2016 m. daug darbo ir laiko buvo skirta Lietuvos savivaldybių asociacijos
vykdomam projektui „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“,
kurio metu aprašytos ir į elektroninę erdvę perkeltos 65 teikiamos paslaugos. Šiuo metu šis
projektas įgyvendintas – bet kuris gyventojas didelę dalį savivaldybių teikiamų paslaugų gali
užsisakyti elektroninėmis ryšio priemonėmis, neišeidamas iš namų. 2016 metų birželio mėnesį
savivaldybė pasirašė jungtinės veiklos sutartį su kitomis Tauragės apskrities savivaldybėmis
dėl dalyvavimo naujame projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Tauragės regiono savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą
savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu
savivaldybėse įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas
priemones. Šiuo metu vykdomi priešprojektinio etapo darbai.
Valstybinės kalbos priežiūra.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Pauliukaitienė vykdė
valstybės deleguotą funkciją – valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę.
Kontroliuota, kaip vykdomas 2006 m. gegužės 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr.
O1-461 „Dėl viešosios kalbos taisyklingumo Jurbarke“.
Vyriausioji specialistė rūpinosi rajono vietovardžių, gatvėvardžių, kelio rodyklių,
autobusų stotelių, kitų viešųjų užrašų taisyklingumu (pertvarkyti 2 netaisyklingi miesto viešieji
užrašai). Suderino 47 reklamos projektus. Lankėsi 11 prekybos įmonių.
Patikrino 12 visuomenės informavimo priemonių: 11 interneto svetainių, 1 laikraštį, 7
didesnės apimties neperiodinės spaudos leidinius. Tikrinta kitiems leidiniams teikiama
savivaldybės informacija.
Tvarkytas, papildytas Valstybinės kalbos skyrelis savivaldybės interneto svetainėje,
teikta 15 rekomendacijų. Dalyvavo rengtose kalbos kultūros pratybos seniūnų pavaduotojoms.
Parengė straipsnius „Kviečiame į profesoriaus Arnoldo Piročkino knygos pristatymą“, „Kalbos
kultūra ir verslas: su pagarba ir viltimi”.
Suteikta 410 konsultacijų fiziniams ir juridiniams asmenims žodžiu, el. paštu, telefonu
įvairiais rašybos klausimais. Teiktos konsultacijos Turizmo ir verslo informacijos centrui,
seniūnijoms, visiems savivaldybės skyriams.
Vyriausioji specialistė derino Turizmo verslo informacijos centro, Kultūros centro
renginių plakatus, reklaminius užrašus, vizavo Tarybos sprendimų projektua, kitus
savivaldybės administracijos teisės aktus, koordinavo Nacionalinio diktanto konkursą
Jurbarko rajone.
Informacinių sistemų priežiūra.
2016 metais didžiausias dėmesys skirtas Jurbarko rajono savivaldybės informacinių
sistemų saugumui, buvo sukurta savivaldybės serverių virtualizacija, pagerinta duomenų
sauga, archyvavimas ir vartotojų funkcijų praplėtimas. Kitais metais kibernetiniam saugumui
užtikrinti reikės nuolatinio sistemingo informacinių sistemų stebėjimo, augant informacijos
srautui, jos įvairovei, kibernetinio saugumo klausimai tampa vis labiau gyvybiškai svarbūs
savivaldybei.
Kaip ir kiekvienais metais, 2016 metais atnaujinta kompiuterinė įranga, kuri leido
pagerinti savivaldybės darbuotojų darbo kokybę. Atlikti Dokumentų valdymo sistemos WEB
Partner pakeitimai, sukurti nauji registrai, išplėstos naudojimo galimybės, atlikta integracija su
e.pristatymo sistema, paruošta sistema elektroninio parašo naudojimui su pridedamomis laiko
žymomis.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija naudoja nutolusius serverius, kitaip
vadinamus „Debesų kompiuteriais“. Dokumentų ir paslaugų sistemos „WebPartner“, svetainės
turinio valdymo sistemos „SmartWeb“, savivaldybės darbuotojų el. pašto dėžutės buvo
perkeltos į „debesis“ (angl. Cloud).
Jurbarko rajono savivaldybės Geografinė informacinė sistemos (GIS) viešai
publikuojami skaitmeniniai Jurbarko rajono žemėlapiai http://maps.jurbarkas.lt/. Savivaldybės
internetiniame žemėlapyje ant georeferencinio pagrindo išpublikuoti Urbanistikos skyriaus
turimi skenuoti ir pririšti teritorijų planavimo dokumentai (Bendrieji ir Specialieji planai),
Jurbarko rajono savivaldybės teminių žemėlapių galerija (pvz. Investicinių planų žemėlapis,
Melioracijos statinių gedimų žemėlapis, Seniūnijų žemėlapis, Rajono mokyklų žemėlapis,
Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenys ir kt.) padeda savivaldybės specialistams,
rajono gyventojams, projektuotojams bei matininkams. Taikant geografijos, geoinžinerijos,
kartografijos mokslais paremtas GIS technologijas, galima teikti efektyvius, maksimaliai
naudingus informacinių technologijų (IT) sprendimus, kurie padeda valdyti savivaldybės darbo
procesus, turtą, įrengimus, transportą ir kitus išteklius, suteikia naujas priemones procesų
planavimui, modeliavimui ir sprendimų priėmimui.
Savivaldybės kompiuterių tinklas jungia visas kompiuterines darbo vietas, tarp jų ir visų
12 seniūnijų. Jurbarko savivaldybės administracija naudojasi šiuolaikinėmis plačiajuosčio
interneto ryšio paslaugomis (RAIN). Kompiuterių tinklas prijungtas prie saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo. Savivaldybės lokaliu kompiuteriniu tinklu ir internetu naudojasi
185 savivaldybės darbuotojai (tarp jų 86 seniūnijų darbuotojų). Kompiuterinės informacinės
sistemos duomenims ir programinei įrangai naudojami serveriai: Socialinės paramos sistemos
serveris, Žemės nuomos mokesčio apskaitos programos (MASIS) serveris; Jurbarko rajono
savivaldybės failų serveris, Finansų valdymo sistemos serveriai, Tarybos posėdžių valdymo
sistemos serveris, Geografinės informacinės sistemos (GIS) serveris ir su ja susijusi
programinė įranga.
Be standartinių kompiuterinių programų, savivaldybės darbuotojai dirba su
specializuotomis kompiuterinėmis programomis: Dokumentų valdymo sistema (DVS),
Teisinių dokumentų duomenų baze (LITLEX), Socialinės paramos sistema (PARAMA ir
SPIS), Žemės nuomos mokesčio apskaitos programa (MASIS), Alkoholio, naftos, tabako
licencijų apskaitos programomis ir kitomis.
Viešieji pirkimai.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriuje yra 2 pirkimų organizatoriai – Jolita Matulienė ir
Arvydas Kavaliauskas.
2017 m. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus mažos vertės pirkimai, atlikti Jolitos
Matulienės:
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius
Prekės
12402,83
139
Paslaugos
14897,49
146
Arvydo Kavaliausko atlikti 2017 m. mažos vertės pirkimai:
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius
Prekės
2755,90
13
Paslaugos
367,45
3
Darbai
4614,03
17
2016 m. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius inicijavo ir sėkmingai įsigijo Žemės
nuomos mokesčio apskaitos sistemos (MASIS) atnaujinimo, palaikymo ir priežiūros paslaugas
(sutarties vertė – 22 127,00 Eur), Savivaldybės dokumentų ir paslaugų sistemos „WebPartner“
ir sistemos „SmartWeb“ palaikymo ir priežiūros „debesyje“ (angl. Cloud) paslaugas (sutarties

vertė – 16 560,00 Eur), Finansų valdymo ir apskaitos sistemos „BiudžetasVS“ palaikymo ir
priežiūros paslaugas (sutarties vertė – 69 783,12 Eur); Pašto paslaugas (36 mėn. sutarties vertė
– 9 778,00 Eur), Jurbarko rajono savivaldybės duomenų saugumo ir pasiekiamumo
užtikrinimo techninę ir programinę įrangą (sutarties vertė – 24 467,25 Eur); 20 stacionarių
kompiuterių su programine įranga (sutarties vertė – 19 260,90 Eur), Vaizdo siužetų, ištraukų
iš televizijos transliacijai parengtų informacinių laidų apie Jurbarko rajono savivaldybės veiklą
ir naujienas parengimo bei transliavimo paslaugas, Spausdinimo ir kopijavimo aparatų
eksploatacinių medžiagų teikimo (sutarties kaina 3 915,73 Eur), nupirko 2 daugiafunkcius
spausdinimo įrenginius (sutarčių kaina – 1 946,02 Eur), 1 spausdintuvą (sutarties kaina –
249,87 Eur).
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. 2016
metais nukentėjusių asmenų
pažymėjimai išduoti 7 asmenims. Taip pat tvarkyti asmenų, kuriems pagal savivaldybės
vykdomus projektus reikalingos vizos į Rusiją, dokumentai ir duomenys, reikalingi Rusijos
vizai įforminti. 2016 metais įformintos 36 vizos.
Skyriaus vedėja ir specialistai aptarnavo nuolatines Administracinę ir Ekstremalių
situacijų komisijas, savivaldybės Tarybos Etikos komisiją, Jurbarko rajono savivaldybės
Apdovanojimų ir kitas komisijas, darbo grupes.
2016 metais įvyko 8 Administracinės komisijos prie savivaldybės Tarybos
(pirmininkas –Donatas Ramanauskas) posėdžiai (2015 m. – 12 posėdžių). Posėdžių metu
išnagrinėta 13 administracinio teisės pažeidimo bylų, priimta 11 nutarimų (2015 m.
išnagrinėtos 23 bylos).
2016 metais įvyko 6 Apdovanojimų komisijos posėdžiai. Garbės piliečio vardas
suteiktas Lietuvos garbės konsului Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-Viurtembergo
federalinėje žemėje profesoriui daktarui Volfangui fon Štetenui. 16 asmenų apdovanota
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ (2015 m. – 5).
Tarptautinis bendradarbiavimas.
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Aldona
Pauliukaitienė yra atsakinga už ryšius su besigiminiuojančiomis užsienio šalių
savivaldybėmis: tvarko korespondenciją su užsienio šalimis, rengia sveikinimus, užsienio šalių
delegacijų priėmimo programas.
2016 metais su užsienio partneriais bendradarbiauta gana intensyviai. Lakdalyje ir
Jurbarke iškilmingai buvo paminėtas Jurbarko ir Lakdalio sutarties pasirašymo 20 metų
jubiliejus. Ta proga Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius parengė leidinį lietuvių ir anglų
kalbomis „Jurbarkas – Lakdalis 20 draugystės metų“. Balandžio mėnesį baronui Volfgangui
fon Štetenui buvo suteiktas Jurbarko rajono Garbės piliečio vardas, skyrius daug prisidėjo prie
šio renginio organizavimo. Lichtenberge vyko akcijos pristatant Jurbarką per turistinę
literatūrą. Buvo parengtos svečių iš Crailsheimo, Lakdalio, Nemano, dalyvavusių miesto
šventėje, programos, prisidėta organizuojant darbinius vizitus į Crailsheimą, Hainuvką,
Lakdalį, Lanachą, Ryną (2).
Problemos ir perspektyvos.
Įgyvendinus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę
erdvę“, gyventojai gali nemažai savivaldybės teikiamų paslaugų užsisakyti iš namų. Tačiau
kol kas šia galimybe beveik nesinaudojama, nors gyventojai apie tai buvo ne kartą informuoti
ir per žiniasklaidą, ir savivaldybės priimamajame.

2017-ieji metai turi tapti lūžio metais didinant savivaldybėje elektroninių dokumentų
apyvartą. Ta linkme buvo dirbama 2016 metais. Savivaldybės įstaigoms, ypač mažosioms,
kyla nemažai klausimų ir abejonių, tačiau bendromis jėgomis ieškoma atsakymų. Visi
savivaldybės siunčiami ir gaunami elektroniniai dokumentai yra susiejami su laiko žymomis.
Kai kurios savivaldybės įstaigos jau pačios sėkmingai kuria ir pateikia per e.pristatymą
elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Sieksime, kad kuo daugiau įstaigų pasinaudotų
šia galimybe ir taip sumažintų savo kaštus popieriui, paštui, eksploatacinėms kopijavimo
aparatų medžiagoms. Tačiau vis aktualesnė problema, kad dauguma savivaldybės įstaigų
nesinaudoja dokumentų valdymo sistemomis, o be jų registruoti ir saugoti elektroninius
dokumentus yra gana sudėtinga.
Nors savivaldybės interneto svetainėje yra skelbiama labai daug ir įvairios informacijos
apie savivaldybės veiklą, tačiau jos išdėstymas ir svetainės dizainas jau neatitinka šių dienų
reikalavimų. Iš esmės atnaujinti savivaldybės interneto svetainės turinį ir dizainą yra vienas iš
pagrindinių Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus uždavinių 2017 metams.
Daug energijos 2017 metais pareikalaus pasirengimas projekto „Paslaugų teikimo ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės r., Šilalės r., Jurbarko r. ir Pagėgių
savivaldybėse“ įgyvendinimui. Parengtas priešprojektinio etapo darbų planas, jame numatyti
terminai ir konkretūs darbai, kuriuos turės atlikti kiekviena savivaldybė. Skyriaus vedėja yra
paskirta šio projekto įgyvendinimo darbo grupės vadove, ji ir skyriaus vyriausioji specialistė
Irena Giedraitytė yra deleguotos į šio projekto apskrities darbo grupę.
FINANSŲ SKYRIUS
2016 m. iš savivaldybės biudžeto nuo metų pradžios buvo finansuojama 21 rajono
švietimo įstaiga (nuo rugsėjo 1 d. 2 įstaigos reorganizuotos), 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 ir pagal kompetenciją kitoms ministerijoms bei institucijoms jų nustatyta tvarka ir
terminais. 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.
Skyriaus darbuotojai praėjusiais metais formavo jau antrąjį 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,
vykdė korupcijos prevenciją savivaldybėje.
Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe
parengė savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį teikė svarstyti savivaldybės
Tarybos nariams. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, priėmė iš biudžetinių įstaigų patvirtintas
išlaidų sąmatas, sudarė suvestines ataskaitas ir perdavė Finansų ministerijai pagal jos
patvirtintas formas, organizavo jo vykdymą, užtikrino visų priemonių finansavimą pagal
patvirtintas sąmatas ir teikiamas finansavimo paraiškas. Nuolat kaupė ir sistemino informaciją
apie įstaigų skolas, darė įplaukų į savivaldybės biudžetą pagal atskiras pajamų rūšis analizę,
sekė savivaldybės skolinimosi limito panaudojimą. Skyriaus darbuotojai atliko įvairius
skaičiavimus, susijusius su mokinio krepšelio planavimu, paskirstymu ir teisingu jo naudojimu.
Darbuotojai dalyvavo nuolatinėse ir kitose komisijose, sprendė visus savo kompetencijos
klausimus, kėlė kvalifikaciją.
Pagrindiniai 2016 m. savivaldybės biudžeto finansiniai duomenys (pagal preliminarius
ataskaitinius duomenis):
1. Patikslintas 2016 m. rajono savivaldybės biudžeto 23 820,6 tūkst. eurų pajamų
planas įvykdytas 24 046,9 tūkst. eurų, arba 101 proc., iš jų:
1.1. mokesčių planas 11 572,7 tūkst. eurų įvykdytas 11 912 tūkst. eurų, arba planas
įvykdytas 102,9 proc.,
1.2. dotacijos iš valstybės biudžeto ir tikslinės paskirties lėšos gautos visos pagal planą,
grąžinta 32,4 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį valstybės biudžeto asignavimų
valstybinėms funkcijoms vykdyti ir mokinio krepšeliui finansuoti.
1.3. kitų pajamų ir turto realizavimo pajamų planas 711,0 tūkst. eurų įvykdytas
708,6 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 99,7 proc.,
1.4. finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas 2 616,4 tūkst.
eurų įvykdytas 2 005,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 76,7 proc. Per metus refinansuota 1
870,9 tūkst. eurų Finansų ministerijos paskolų, iš jų: 1 666,4 tūkst. eurų pasiskolinta iš bankų,
o 204,5 tūkst. eurų panaudota sutaupytų savivaldybės biudžeto lėšų.
Savivaldybės biudžeto pajamų pokytis 2013–2016 metais (tūkst. Eur)

Pagrindinė tendencija pajamų srityje – nuosekliai didinant gyventojų pajamų
atskaitymo procentą į savivaldybės biudžetą, didėja šio mokesčio dalis bendroje pajamų
struktūroje.
2. Patikslintas 2016 m. savivaldybės biudžeto 27 140 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 25 697,6 tūkst. eurų, arba planuotos išlaidos įvykdytos 94,7 proc., iš jų:
2.1. didžiausia išlaidų dalis skirta švietimui, kurio 11 135,4 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 10 820,3 tūkst. eurų, arba 97,1 proc. (42,1 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų);
2.2. socialinės apsaugos 3 465,7 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 3 181,7 tūkst. eurų,
arba 91,8 proc. (12,4 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų).
2.3. Biudžeto išlaidų finansavimas buvo vykdomas pagal patvirtintas strateginio
veiklos plano programas. Didelis dėmesys skirtas ilgalaikiams ir trumpalaikiams
įsiskolinimams mažinti.
2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pateikta diagramoje. Pagrindinė
tendencija išlaidų srityje – beveik pusė viso savivaldybės biudžeto skiriama darbo užmokesčiui
ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Tačiau lyginant kelerių metų duomenis biudžeto
išlaidų struktūra nežymiai, tačiau kinta, mažėja išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms mokėti bei socialinei paramai, įvairioms kompensacijoms mokėti, didėja
išlaidos komunalinėms reikmėms, prekėms ir paslaugoms įsigyti.
2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)

3. Jurbarko rajono savivaldybės mokėtinos sumos (įsiskolinimai) 2016 m. gruodžio 31
d. sudaro 4 136,9 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. trumpalaikis biudžeto lėšų įsiskolinimas – 215,5 tūkst. Eur;
3.2. ilgalaikis įsiskolinimas (paskolos) – 3 921,4 tūkst. Eur;
3.3. lyginant metų pradžios duomenis trumpalaikis įsiskolinimas sumažėjo 20,8 tūkst.
Eur (arba 8,8 proc.), ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 852,5 tūkst. Eur (arba 21,7 proc.).

Įsiskolinimo dinamika 2013–2016 metais (tūkst. Eur)

Atskira Finansų skyrius veiklos sritis žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius apskaičiavimas ir gaunamų pajamų
apskaita, priminimai fiziniams ir juridiniams asmenims dėl nesumokėto žemės nuomos
mokesčio, dokumentų rengimas dėl nepriemokų išieškojimo teisminiu keliu. Pernai atlikti
viešieji pirkimai dėl programinės įrangos, reikalingos žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti,
atnaujinimo.
Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius priskaitymų, mokėjimų ir įsiskolinimų analizė 2014–2016 m. (tūkst. Eur)

Skyriuje vykdomas smulkaus verslo bei kaimo rėmimo fondo veiklos fiksavimas, lėšų
apskaita ir pan.
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (tarybos pirmininkas Kasparas
Jurevičius). 2015-12-31 kaimo rėmimo fondo lėšų likutis – 3,6 tūkst. Eur, metams iš
savivaldybės biudžeto skirta 4 tūkst. Eur. Per metus gauti du prašymai dėl išlaidų
kompensavimo, prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 3,2 tūkst. Eur, lėšų likutis 201612-31 4,4 tūkst. Eur.
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (tarnybos
pirmininkas – Saulius Meškauskas). 2015-12-31 smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų likutis –
3,8 tūkst. Eur, metams iš savivaldybės biudžeto skirta 4 tūkst. Eur. Per metus gauti septyni
prašymai dėl išlaidų kompensavimo, penki prašymai patenkinti, fondo išlaidos per metus 2,9
tūkst. Eur, lėšų likutis 2016-12-31 4,9 tūkst. Eur.
INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius koordinuoja darbus, susijusius su rajono
strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimu, rengia metinius planus ir ataskaitas,
projektus, juos administruoja, vykdo įgyvendintų projektų monitoringą ir kitas funkcijas.
2016 m. buvo vykdomi šie projektai:
1. Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo
infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano
mieste (Rusija).
2. Nemuno kelias.
3. Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone.

1.
2.
3.

2016 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius užbaigė įgyvendinti 3 projektus:
Infrastruktūros plėtra ir bendradarbiavimas sveikatinimo švietimo srityje.
Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, panaudojant ir išsaugojant parkų kultūros
paveldo ir gamtos resursus.
Biokuro katilų įrengimas Skirsnemunės kaimo visuomeninės paskirties pastatuose.

2016 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriui parengė ir pateikė 18 projektinių
pasiūlymų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone.
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas.
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Jurbarko rajone.
A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste.
Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje.
Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui .
Panemunės pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui.
Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone.
Jurbarko kultūros centro modernizavimas.
Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone.
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens tiekimo
tinklų įrengimas Stakių miestelyje.
Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Paskynų, Graužėnų ir Klangių
kaimuose.
Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste.

14.
15.
16.
17.
18.

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra.
Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime.
Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime.
Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose.
Šaligatvių ir apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas Girdžių, Lybiškių ir Rotulių kaimuose.

2016 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius agentūroms bei ministerijoms
parengė ir pateikė 6 paraiškas:
1. Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone.
2. Nemuno kelias.
3. Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajone.
4. Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone.
5. Jurbarko kultūros centro modernizavimas.
6. Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste.
2016 m. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai pateikė 65 ataskaitas
po projektų užbaigimų. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai 2016 m.
parengė 16 viešųjų pirkimų dokumentus. Buvo pasirašyta 10 rangos darbų ir/arba paslaugų
sutarčių. Pirkimo organizatorius įvykdė 7 mažos vertės pirkimus.
Problemos ir uždaviniai
2016 m. pagrindinės Investicijų ir strateginio planavimo skyriui kilusios problemos buvo
susijusios su didele personalo kaita, užsitęsusiomis viešųjų pirkimų procedūromis, projektų
įgyvendinimo aprašų pasikeitimais.
2017 m. bus siekiama laiku ir tinkamai parengti naujus projektinius pasiūlymus ir
paraiškas, įgyvendinti pradėtus projektus. Taip pat planuojama inicijuoti Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamų tarptautinių projektų įgyvendinimą, peržiūrėti ir atnaujinti investicijų
pritraukimo planą, parengti projektų įgyvendinimo aprašą.
Numatoma, kad skyriaus valstybės tarnautojai dalyvaus valstybės tarnautojo įvadiniuose
mokymuose, 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. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. šis skyrius koordinuoja teritorijų planavimą, projektų
derinimą, išduoda statybos leidimus, rengia dokumentus dėl adresų suteikimo, vykdo statinių
naudojimo priežiūrą, šiame skyriuje taip pat dirba paminklosaugos specialistas.

Keliai ir gatvės.
2016 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų gauta 1 169 300
eurų. Lėšos panaudotos taip:
1.1.Kaimiškųjų seniūnijų gatvių kapitaliniam remontui
345 000 eurų, iš jų:
Girdžių sen. Pavidaujo k. Vilties g.
62 100 eurų,
Eržvilko sen. Lybiškių k. Mokyklos g.
50 600 eurų,
Jurbarkų sen. Žindaičių k. Alyvų g.
30 600 eurų,
Viešvilės sen. Viešvilės mstl. Mokyklos g.
11 800 eurų,
Raudonės sen. Raudonėnų k. Rožupės g.
32 200 eurų,
Skirsnemunės sen. Pilies I k. gatvė Pilies link
7 600 eurų,
Skirsnemunės sen. Pilies I k. Miško g.
23 300 eurų,
Seredžiaus sen. Motiškių k. Motiškių g.
65 700 eurų,
Šimkaičių sen. Baltraitiškės k. Parko g.
36 400 eurų,
Veliuonos sen. Veliuonos mstl. Antkalnės g.
24 700 eurų.
1.2.Jurbarko miesto seniūnijos gatvių kapitaliniam remontui 302 600 eurų, iš jų:
Putino g.
42 000 eurų,
P. Perevičiaus g.
17 000 eurų,
Kalnėnų g.
47 300 eurų,
Saulėtekio g.
39 700 eurų,
Vaidoto g.
49 100 eurų,
Mituvos g.
36 700 eurų,
Svajų g.
9 900 eurų,
Žiedų g.
12 000 eurų,
Ateities g.
15 100 eurų,
Pušų g.
10 600 eurų,
Sodų g. akligatviai
23 200 eurų.
1.3.Jurbarko m. šaligatvių tvarkymui 105 300 eurų, iš jų:
S. Daukanto g. šaligatvis
70 100 eurų,
Vydūno ir Kauno g. šaligatviai
35 200 eurų.
1.4.Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai 250 000 eurų, iš jų:
Eržvilko sen.
32 400 eurų,
Girdžių sen.
16 300 eurų,
Juodaičių sen.
6 200 eurų,
Jurbarkų sen.
33 300 eurų,
Raudonės sen.
17 500 eurų,
Seredžiaus sen.
30 300 eurų,
Skirsnemunės sen.
26 900 eurų,
Smalininkų sen.
9 100 eurų,
Šimkaičių sen.
28 00 eurų,
Veliuonos sen.
24 000 eurų,
Viešvilės sen.
13 800 eurų,
Jurbarko m. sen.
12 000 eurų.
1.5.Kitiems darbams
166 400 eurų, iš jų:
Iškiliosios perėjos Jurbarko m. Algirdo g. remontui
8 000 eurų,
Kelių horizontaliajam ženklinimui
15 000 eurų,
Asfaltuotų g. duobių užtaisymui:
kaimiškosiose seniūnijose
59 100 eurų,
Jurbarko mieste
20 000 eurų,
Asfaltuotų kelių (gatvių) dangų stiprinimui:
kaimiškosiose seniūnijose
36 300 eurų,

Jurbarko mieste
Jurbarkų sen. Beržų g. remontas
Inžinerinės paslaugos
1.6.Investiciniai projektai 170 600 eurų, iš jų:
Jurbarko miesto Nemuno gatvės, kuri jungiasi
su krašto keliu Nr. 137 Pilviškiai–Jurbarkas–
Skaudvilė tiesimo darbai
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė– Klaipėda ruožo nuo 109,0-112,2 km
(Viešvilės gyv.) pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo
bei kelio rekonstravimo darbai

3 700 eurų,
16 100 eurų,
8 200 eurų.
169 400 eurų,
1 200 eurų.

Atliekų tvarkymas.
2016 metais Jurbarko rajono savivaldybėje surinkta ir pašalinta atliekų:
6 199,36 t mišrių komunalinių, iš to skaičiaus 928,79 t iš juridinių asmenų (pašalinta
sąvartyne).
1 342,14 t bioskaidžių atliekų, pašalinta: 1 196,26 t Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėje (toliau – ŽAKA), 145,88 t – Tauragės ŽAKA.
147,64 t stambiagabaričių atliekų (pašalinta sąvartyne). 21,2 t netinkamų naudoti padangų,
pašalinta Jurbarko didžiųjų atliekų saugojimo aikštelėje.
565,58 t antrinių žaliavų (pašalinta UAB ,,Ekobazė“):
iš individualaus sektoriaus: 258,92 t neapibrėžtos frakcijos, 203,34 t stiklo.
iš bendrojo: 63,98 t popieriaus, 19,6 t plastiko, 19,74 t stiklo.
2016 m. 1–11 mėn. 1 tonos atliekų sutvarkymo kaina 64,87 Eur su PVM, nuo 2016 m. 12 mėn.
1 tonos atliekų sutvarkymo kaina 80 Eur be PVM.
208,1 t bešeimininkių netinkamų naudoti padangų (pašalinta pagal paslaugos teikimo sutartis
su UAB ,,Ekovalis“ ir UAB ,,Antrinio perdirbimo grupė“).
1,54 t bešeimininkių pavojingų atliekų pašalinta pagal paslaugos teikimo sutartį su UAB
,,Ekovalis“.
Beglobiai gyvūnai.
2016 metais sugauta 13 beglobių šunų, 11 beglobių kačių. Už šią paslaugą paslaugos
teikėjui UAB ,,Nuaras“ sumokėta 2 106,76 Eur.
Užfiksuoti 8 vilkų padarytos žalos atvejai, atlyginta žala 1 408,22 Eur.
Viešieji pirkimai.
2016 metais skyriaus Infrastruktūros ir turto skyriaus specialistai rengė 36 darbų ir
paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus. Buvo pasirašyta 36 rangos darbų ir/arba paslaugų
sutartys. Pirkimo organizatorius įvykdė 25 mažos vertės pirkimus, bendra atliktų pirkimų vertė
– 434 728,2 Eur.
Investicijų projektų įgyvendinimas.
2016 metais baigtas įgyvendinti projektas ,,Biokuro katilų įrengimas Skirsnemunės
kaimo visuomeninės paskirties pastatuose“ (finansuotas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis).
Praeityje užterštų teritorijų tvarkymui parengti užterštų teritorijų, esančių Jurbarko m., Paulių
k., Tamošių k., Juodaičių k., Naujininkų k., tvarkymo planai, prieš tai atlikus preliminarius ir
detalius ekogeologinius tyrimus.

Savivaldybės turto inventorizavimas ir vertinimas.
Atlikti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – 27 gatvių
arba kelių, 10 gyvenamųjų patalpų, 3 pastatų ir 5 statinių – kadastriniai matavimai arba jų
tikslinimas.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota, išregistruota ir tikslinta pastatų, statinių bei
suteiktų panaudai valstybinės žemės sklypų duomenys už 4 tūkst. Eur.
Įvertinta 17 objektų, kurie parduodami jų nuomininkams arba bendraturčiams
viešuose aukcionuose arba perduoti UAB „Jurbarko komunalininkas “ kaip turto įnašas.
Turto nuoma.
2016 m. skelbti 3 savivaldybės turto nuomos konkursai – išnuomotos patalpos Eržvilko
mstl., Mosteikių k., Pavidaujo k. Per mėnesį už šiais metais išnuomotus objektus gaunamas
nuomos mokestis – 63,47 Eur.
Savivaldybės turto pardavimas viešame aukcione.
2016 m. nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešuose
aukcionuose parduoti 7 objektai: 29/100 pastato – Visuomenės sveikatos centro, Vydūno g. 56
B, Jurbarko m.; butas Dariaus ir Girėno g. 90, Jurbarko m.; orlaivis; butas Būtrimų k., Jurbarko
r. sav.; dalis pastato su priklausiniais Naujininkėlių k., Jurbarko r. sav.; negyvenamoji patalpa
paštas, Pilies I k., Jurbarko r. sav.; lopšelio-darželio pastatas, Smalininkų m., Jurbarko r. sav.
1 objektas parduotas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto
pardavimo viešame prekių aukcione. Už visą parduotą turtą gauta 44 147,59 Eur pajamų,
aukcionų dalyvių registravimo mokesčiai – 330 Eur.
2016 m. įvyko 7 nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžiai kuriuose parengtos 26 viešame aukcione
parduodamų objektų programos. Į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą įtraukti 24
objektai.
2016 m. įvyko 1 privatizavimo komisijos posėdis. Iš privatizavimo objektų sąrašo išbrauktas
vienas objektas.
Transportas.
Keleivių transporto viešąsias paslaugas rajono gyventojams teikia UAB Jurbarko
autobusų parkas ir UAB „Jurbarko mažieji autobusai“. Keleivių vežėjams 2016 metais
kompensacijoms išmokėta 95 000 eurų, dotacijoms 301 496 eurai (2015 m. – 117 000 eurų ir
250 000 eurų). 2016 m. spalio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. O1-1282 „Dėl mokinių vežiojimo
paslaugų 2016–2017 mokslo metų specialiųjų reisų maršrutų patvirtinimo“ patvirtinti 58
specialiųjų reisų maršrutai (mokinių vežiojimui). Jurbarko rajone 2016 m. spalio 1 d.
duomenimis vežiojamas 1 141 mokinys.
2016 metais mokinių pervežimui, be vietinio susisiekimo transporto, patirta išlaidų 346
148 eurų (2015 metais 385 000 eurai).
Transporto veiklos koordinavimo Jurbarko rajone koordinavimo komisija rinkosi į 8
posėdžius, išnagrinėti 27 klausimai.
2016 metais Jurbarko rajono saugaus eismo komisija rinkosi į 5 posėdžius, išnagrinėti
49 saugaus eismo klausimai.
Viešųjų darbų programa.
Jurbarko rajono savivaldybės ir Tauragės teritorinės darbo biržos 2016 m. viešųjų darbų
programos metu sudaryta galimybė darbo biržoje įsiregistravusiems bedarbiams, bendrojo
lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams atostogų metu laikinai įsidarbinti.

Programos metu įdarbinta 274 asmenys, jų darbo užmokesčiui savivaldybės dalis sudarė 120
tūkst. eurų.
Būsto pritaikymas. Parengti 9 projektai su sąmatomis būsto pritaikymui žmonių su
negalia reikmėms. Projektų vertė 38 703 eurų.
Valstybės paramos pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą
suteikimas. Socialinio būsto fondo plėtra ir nuoma.
2016 metais išnuomoti 8 socialiniai būstai (352,87 kv. m naudingojo ploto) įrašytiems į
sąrašus asmenims (šeimoms). Laikinai, iki bus išnuomotas socialinis būstas, šeimų, įrašytų į
sąrašą, prašymu išnuomoti 2 savivaldybės būstai (65,29 kv. m naudingojo ploto).
Išnuomotuose būstuose apsigyveno 23 gyventojai. Nutrauktos 2 savivaldybės ir 6 socialinių
būstų nuomos sutartys nuomininkų prašymu, 2 – savivaldybės būstų nuomininkams mirus ir
4 socialinių būstų – dėl nuomininkų skolų. Nuomos mokesčio kompensacijos mokėjimas
nutrauktas dviem šeimoms, joms nutraukus nuomos sutartis su butų savininkais. Išrašyta l
pažyma apie teisę į paramą būstui įsigyti – gauti dešimties proc. subsidiją valstybės iš dalies
kompensuojamam būsto kreditui apmokėti.
Savivaldybės būsto fonde 2016-12-31 įrašyta 170 būstų (8 115 kv. m naudingojo ploto),
iš jų socialinių būstų – 99 (4 519 kv. m naudingojo ploto).
Per metus surinkta 11 tūkst. Eur nuomos mokesčio.
Nuomininkams parduoti trys į parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų
patalpų ir pagalbinio ūkio pastatų sąrašą įrašyti savivaldybės būstai už 17 tūkst. Eur. Iš
valstybės perimtas vieno kambario butas Kauno g. 23-5, Jurbarko m.
Valstybės garantijų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose
namuose, ir jų savininkams vykdymas.
Per metus panaudota 340 Eur nuompinigiams padengti už dviejų nuomininkų
nuomojamas gyvenamąsias patalpas.
.
Licencijų išdavimas ir rinkliavos mokesčių surinkimas.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (vnt.):
Išduota

Patikslinta

5

2

Sustabdytas
galiojimas
2

Panaikintas
galiojimas
27

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (vnt.):
Išduota
Patikslinta Sustabdytas
Panaikintas
galiojimas
galiojimas
34 (iš jų 28 vienkartinės)
8
9
34

Galioja
143

Galioja
150

Surinkta 3,9 tūkst. Eur valstybės rinkliavos už licencijas verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimą ir patikslinimą.
Galioja 11 licencijų/leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, 2016
metais šių licencijų išduota nebuvo.
Galioja 22 leidimai mažmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklai, 2016 m. šių
leidimų išduota nebuvo.
Galioja 4 licencijos energetinei veiklai. Pakeitimų licencijose 2016 m. nebuvo.

Valstybinės rinkliavos už licencijas/leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis bei energetine veikla per 2016
m. negauta.
Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje 2016 m. išduota nebuvo.
2016 m. išduotos 2 licencijos vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje. Licencijų kopijų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 2016 m. išduota 25. Licencijų ir licencijų kopijų
duomenys suvesti į naują Licencijų ir licencijų kopijų išdavimo sistemą „Vektra“.
Programa daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti.
2016 metais Programai daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti buvo skirta 15 000
Eur. Per 2016 metus buvo gauta 12 paraiškų paramai gauti. Paraiškų vertinimo komiteto
sprendimu parama buvo suteikta 12 bendrijų.
Teritorijų planavimas.
Priimti 35 prašymai organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimą.
Parengti 33 įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimo.
Parengti 23 įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo.
Inicijuota 25 žemės sklypų suformavimo projektai.
Išduota 104 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai ir sąlygos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti.
Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruota 4 teritorijų planavimo dokumentai.
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jurbarko skyriui pateikta 51 prašymas teritorijų
kadastro duomenų nustatymui ir patikslinimui, panaudos sutarčių sudarymui, leidimų
išdavimui, derinimui.
Nekilnojamojo turto registre įregistruota 53 valstybinės žemės sklypai, 50 valstybinės žemės
panaudos sutarčių.
Parengta 19 įsakymų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.
Skyriaus specialistai dirba ir atlieka pavestas funkcijas per naujas TPDR, TPDRIS, ŽPDRIS
informacines sistemas.
Parengti dokumentai ir perduota LR Vyriausybei svarstyti nutarimo „Dėl valstybinės kitos
paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Jurbarko
rajono savivaldybei“ projektą. Šiuo nutarimu Jurbarko rajono savivaldybei būtų perduoti
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 17 kitos paskirties žemės sklypai viešosios
paskirties rekreacijai ir poilsiui bei ūkinei komercinei veiklai.
Suformuota 11 žemės sklypų ir perduota Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM Jurbarko
skyriui organizuoti pardavimo aukcionus.
Projektų derinimas.
Naudojantis informacine sistema „Infostatyba“ suderinti 128 projektai.
Naudojantis informacine sistema „Infostatyba“ išduoti 53 leidimai statybai ir 75
rašytiniai pritarimai nesudėtingų statinių statybai.
Išduoti 49 architektūriniai specialieji reikalavimai, priimti 49 prašymai išduoti
specialiuosius reikalavimus.
Priimti 53 prašymai leidimui statybai ir 75 prašymai rašytiniams pritarimams.
Priimti 3 prašymai perregistruoti statinį ir išduoti 3 perregistravimo leidimai.
Priimtos ir suderintos 4 projektinių pasiūlymų rengimo užduotys.

Priimti 4 prašymai informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių
projektavimą ir prašymo informacija paskelbta savivaldybės interneto svetainėje.
Parengtos 3 ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, 2 – Europos socialinio fondo
agentūrai.
Parengtos projektavimo užduotys Raudonės ir Panemunės pilių parkų kraštovaizdžio
tvarkymui, Antano Sodeikos menų mokyklos salės remonto, Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos kapitalinio remonto, pastato techninio projekto.
Adresų suteikimas ir topografinių nuotraukų derinimas.
2016 metais parengti 369 administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo.
Suderinta 175 topografinės nuotraukos ir 104 kontrolinės geodezinės nuotraukos.
Suteikti adresai Jurbarko m., Jurbarkų, Eržvilko, Girdžių, Juodaičių, Raudonės,
Seredžiaus, Šimkaičių, Veliuonos, Skirsnemunės, Smalininkų, Viešvilės seniūnijose
(miesteliams, kaimams, vienkiemiams).
Suteikta 11 gatvių pavadinimų Jurbarko rajone.
Atsakyta į 313 juridinių ir fizinių asmenų prašymų dėl adreso suteikimo.
Išduota 47 kartografinės medžiagos geodezininkams (skaitmeninė informacija laisvai
pasiekiama adresu http://maps.jurbarkas.lt/jurbarkas/topogeo/)
Statinių naudojimo priežiūra.
Vykdant statinių techninės priežiūros kontrolę, atlikti 89 statinių (51 gyvenamosios
paskirties ir 38 negyvenamosios paskirties statinių) techninės priežiūros patikrinimai.
Atliekant patikrinimą statiniai apžiūrėti vietoje, padarytos išvados apie jų techninę būklę
ir jų techninę priežiūrą, surašyti statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai, kuriuose
nustatyti reikalavimai trūkumams pašalinti. Vykdoma tolimesnė statinio techninės priežiūros
patikrinimo akte nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė.
Parengta 10 pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų
galimybę naudoti pagal paskirtį.
Surašyti 4 statinio defektų aktai ir 4 faktinių duomenų patikrinimo aktai dėl esamų
statinio defektų ir defektų, atsiradusių statinio garantinio termino metu.
Atlikta 15 tyrimų pagal gyventojų prašymus dėl statinių techninės būklės.
Dalyvauta teismo posėdžiuose susijusiuose su statinių naudojimo priežiūra.
Teikiamos konsultacijos statinių naudojimo priežiūros klausimais.
Paminklosauga.
Saugant kultūros paveldą Jurbarko rajone didelis dėmesys skiriamas kultūros paveldo
objektų (toliau – KPO) būklei. 2016 metais tvarkybos darbams Jurbarke buvo panaudota
31 000 eurų.
Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27
995) tvarkybos darbų projektui parengtii panaudoti 7 997,00 eurai.
Veliuonos parapijos prašymu bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio
7 d. sprendimu Nr. O1-1480 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų pervedimo
paminklotvarkos darbams vykdyti“ Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir priebažnyčio su antro aukšto
patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimui buvo skirta 23 000
eurų.
Bendradarbiaujant su Skirsnemunės seniūnija naujo Jurbarko ir Skirsnemunės žydų
žudynių ir užkasimo vietos (u. k. 38958) paminklo gamybai panaudota 490 eurų.

Buvo atlikti KPO patikrinimai ir surašyti stebėsenos aktai. 2016 metais buvo 9
išvažiavimai po rajoną, jų metu buvo stebima KPO būklė rajone. Surašyti 23 nekilnojamojo
kultūros paveldo stebėsenos aktai, kurie skelbiami internetinėje svetainėje www.jurbarkas.lt.
Parengta ir pateikta Raudonės rezidencinės pilies (u. k.22713) tvarkybos darbų projekto
parengimo paraiška. Bendradarbiaujant su Veliuonos bendruomenėmis buvo parengta ir
pateikta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo (u. k. 15702) restauravimo–
konservavimo paraiška.
Buvo padėta parengti ir pateikti 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 finansavimui gauti paraiška.
Siekiant didesnės Jurbarko rajono kultūrinio paveldo sklaidos buvo surengtos
„Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio
finansavimo projekto“ renginys, skirtas Europos paveldo dienoms Jurbarko rajone paminėti.
Šių metų temai „Kultūros paveldas ir bendruomenės“ atskleisti buvo organizuojama pažintinėedukacinė išvyka „Jurbarko sakralinis paveldas. Pažinti ir saugoti“.
2016 metais dalyvauta įvairiose komisijose, iš kurių reikšmingiausia savivaldybės
komisija biudžeto lėšoms, skirtoms Kultūros ir sporto veiklų plėtros programos priemonei
„Religinėms bendruomenėms remti“, skirstyti.
Bendradarbiaujant su Veliuonos parapija prisidėta prie Veliuonos bažnyčios apsaugos
techninių priemonių įrengimo projekto paraiškos parengimo ir pateikimo Lietuvos kultūros
tarybai bei vėlesnio projekto įgyvendinimo jį rengiant. Projektui parengti iš Lietuvos kultūros
tarybos buvo gauta 3 000 eurų suma, komisija daliniam projekto įgyvendinimui skyrė 300 eurų.
Be to, parapijai pakartotiniu prašymu buvo skirta papildoma 363 eurų suma Veliuonos Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir
priebažnyčio su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto
dalinės (ekonominės dalies) ekspertizės atlikimui.
Tarpininkauta atliekant Stakių Šv. Antano Paduviečio (u. k. 33951) šventoriaus vartų
tvarkybos darbus. Šiems darbams skirta 1 800 eurų.
Be tvarkybos darbų, koordinuotas bei derintas komisijos lėšų, skirtų Smalininkų Šv.
Juozapo bažnyčios remontui(1 200 eurų), Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčios (u. k. 35601)
infraraudonųjų šildytuvų įrangos įsigijimui (337 eurai) bei Jurbarko evangelikų liuteronų
parapijos Kristijono Donelaičio evangelikų bažnyčios apšvietimui (1 800 eurų), panaudojimas.
Buvo sudarytas ir paskelbtas interneto svetainėje Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo, neveikiančių kapinių sąrašas.
Kiti darbai.
Suorganizuoti 42 išvykstamieji Želdinių komisijos posėdžiai.
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų
jam pavestas socialinės srities valdymo, koordinavimo funkcijas bei įgyvendina šalies socialinę
politiką rajone. Pagrindinės skyriaus funkcijos – piniginės socialinės paramos teikimo rajono
gyventojams ir socialinių paslaugų administravimas.
2016 metų Jurbarko savivaldybės administracijos Socialinės paramos plėtros, skurdo
ir socialinės atskirties programos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir
savivaldybės socialinės politikos priemones, teikti rajono gyventojams: bendrąsias socialines
paslaugas, socialinės priežiūros paslaugas, socialinės globos paslaugas, gerinti socialinių
paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, teikti rajono gyventojams piniginę ir nepiniginę socialinę
paramą, užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų įgyvendinimą.

Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.
Socialines paslaugas rajone teikia įvairios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos,
religinės bendrijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos.
Rajono gyventojams VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikė laikino apnakvindinimo
ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. Per 2016 m. nakvynės namuose paslaugos
buvo suteiktos vidutiniškai 10 asmenų. 2016 metais laikino apnakvindinimo paslauga suteikta
50-čiai asmenų (46 vyrams, 4 moterims), iš kurių 15 asmenų buvo ne Jurbarko rajono
gyventojai.
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikė ir pagalbos į namus paslaugas. 2016 m.
pagalbos į namus paslaugas gavo vidutiniškai 100 asmenų Jurbarko rajone. Pagalba į namus
buvo teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su
negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekusiems
savarankiškumo).
Asmenims, kuriems socialinės priežiūros paslaugų nepakanka, buvo skiriamos
socialinės globos paslaugos. Viena iš jų – dienos socialinės globos paslauga asmens namuose,
kurią taip pat teikė VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“. 2016 metais dienos socialinės globas
paslaugas gavo 34 asmenys Jurbarko rajone. Per 2016 metus ši paslauga naujai paskirta 15
asmenų, nutraukta 9 asmenims.
Motinoms ir vaikams, patiriantiems krizę, buvo teikiamos intensyvios krizių įveikimo
pagalbos paslaugos VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Eržvilko padalinyje. Per 2016 m.
intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas gavo 54 asmenys: 15 motinų ir 39 vaikai.
Sutrikusio intelekto asmenims Jurbarko rajone teikiamos dienos socialinės globos
paslaugos institucijoje. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ šias paslaugas 2016 metų
pradžioje teikė 25 neįgaliems asmenims, o metų pabaigoje – 29 neįgalieji. Kai kurie neįgalieji
gauna ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje. 2016 metais jas gavo 13 asmenų.
Per 2016 metus dienos socialinės paslaugos naujai paskirtos 2 neįgaliesiems, ilgalaikės
socialinės globos paslaugas – 2 klientams. Per 2016 metus buvo suteiktos trumpalaikės
socialinės globos paslaugos dviem asmenims, tokiu būdu padėta neįgaliųjų šeimos nariams
pasirūpinti savo sveikata.
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 (13 asmenų) ir VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“ Eržvilko padalinyje (21 asmuo).
Asmenims, kuriems reikalingos specializuotos paslaugos, kurių Jurbarko rajone suteikti
nėra galimybių, ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos ir kitose socialinės
globos įstaigose: Adakavo socialinės globos namuose, Suvalkijos socialinės globos namuose,
Aknystos socialinės globos namuose, Didvyžių socialinės globos namuose ir kt.

Pateikiame informaciją apie išlaidas socialinėms paslaugoms iš savivaldybės biudžeto
ir gavėjų skaičių:
Socialinių paslaugų įstaiga

Suma, Eur

Gavėjų
skaičius

26927,18

8

38973,14

9

100743,51

32

2479,86

7

25525,77

97

24019,57
3296,74
5512,05

7
1
1-2

38357,49

11

6378,86

2

54204,77

14

6564,88

3

VšĮ „Vilties žiedas“

2656,08

2

VšĮ Jurbarko ligoninė

159,00

1

258,56

1

6549,48

2

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Vydūno g. 56c,
Dienos socialinė globa (22,77 Eur/1 d.)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Vydūno g. 56c,
Ilgalaikė socialinė globa (558,00 Eur/mėn.)
Seredžiaus senelių globos namai (451,00 Eur/mėn.)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,
Dienos socialinė globa (3,34 Eur/val.)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“,
Pagalba į namus (3,10 Eur/val.)
Smalininkų senjorų namai (579 Eur/mėn.)
Suvalkijos socialinės globos namai (567,00 Eur/mėn.)
Aknystos socialinės globos namai (511,00 Eur/mėn.)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Piliakalnio g. 4,
Eržvilkas, Ilgalaikė socialinė globa (471,00 Eur/mėn.)
VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, Piliakalnio g. 4,
Eržvilkas, Trumpalaikė socialinė globa (471,00 Eur/mėn.)
Adakavo socialinės globos namai (522,00 Eur/mėn.)
Didvyžių socialinės globos namai (519,00 Eur/mėn)

Kudirkos Naumiesčio parapijos globos namai (488,30
Eur/mėn.)
Kalvarijos socialinės globos namai (558,00 Eur/mėn.)

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis socialinių paslaugų finansavimo šaltinis yra
savivaldybės biudžeto lėšos, taip pat valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
savivaldybės biudžetui lėšos ir asmenų mokėjimai už paslaugas.
Socialinės paramos skyrius per 2016 metus priėmė 317 sprendimų dėl socialinės
priežiūros skyrimo, nutraukimo ir laikino sustabdymo, 383 sprendimus dėl socialinės globos
skyrimo, nutraukimo ir laikino sustabdymo, išrašyti 47 siuntimai socialinės globos paslaugoms
gauti.
Piniginė socialinė parama Jurbarko rajono gyventojams.
Valstybinės šalpos išmokos. 2016 m. valstybinėms šalpos išmokos mokėti buvo
suplanuotas 4 352,0 tūkst. Eur poreikis, iš jų panaudota – 4 155 tūkst. Eur. Lyginant 2015
metais, lėšų poreikis išaugo 3,8 proc. (2015 m. valstybinėms šalpos išmokoms mokėti
panaudota 3 996 tūkst. Eur). Vidutinis šalpos išmokų gavėjų skaičius 2016 m. – 1 926, iš kurių
64 proc. – moterys. 8 proc. bendro šalpos išmokų gavėjų skaičiaus sudarė vaikai. Nors metų
eigoje bendras šalpos išmokų gavėjų skaičius sumažėjo 1 proc., tačiau lėšų poreikis didėjo dėl
augančio atskirų išmokų grupių, kurių išmokos sudaro didelę dalį bendros išmokų sumos,

gavėjų skaičiaus (šalpos pensijos neįgaliajam, netekusiam 75–100 proc. darbingumo,
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, asmenims, netekusiems 75–100 proc.
darbingumo).
Transporto išlaidų (0,25 BSI) bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijos (iki 32 BSI).
2016 metams kompensacijoms mokėti buvo suplanuota 8 280,0 Eur, iš jų panaudota – 8
080 Eur. Vidutinis gavėjų skaičius per metus buvo 48 asmenys, iš kurių 6 - vaikai. Vienai
šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, ir vienam neįgaliajam buvo išmokėtos specialiojo lengvojo
automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos.
Išmokos vaikams.
2016 metais buvo išmokėta 541 509 Eur (2015 m. – 584 067 Eur) – vienkartinių išmokų
vaikams, išmokų vaikams, vienkartinių išmokų nėščioms moterims, globos (rūpybos) išmokų,
globos (rūpybos) tikslinių priedų bei vienkartinių išmokų įsikurti:
Išmokos pavadinimas
Vienkartinių išmokų vaikams
Išmokų vaikams
Vienkartinių
išmokų
nėščioms
moterims
Globos (rūpybos) išmokų
Globos (rūpybos) tikslinių priedų
Vienkartinių išmokų įsikurti

Gavėjų skaičius
272
1458
85

Lėšos
113 696
251 054
6 460

113
52
17

127 587
22 491
20 221

2016 metais piniginei socialinei paramai, t.y. socialinėms pašalpoms, būsto šildymo
išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijoms, vienkartinėms ir laidojimo
pašalpoms, kredito ir palūkanų kompensacijoms, išmokėta 1 231 653 Eur (2015 metais – 1 386
507 Eur). Bendras išlaidų, skirtų piniginei socialinei paramai, dydis, 2016 metų pradžioje buvo
panašus, II ketvirtyje pradėjo mažėti, o IV ketvirtyje pradėjo didėti, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos įstatymo pasikeitimus.
Socialinė parama mokiniams
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičius lyginant su 2015 metais sumažėjo:
Nemokamą
maitinimą
gavusių
mokinių
skaičius
2015 m.
2016 m.

1733
1508

Nemokamą maitinimą
gavusių mokinių, kuriuos
augina soc. pašalpą
gaunantys bendrai
gyvenantys asmenys,
skaičius
726
613

Valstybės
biudžeto lėšos
Eur

Lėšos iš
savivaldybės
biudžeto patiekalų
gamybai
Eur

280236,95
239435,10

131785
126705

Paramą mokinio reikmenims taip pat gavo mažesnis mokinių skaičius:
Paramą mokinio reikmenims įsigyti Panaudotos valstybės biudžeto
gavusių mokinių skaičius
lėšos Eur
2015 m.
1168
53260,80
2016 m.
1034
58938,00
Lėšų šiai paramai panaudota daugiau, nes padidėjo išmokos, skiriamos vienam
mokiniui, dydis nuo 45,60 Eur iki 57,00 Eur.

Antrojo laipsnio valstybinės pensijos.
2016 m. įvyko 3 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 3 motinų
kandidatūros dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo. Visoms pateiktoms motinoms
valstybinės pensijos paskirtos. Vienos motinos kandidatūra antrojo laipsnio valstybinei pensijai
gauti nebuvo teikiama, motinai neatitinkant LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų
skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatytų elgesio vertinimo kriterijų ir sąlygų Lietuvos
Respublikos antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas.
2016 m. įvyko 7 specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos posėdžiai, kurių metu
4 asmenims buvo nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, 14 asmenų – didelių
specialiųjų poreikių lygis.
227 asmenims specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas atsižvelgiant į jiems nustatytą
specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, gydymui nuolat reikalingų dializių būtinumą, prilyginant
invalidumo grupes ar netekto darbingumo procentus. Iš šių asmenų vidutinių specialiųjų
poreikių lygis buvo nustatytas 39 asmenims, didelių – 188 asmenims. Šiems asmenims buvo
išduota 155 neįgaliojo pažymėjimai.
Specialiųjų poreikių lygis
Nedidelių
Vidutinių
Didelių

Asmenų skaičius
0
43
202

Būsto pritaikymas neįgaliesiems.
2016 metais buvo pritaikyti 7 būstai neįgalių asmenų, turinčių labai ryškių judėjimo ir
apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, iš jų 2 moterims, 3 vyrams ir 2 mokyklinio amžiaus vaikams.
Iš valstybės biudžeto šiems darbams buvo skirta 27 477,14 Eur, iš savivaldybės biudžeto –
11 226,69 Eur. Neįgaliesiems buvo atlikti tokie darbai: pritaikytas įvažiavimas/išvažiavimas
į/iš būstą – įrengtas pandusas; pritaikytas įėjimas/išėjimas į/iš balkoną; pritaikyti vonios
kambariai – sujungti tualetai su vonių kambariais, vietoje vonių įrengti dušo padėklai,
įmontuoti ranktūriai, praplatintos ir pakeistos durys, pritaikyti, pašalinti slenksčiai, atnaujinti
unitazai, praustuvai, sumontuotas boileris.
Socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai.
2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus
vykdė 5 organizacijos (2015 metais – 6 ).
Paslaugos 2016 metais buvo suteiktos ir finansuotos:
Eil.
Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

1.
2.
3.
4.

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Jurbarko viltis“
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
Jurbarko skyriui
Viešajai įstaigai Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui
Iš viso

5.

Paslaugas
gavo
asmenų iš
viso
258
18
18
16
20
330

Panaudota
lėšų (Eur)
19356
7200
5600
6870
6105
45131

SVEIKATOS APSAUGA
Jurbarko rajono savivaldybėje asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą koordinuoja
savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).
Asmens sveikatos priežiūra.
Jurbarko rajono savivaldybėje veikia 12 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau
vadinama – ASPĮ), teikiančių pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ir 11 privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologines paslaugas
gyventojams.
Pirminio lygio ASPĮ teikia viešosios įstaigos (toliau vadinama – VšĮ) – Jurbarko
rajono, Eržvilko ir Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrai (toliau – PSPC), Seredžiaus,
Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijos. Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos
teikiamos VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centre.
Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ir privačios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos: V. R. Petkinienės įmonė „Philema“, N. Dungveckienės šeimos
klinika, UAB Jurbarko šeimos klinika, T. Švedko šeimos gydytojos kabinetas.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra 11 medicinos punktų, kurie yra pavaldūs viešosioms
įstaigoms, teikiančioms pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Konsultacines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko rajono
gyventojams teikia – UAB „Saulės klinika“ ir Jono Petkinio klinika, UAB.
Visose pirminio lygio ASPĮ yra teikiamos ir odontologinės paslaugos prisirašiusiems
asmenims. 2016 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC ir VšĮ Seredžiaus ambulatorija pasirašė sutartį
su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau vadinama – Klaipėdos TLK) dėl dantų protezavimo
paslaugų teikimo ir dėl šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto.
2016 m. visos VšĮ ASPĮ ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(toliau vadinama – Jurbarko VSB) turi Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią
interneto svetainę, kurioje teikia informaciją apie įstaigos funkcijas, struktūrą, kitą teisės aktais
numatytą informaciją.
Įgyvendinant Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo
etapo planą VšĮ Jurbarko ligoninė sutiko su poreikiu mažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių,
restruktūrizuoti vaikų ligų, nervų ligų, ginekologijos, chirurgijos ir ortopedijos
traumatologijos, vidaus ligų, reanimacijos-intensyvios terapijos skyrius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-11-25 įsakymu Nr. V-1228 „Dėl valstybės ir
savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos
paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo
kriterijų patvirtinimo“, 2016 m. visos VšĮ ASPĮ įstaigos vadovo įsakymu pasitvirtino įstaigos
darbuotojų (išskyrus vadovų ir pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą
(toliau vadinama – Aprašas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“, visos VšĮ ASPĮ didino įstaigų darbuotojų
(išskyrus vadovų ir pavaduotojų) nustatytą darbo užmokestį nuo 2 iki 22 proc.
2016 m. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos patikslino ir atnaujino VšĮ ASPĮ licencijas.
2016 m. spalio 3 d. savivaldybėje įvyko konkursas VšĮ Jurbarko rajono PSPC
direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Remigija Mencienė, šiam centrui

vadovaujanti nuo 2006 m. Direktorės darbo sutartis buvo pratęsta penkeriems metams (iki 2021
m. spalio 27 d.).
Didžiausioje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūrą teikiančioje Jurbarko rajono
PSPC prisirašiusių asmenų skaičius 2016 m. buvo 13 597. 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 2016 m. buvo 4 702, tarp jų ligonių pervežimų į kitas gydymo įstaigas
– 510, gimdyvių – 48.
Antrinio lygio stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti VšĮ
Jurbarko ligoninė – daugiaprofilinė Jurbarko rajono II lygio gydymo įstaiga, aptarnaujanti apie
28 tūkst. rajono gyventojų. Per 2016 m. ligoninės stacionare gydėsi apie 4 135 ligonių, o
konsultacijų skyriuje per metus lankėsi 57 175 ligoniai. Daug dėmesio buvo skirta chirurgijos
ir ortopedijos traumatologijos paslaugų gerinimui. Siekiant užtikrinti kokybišką chirurgijos ir
ortopedijos traumatologijos darbą, įstaiga įsigijo naują medicininę įrangą, skirtą chirurginėms,
ortopedinėms-traumatologinėms operacijoms atlikti. Kokybiškesnių gydymo metodų taikymas
chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos srityse leido pasiekti 760 didžiųjų operacijų per 2016
m., taip pat sutrumpėjo vidutinis ligonio gulėjimo laikas skyriuje.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų skaičius 2016 metais
nesikeitė.
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Jurbarko
VSB, kurio tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių
savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų
sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas.
2016 m. Jurbarko VSB įstojo į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją.
2016 m. Jurbarko VSB sėkmingai vykdo visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, visiškai
panaudojo 2016 m. skirtą specialiosios tikslinės dotacijos finansavimą.
Sveikatos apsaugos ministerija 2016 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms užtikrinti iš viso skyrė 102 900 Eur:
mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai – 58 900 Eur, visuomenės sveikatos stiprinimui ir
stebėsenai – 44 000 Eur. Visos skirtos lėšos buvo panaudotos.
Valstybinių profilaktinių programų vykdymas. Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-72 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos
teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ deleguota Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė
Vilija Zokaitienė.
Jurbarko rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2016 metais toliau
vykdė šias prevencines programas: 1) gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos; 2)
atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio; 3) priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos;
4) storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos; 5) asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių; 6) vaikų
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis, kompensuojamas iš PSDF lėšų.
Jurbarko rajono bendruomenės sveikatos taryba kaip ir kasmet skelbė
sveikatingumo programų, kurios yra finansuojamos iš Jurbarko rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, konkursą. 2016 m. sveikatinimo
programų finansavimui iš Sveikatos aplinkos apsaugos programos skirta 8 000 Eur.
Įgyvendinta 14 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų. Visi
programos projektai įvykdyti iki numatyto laiko, lėšos panaudotos. Jurbarko rajone esančių

maudyklų vandens kokybės priežiūra buvo vykdoma nuo 2016 m. gegužės 20 d. iki 2016 m.
rugsėjo 12 d. Maudyklų vandens kokybės mėginiai imti 35 kartus, iš kurių 8 kartus imta
papildomai, nes vandens kokybės tyrimų rezultatai neatitiko higienos normų reikalavimų.
Sergamumas užkrečiamomis ligomis Jurbarko rajone 2016 metais.
2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 8 134 susirgimai užkrečiamomis infekcinėmis
ligomis, tai yra daugiau negu 2015 m. – 8 086 susirgimai užkrečiamomis infekcinėmis ligomis.
Infekcinio sergamumo struktūroje didžiausią dalį sudarė sergamumas oro lašeliniu keliu
plintančiomis infekcijomis, sergamumo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
užregistruota 7 143 susirgimai, gripu – 667 susirgimai. Atsižvelgiant į Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento
2016-02-01 raštą „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“ Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2016-02-02 paskelbta gripo ir ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemija Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. 2016-03-01
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gripo ir ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemija Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje atšaukta. 2016
m. parengtas naujos redakcijos ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros ir prevencijos priemonių 2016–2017 metų planas. Buvo vykdoma gripo ir ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinė priežiūra, sekama sergamumo dinamika.
Kas savaitė sergamumo duomenys pateikiami savivaldybės interneto svetainėje, per
žiniasklaidą informuojama rajono bendruomenė.
2016-06-08 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų
specialistų komisija, patvirtinti komisijos nuostatai, komisijos narių iškvietimo ne darbo laiku,
poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašas.
Vadovaujantis Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymo Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų
plano patvirtinimo“ 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo
didinimo krypties aprašas“ 23.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Tiesiogiai stebimo trumpo
gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo
gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės
taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-168 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės
tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto įsteigimo ir laikinųjų tiesiogiai
stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo“ įpareigojo VšĮ Jurbarko rajono PSPC įsteigti
Jurbarko rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetą
(Jurbarko rajono savivaldybės DOTS kabinetą) ir organizuoti šio kabineto veiklą teisės aktų
nustatyta tvarka. 2016-06-01 VšĮ Jurbarko rajono PSPC įsteigė Jurbarko rajono savivaldybės
DOTS kabinetą. DOTS kabinete dirba bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs 4 val.
paskaitų ciklą apie tuberkuliozės profilaktiką ir kontrolę bei kontroliuojamo gydymo
ypatumus. DOTS kabinete gydymas gali būti pradėtas intensyvia gydymo faze (gydytojui
pulmonologui nusprendus, kad stacionarinis gydymas nebūtinas) arba tęsiamas po
stacionarinio gydymo, iki tuberkulioze sergantis pacientas pasveiks.
2016 m. sergamumas atvira plaučių tuberkulioze padidėjo 3 kartus. Užregistruota 15
susirgimų atvira plaučių tuberkulioze.
Užregistruota 11 Laimo ligos atvejų, tai 3 atvejais daugiau negu 2015 metais. Tai buvo
didžiausias atvejų skaičius, užregistruotas 5 per metus. Užregistruota 12 susirgimų erkiniu
encefalitu, 2015 m. neužregistruota nė vieno susirgimo šia liga.

Medicinos pagalbos 2016 m. kreipėsi 46 asmenys, nukentėję nuo pasiutusių ar tariamai
pasiutusių gyvūnų.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.
2014–2016 m. VšĮ Jurbarko rajono PSPC vykdė valstybės kapitalo investicinį projektą,
„Pacientų aptarnavimo aplinkos gerinimas VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros
centre ir VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centre“. 2016 m. VšĮ Jurbarko PSPC visiškai
įsisavino 44 000 Eur valstybės lėšų, skirtų iš VIP, ir sėkmingai užbaigė šio projekto vykdymą.
2016 m. VšĮ Jurbarko ligoninė vykdė tęstinį valstybės kapitalo investicinį projektą
„Pacientų aptarnavimo aplinkos infrastruktūros gerinimas VšĮ Jurbarko ligoninėje“
(2014–2019 m.). 2016 m. tęsiant projektą iš VIP lėšų buvo skirta 20 000 Eur, iš Jurbarko rajono
savivaldybės biudžeto – 5 000 Eur. Lėšos panaudotos laiku.
Vykdant valstybės kapitalo investicinius projektus renovuoti šių gydymo įstaigų
pastatai, sumažėjo šilumos energijos sąnaudos šildymo sezonui, užtikrinta efektyvi pastatų
eksploatacija, pagerintos personalo darbo ir pacientų gydymo sąlygos. Gydymo įstaigų
sutaupytas pinigines lėšas bus galima skirti gyventojams teikiamų paslaugų kokybei gerinti bei
prieinamumui didinti.
Vykdant Lietuvos e. sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programą VšĮ
Jurbarko ligoninė 2016 m. vykdė tęstinį e. sveikatos sistemos projektą „Tauragės regiono
asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos plėtra“. Modernizuojamos įstaigoje
naudojamos informacinės sistemos užtikrinimas, jų funkcijų pritaikymas įstaigos veiklos
specifikai bei svarbių duomenų apie pacientus Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (toliau – ESPBI IS) perdavimas ir
kaupimas. Sukurtos naujos kompiuterizuotos darbo vietos.
2016 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto strateginio veiklos plano Sveikatos ir
aplinkos apsaugos programos priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybės gerinimas viešojoje
įstaigoje Jurbarko ligoninėje, medicininės aparatūros ir inventoriaus įsigijimas“ patvirtintais
asignavimais skirtas 12 000 Eur finansavimas VšĮ Jurbarko ligoninei įsigyti medicininę įrangą,
skirtą chirurginėms, ortopedinėms-traumatologinėms operacijoms atlikti. Taip pat 2016 m. VšĮ
Jurbarko ligoninei skirta iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto dėl automobilių stovėjimo
aikštelių, apšvietimo tinklų, lietaus nutekėjimo nuvedimo sistemų pertvarkymo II–VI etapų
priešprojektinio pasiūlymo ir I etapo techninio darbų projekto parengimo paslaugos pirkimo
darbams 12 000 Eur.
2016 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansavimas skirtas VšĮ
Seredžiaus ambulatorijai įsigyti inventorių, skirtą pacientų sveikatos priežiūrai.
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis Sveikatos ir aplinkos
apsaugos programos priemonei „Pacientų aptarnavimo kokybei gerinti kaimo vietovių
pirminės sveikatos priežiūros įstaigose“, paskirstymo 2016 metais skirtas finansavimas VšĮ
Jurbarko rajono PSPC Žindaičių medicinos punkto patalpų remonto darbams atlikti, VšĮ
Seredžiaus ambulatorijos Klausučių medicinos punkto patalpų perkėlimo ir remonto darbams
atlikti bei VšĮ Veliuonos PSPC Tamošių medicinos punkto patalpų perkėlimo ir remonto
darbams atlikti.
2017 m. planuojama.
Siekiant užtikrinti rajono gyventojams kokybiškas ir prieinamas paslaugas, 2017 m.
numatoma vykdyti tęstinį investicinį projektą „Pacientų aplinkos infrastruktūros gerinimas
viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje“. 20 proc. projekto lėšų skiria savivaldybė pagal priimtą
savivaldybės Tarybos sprendimą.
Vykdant Lietuvos e. sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programą VšĮ
Jurbarko ligoninė 2017 m. tęsia e. sveikatos sistemos projektą Tauragės regiono asmens

sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos plėtra. Toliau bus plėtojamos tipinės,
kompleksinės ir pažangios e. sveikatos paslaugos pacientams, sveikatos veiklą vykdantiems
specialistams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir visuomenei, siekiant didinti sukurtų ir
numatomų sukurti e. sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą ir mažinti
administracinę naštą tvarkant popierinius dokumentus.
Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601
„Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ 2017 m. planuojama specializuota
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra VšĮ Jurbarko ligoninėje.
Vadovaujantis Sveiko senėjimo užtikrinimo 2014–2023 m. veiksmų plano Kompleksinių
slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimatizavimo krypties aprašo 49.3
punktu – ambulatorinio geriatrijos kabineto įkūrimas, 51.3 punktu – sergančiųjų cukriniu
diabetu slaugos kabineto įkūrimas.
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis 2017
m. planuojama pradėti vykdyti investicinius projektus:
Inžinerinio statinio (susisiekimo komunikacijos), Vydūno g. 56, Jurbarke statyba (VšĮ
Jurbarko ligoninės) (I etapas). Numatomi automobilių stovėjimo aikštelių, apšvietimo tinklų,
lietaus nutekėjimo nuvedimo sistemų pertvarkymo darbai. Įgyvendinus projektą bus
patenkintas VšĮ Jurbarko ligoninės lankytojų poreikis bei užtikrintas eismo saugumas.
VšĮ Jurbarko rajono PSPC susisiekimo ir infrastuktūros kompleksinis sutvarkymas
Vydūno g. 56 D, Jurbarke rekonstravimo darbai. Įgyvendinus projektą būtų sutvarkyta
susidėvėjusi infrastruktūra: išskirti automobilių srautai į rytinę ir vakarinę aikšteles (išplečiant
rytų pusės ir vakarų pusės aikšteles), kad pacientai galėtų saugiai, be jokių kliūčių statyti
automobilius aikštelėse ir patekti į sveikatos priežiūros įstaigą.
2017 metais planuojamas pradėti įgyvendinti regioninis projektas „Gyventojų sveikatos
priežiūros paslaugų gerinimas Jurbarko rajono PSPC“, pagal priemones 08.1.3-CPVA-R609/08.4.2-ESFA-R-626. Įgyvendinus priemones, bus pagerinta asmens sveikatos priežiūros
kokybė ir prieinamumas neįgaliesiems: fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. Automobilio įsigijimas, skirtas šeimos medicinos
paslaugas teikiančių gydytojų konsultacijoms, neįgaliųjų pacientų lankymui bei paslaugų
teikimui namuose. Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto įrengimas
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai orientuota į tuberkuliozės prevencijos veiksmingumo
didinimą bei gydymo efektyvumo stiprinimą.
2017 m. pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę
Nr. 08.4.2-ESFA-R-615, skirtą TB sergančiųjų skatinimui suvartoti jiems skirtus vaistus ir
sėkmingai užbaigti ambulatorinį gydymą, bus taikoma socialinė parama (maisto talonų
dalinimas ir kelionės išlaidų kompensavimas) TB sergantiesiems ambulatorinio gydymo metu.
Skiriamos lėšos būtų traktuojamos kaip valstybės pagalba.
2017 metais Jurbarko rajono savivaldybė planuoja dalyvauti projekte „Alkoholio bei
kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės
tobulinimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“. Projekto metu planuojama sukurti, išbandyti ir įgyvendinti
koordinuotą pacientų siuntimo ir priežiūros modelį, numatantį sveikatos priežiūros įstaigų
(psichikos sveikatos centro, priklausomybės ligų centro) glaudų bendradarbiavimą su vaikų
teisių apsaugos skyriumi, seniūnijomis, socialinės paramos ir teisėsaugos įstaigomis, NVO,
teikti koordinuotas paslaugas tarpinstituciniu lygiu, plačiau integruoti pacientus ir jų šeimos
narius, stabilizavus jų sveikatos būklę, į visuomenę, lavinti įgūdžius naudotis prieinamomis
viešosiomis paslaugomis, įskaitant šeimos gydytojo profilaktinių patikrinimų, sveikos

gyvensenos mokymo, darbo biržos darbinės kvalifikacijos mokymo, taip pat smurto
prevencijos, tėvystės įgūdžių mokymo ir kt.
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rajono gyventojams gerinimas.
Viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje atliekamos skubios ir planinės ortopedinės
traumatologinės bei chirurginės operacijos. Šioms operacijoms atlikti naudojama
laparoskopinė įranga, kuri yra pasenusi, dažnai gendanti. Būtina įsigyti naują laparoskopinę
įrangą. Vykdant storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, reikalinga įsigyti
kolonoskopą. Šiuo medicininiu prietaisu diagnozuojama storosios žarnos vėžio ankstyvosios
stadijos, išvengiama užleistų vėžio formų. Siekiant pagerinti pacientams atliekamų operacijų
ir teikiamų paslaugų kokybę tikslinga skirti lėšas įsigyti kolonoskopą ir naują laparoskopinę
įrangą.
Remontuoti ir modernizuoti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas,
atnaujinti techninę ir technologinę bazę, skatinti informacinių technologijų plėtrą,
modernizuoti ir optimizuoti sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas
paslaugas. Plėtoti Jurbarko VSB veiklą.
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
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau
– Skyrius) savo veikloje vadovavosi švietimo, kultūros ir sporto veiklą reglamentuojančiais
teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei 2016 metų mėnesiniais Skyriaus veiklos planais.
Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atliko šiuos darbus:
Analizavo švietimo būklę, atnaujino švietimo stebėsenos rodiklius ir parengė 2016
m. švietimo stebėsenos rodiklių sąvadą; nuolat teikė informaciją ir pranešimus apie švietimo
būklę savivaldybėje.
Diskutavo su įstaigomis ir bendruomenėmis dėl mokyklų tinklo pertvarkos bei
parengė Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrąjį
planą. Sureguliuotas klasių ir grupių komplektavimas (priimti savivaldybės tarybos
sprendimai: „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.
T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo
klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl priešmokyklinio ugdymo
organizavimo modelių nustatymo 2016–2017 mokslo metams“, „Dėl priešmokyklinio ugdymo
grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2016–2017 mokslo metais Jurbarko
rajono savivaldybės mokyklose“, „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Gausantiškių Antano
Valaičio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, „Dėl sutikimo reorganizuoti
Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės
mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“ ir kt.). Vykdyti Gausantiškių Antano
Valaičio ir Girdžių pagrindinių mokyklų reorganizacijos darbai.
Įvertino ir teikė tvirtinti įstaigų parengtas programas (priimti savivaldybės tarybos
sprendimai: „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“, „Dėl

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016
metų veiksmų plano patvirtinimo“, „Dėl pritarimo Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai“ ir kt.), analizavo ir tvirtino
visų savivaldybės mokyklų ugdymo planus.
Teikė savivaldybės institucijoms siūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo švietimo
organizavimo tobulinimo (priimti savivaldybės tarybos sprendimai: „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr.
T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir
nuostatų patvirtinimo“, „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“,
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono
savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš
mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų
ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei
darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kt.).
Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus terminus prižiūrėjo, kaip vykdomas
mokyklų duomenų teikimas ir vykdė konsultacijas mokykloms; tvarkė švietimo informacines
sistemas, organizavo ir tvarkė savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą.
Koordinavo savivaldybės švietimo įstaigų ugdymo procesą, ugdytinių ir mokinių
mokymosi pasiekimų patikrinimus bei teikė pagalbą (pagal švietimo ir mokslo ministro
patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus Skyriaus darbuotojai dirbo mokyklose,
suorganizavo 6 pasitarimus patikrų ir egzaminų vykdymo klausimais, inicijavo ir vykdė
mokinių pasiekimų tyrimą II, IV, VII ir VIII klasėse bei analizavo ir aptarė tyrimo rezultatus).
Vykdė savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai vertinimą
(įvertinta 12 vadovų ir pavaduotojų); suderino 20 švietimo įstaigų auklėtojų, mokytojų ir
švietimo pagalbos specialistų atestacijos perspektyvines programas, dirbo mokyklų mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų darbe (dalyvauta 90 proc. posėdžių).
Koordinavo Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą, parengė reikiamus
dokumentus, inicijavo 16 programų vykdymui skirtų lėšų 88 735 eurų paskirstymą, atliko
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų registraciją Švietimo ir mokslo institucijų registre,
vykdytas programas registravo Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, nuolat
kontroliavo programų vykdymą, parengė informacinę duomenų bazę apie neformaliojo
švietimo pasiūlą Jurbarko rajono savivaldybėje.
Suorganizavo 2 vadybinius renginius su partneriais: Jurbarko bei Radviliškio rajonų
savivaldybių administracijų Švietimo, kultūros ir sporto skyrių darbuotojų ir mokyklų
direktorių tęstinį susitikimą – diskusiją švietimo veiklos klausimais; savivaldybės švietimo,
kultūros ir sporto įstaigų vadovų darbo susitikimą–diskusijas su Šiaulių universiteto ir Šiaulių
krašto muziejaus darbuotojais.
Inicijavo 10 mokyklų vadovų ir (ar) pavaduotojų ugdymui pasitarimų (posėdžių),
kurių metu Skyriaus darbuotojai aptarė įstaigų veiklą 2016 metais, brandos egzaminų,
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašų bei Kalbų įskaitų nuostatų
reikalavimų vykdymą, švietimo kaitos perspektyvas 2016–2017 mokslo metais, mokyklų
tinklo pertvarkos ir klasių komplektavimo problemas, švietimo pokyčius ir skirtumus
regionuose, dokumentų ir ataskaitų rengimą bei kitas aktualias veiklas.

Dalyvauta 20 mokytojų arba mokyklos tarybos posėdžiuose arba pasitarimuose, kurių
metu aptartos su bendruomenėmis švietimo naujovės, diskutuota mokykloms aktualiais
klausimais, spręstos iškilusios problemos ir teikti siūlymai.
Vykdė tyrimą dėl patyčių paplitimo dydžio mokyklose, apibendrino tyrimo rezultatus
ir juos aptarė su savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto nariais, įstaigų vadovais,
dalimi mokyklų bendruomenių ir kitais socialiniais partneriais.
Koordinavo savivaldybės delegacijos 290 dalyvių pasirengimą ir dalyvavimą 2016
m. Moksleivių dainų šventėje.
Analizuotas švietimo pagalbos teikimas įstaigose ir Vaiko gerovės komisijų veikla,
organizuotas rajoninės Vaiko gerovės komisijos darbas (įvyko 3 eilinių ir 6 neeilinių komisijos
posėdžių), rengti informaciniai pranešimai, sisteminta informacija apie minimalių ir vidutinių
priežiūros priemonių skyrimą vaikams.
Organizuota per 60 renginių mokiniams: dalykinių varžybų, konkursų, olimpiadų,
diskusijų ir susitikimų.
Parengta Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa, pagal kurią įstaigos turėjo
galimybę gauti lėšų švietimo objektų modernizavimui, pastatų remontui, įvykdyti elektros ir
priešgaisrinės saugos reikalavimus (skirta 212 tūkstančių eurų).
Atliktos kultūros administravimo funkcijos, dalyvauta formuojant ir įgyvendinant
savivaldybės kultūros politiką bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, etnokultūros, kultūros
paveldo, kraštotyros, leidybos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo
srityse.
Koordinuota ir kontroliuota septynių savivaldybės kultūros įstaigų bei jų skyrių ir
padalinių veikla (joje dalyvavo 52 meno mėgėjų kolektyvai, per 800 įvairaus amžiaus meno
mėgėjų.
Inicijuotas kultūros įstaigų meno mėgėjų kolektyvų užsienio koncertinių kelionių
išlaidų kompensavimas (iš dalies kelionėms kompensuoti buvo skirta 4 600 eurų, kurie buvo
panaudoti ir išskirstyti 7 savivaldybės kolektyvams).
Kultūrinei veiklai finansuoti buvo naudojamos valstybės lėšos, gautos iš Lietuvos
kultūros tarybos (65 870 eurų), savivaldybės biudžeto (kultūrinės veiklos programos
renginiams panaudota 27 860 eurų. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauta 5 432 eurai.
Inicijuotas savivaldybės biudžete planuotų lėšų, skirtų rajono kultūros įstaigoms
remontuoti (23 000 eurų) ir ilgalaikiam turtui įsigyti (15 000 eurų), paskirstymas; biudžeto
lėšos buvo skiriamos pagal pačių įstaigų pateiktus prioritetus.
Prisidėta prie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos valstybės biudžeto lėšomis
įgyvendinamo investicinio projekto „Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko kultūros centro,
Dariaus ir Girėno g. 94, modernizavimas“ (skirta 148 000 eurų) vykdymo.
Atlikti įvairūs organizaciniai darbai, susiję su Jurbarko istorijos ir kultūros paveldo,
meno kolektyvų veiklos propagavimu per Jurbarko miesto Magderburgo teisių suteikimo 405
metų sukakties minėjimą Jurbarko krašto šventę (2016 m. rugpjūčio 26–28 dienomis). Šventės
metu buvo gausu Lietuvos ir tarptautinių folkloro meno kolektyvų pasirodymų, vyko tradicinis
tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“. Į sueigą rinkosi mūsų kraštiečiai, veikė amatų
mugė, rajono seniūnijų kiemeliai, parodos. Prisidėta prie Lakdalio (Belgija) ir Jurbarko
fotografų parodos „Jurbarkas sutinka Lakdalį“ įgyvendinimo.
Siekta išsaugoti tradicinę kultūrą, svarbus dėmesys skirtas regioninės kultūros tradicijų,
papročių, kalendorinių švenčių puoselėjimui, plėtrai ir sklaidai. 2016 metais Jurbarko krašto
muziejuje vyko etninę kultūrą puoselėjantys renginiai: seminaras, skirtas tautinio kostiumo
metams, respublikinio konkurso „Aukso vainikas“ ir „Sidabro vainikėlis“ vietiniai turai.
Tautodailininkės Laimutės Ašmonaitienės tapybos darbai pristatyti respublikinėje tautodailės
parodoje „Aukso vainikas“.

Puoselėtos tradicijos švęsti kalendorines šventes. 2016 metais ypač išaugo edukacinių
renginių skaičius, vykdytos 34 edukacinės programos (2015 metais buvo 7). Pokytis susijęs su
amatais, kurie buvo įtraukti į „Veliuonos kadrilio” projektą, rajonas reprezentuotas edukacine
programa „Smalininkai – amžinasis pasienis“. Didelis dėmesys etninės kultūros ugdymui buvo
skiriamas Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Jurbarkų darželyje-mokykloje bei
„Ąžuoliuko“ mokykloje.
Tarpininkauta dėl renginio-koncerto B. Ralio 90-ojo jubiliejaus proga paminėti. oncertui
suteiktos patalpos, prisidėta prie organizacinių darbų.
Kuruoti Valstybės investicijų projektai Jurbarko rajono savivaldybės viešosios
ibliotekos Vadžgirio ir Kartupių filialų modernizavimui.
Kuruotas renginys Seredžiuje, kur vyko kraštiečio, vieno garsiausių pasaulyje estrados
ir džiazo dainininkų, kino žvaigždės Elo Jolsono pagerbimo šventė. „Konferencija, skirta
kraštiečio JAV estrados ir kino žvaigždės Elo Jolsono gimimo 130-osioms gimimo metinėms
paminėti“.
Puoselėta Jurbarko rajono etninės kultūros veikla. Veikė 14 folkloro kolektyvų: po
septynis kultūros ir ugdymo įstaigose bei trys etninės kultūros būreliai.
Prisidėta rengiant, skirtas finansavimas rajone vykusioms septynioms respublikinėms
šventėms, tai – liaudiškų šokių festivaliui „Veliuonos kadrilis“, „Eržvilko bandonijos“
kolektyvo 40-ties metų jubiliejui, bandonininkų festivaliui „Antanų polka“.
Keturiasdešimtmečio sueitinis“, kaimo kapelų šventei „Pamituvio armonika XV“ Jurbarke,
solistų ir vokalinių ansamblių konkursui „Sidabriniai balsai“ (I turas), liaudiškų šokių
festivaliui „Mituvos sūkuriai“, skirtam Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių
grupės „Mituva“ 45- mečiui paminėti, tautinių šokių festivaliui Smalininkų sueiginis ir kapelų
šventei „Skambėk, Raudone, muzikoje“.
Kuruota etnografinio šokio akcija „Visa Lietuva šoka“. Įtrauktos mokyklos, kultūros
centrai. Jurbarke Savivaldybės aikštėje šoko gausus būrys įvairaus amžiaus žmonių.
Sudaryta vertinimo komisija, organizuota atranka XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų
teatrų apžiūrai-šventei „Atspindžiai“, I turui.
„Auksinio fenikso“ apdovanojimui teikta Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių
organizatorius Gintaras Zareckas kandidatūra . Jis apdovanotas
kaip „Geriausias metų
kultūros ir meno kūrėjas“.
Skyriaus teikimu Etnokultūros kultūros taryba įvertino Reginą Kliukienę kaip geriausią
Respublikos kraštotyrininkę.
Prisidėta įgyvendinant, skirtos lėšos teatralizuotam Jurbarko kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvų koncertui „Saulės namai“, kūrybinės veiklos 70-mečiui paminėti.
Organizuotas Lidijos Meškaitytės premijos paskirstymo komisijos darbas, atnaujinti
nuostatai, komisija, koordinuotos skiriamos lėšos, įvyko premijos įteikimo renginys bei
konkurso darbų parodos atidarymas.
Sudaryta komisija tradicinio novelės vakaro „Veliuonos novelė 2016“ atrankai. Prisidėta
prie organizacinių darbų įgyvendinimo. Kuruotas ir įgyvendintas projektas „Veliuonos
kultūros centro pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Kiekvieną mėnesį su kultūros įstaigų vadovais vyko susirinkimai. Juose skatintas
kultūros įstaigų veiklos atnaujinimas. 2016 m. susikūrė Juodaičių vokalinis moterų kolektyvas,
suaugusiųjų vokalinis kolektyvas.
Sudaryta patariamoji institucija – Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba,
įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
Komunikacija su Jurbarko krašto muziejumi padėjo didinti jo patrauklumą. Parodą
„Pasaulis ant moters galvos“ aplankė apie 1 tūkstantis lankytojų.

Koordinuoti bibliotekų metams skirti renginiai Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose. Bibliotekų metų pradžia Jurbarko rajone iškilmingai atidaryta
kovo 8 d., buvo iškelta Bibliotekų metų vėliava.
Organizuotas Jurbarko rajono savivaldybės ir Izraelio bendruomenės renginys „Izraelio
diena Jurbarke“, įtrauktos švietimo ir kultūros įstaigos.
Rengti savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų projektai dėl kultūrinės veiklos tobulinimo, nevyriausybinių organizacijų veiklos
(sprendimai dėl nevyriausybių organizacijų projektų rėmimo, Jurbarko rajono savivaldybės
kultūros ir meno tarybos nuostatų, Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos
sudėties, nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, Lidijos Meškaitytės
vardinės premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų ir kt.).
Koordinuotas jaunimo politikos įgyvendinimas. 2016 metais Jurbarko rajono
savivaldybės biudžete jaunimo veikloms buvo skirta 13 500 Eur (2015 m. – 3 500 Eur). Šioms
lėšoms išdalinti organizuotas jaunimo veiklos skatinimo projektų konkursas. Užtikrintas
jaunimo veiklos projektų įgyvendinimas ir finansinė atsakomybė.
Kuruotas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas vietos lygmeniu, inicijuotas
atviras Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame sudaryta sėkmingo bendradarbiavimo
formulė siekiant vietos lygmeniu spręsti niekur nedirbančių, nesimokančių, nemotyvuotų
jaunuolių problemas.
Atliktas Jaunimo politikos kokybės vertinimas, pateiktos išvados. Išskirtos stiprybės,
silpnybės, galimybės ir grėsmės.
Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo patvirtinta Jaunimo problemų sprendimo
Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano 2013–2015 metų įgyvendinimo ataskaita
ir Jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje 2016–2018 metų priemonių
planas, juo vadovaujantis vykdomos jaunimo veiklos.
Plėtotas tarpžinybinis bendradarbiavimas vietos lygmeniu. Su Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba suorganizuotas seminaras. Surengta atviro darbo su jaunimu klausimus
nagrinėjanti ir atviras erdves, centrus pristatanti konferencija „Atviras darbas su jaunimu: kas,
kaip, kodėl?“.
Skatintas pilietiškumas, kartu su Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga inicijuota
iškilminga Kovo 11-osios eisena miesto gatvėmis.
Vykdytas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas ir konsultavimas.
Įvyko 6 jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. Jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
aktuali informacija 2016 metais buvo nuolat sisteminama ir atnaujinama internetinėje
svetainėje bei skelbiama socialiniuose tinklalapiuose, el. paštu.
Sukurtas Jaunimo informavimo tinklas Jurbarko rajone. Aplankyta 15 rajono švietimo
įstaigų, kur susitikta su visų mokinių savivaldų atstovais ir aptartos jaunimui aktualios
problemos, pasidalinta veiklų idėjomis.
Remtas jaunimo neprofesionalus menas, savanorystė. Suorganizuotas jaunimo
nominacijų vakaras, surinkti duomenys 7 kategorijų nominacijoms, apžvelgta visų metų rajono
jaunimo veikla.
Suorganizuoti renginiai „Diskoteka ant ledo“, „Vaikų gynimo diena ir akcija „Taikos
glėbys“, vasaros „kino naktys“, „Savivalda jauno žmogaus akimis“.
Rengtos švietėjiškos masinės akcijos: gerumo renginys Kalėdų išvakarėse, kai buvo
dalinama arbata ir šiluma praeiviams, veikė jaunimo informavimo taškas. Rugsėjo 1-osios
renginyje buvo pristatytos veiklos jaunimui. Įvyko „Jaunimo savaitgalio“ renginys –
„Protmūšis“. Su jaunimu dalyvauta 11-ojoje jaunimo akademijoje, Akmenėje, „Kartu mes
galim daug“.

Bendradarbiauta su Laakdalio savivaldybe (Belgija) – organizuoti susirinkimai su
jaunimu, įgyvendinti 20-ieji tarptautiniai jaunimo mainai. Palaikomi ryšiai su Vokietijos
Chemnitzo jaunuoliais, suorganizuota Tarptautinė konferencija „Jaunimas – tiltai į Europą“.
Vykdytas bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinimo koordinavimas.
Suorganizuoti „Bendruomenių metų” įvadinis ir baigiamasis renginiai. Koordinuotos 2016aisias metais iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų
projektams remti skirtos lėšos – 17 148 Eur, bendruomenių projektinė veikla.
Buvo siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, gerinti jų veiklos
efektyvumą, skatinti iniciatyvas, bendruomeniškumą ir kūrybiškumą.
Bendradarbiauta su Jurbarko rajono Kūno kultūros ir sporto centru dėl mokinių sportinės
veiklos.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komitetui pateikta informacija
apie Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo tarybos veiklą, Švietimo struktūros pertvarkymo
įgyvendinimo rezultatus prasidėjus 2016–2017 m. mokslo metams, kultūrinės veiklos
problemas ir kt.
Parengti 374 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai, susiję su ugdymo
įstaigų veikla, ugdymo planų vykdymu, sportine veikla ir kt.
Koordinuotas švietimo ir kultūros įstaigų metinių veiklos ataskaitų parengimas bei
pateikimas svarstyti savivaldybės tarybai.
Parengta 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto
finansavimo dalis.
Problemos
Pagrindinės problemos (trūkumai ir pavojai) yra:
1. Labai sudėtinga reguliuoti grupių ir klasių komplektavimą, nes sparčiai mažėja
mokinių skaičius, įstaigos siekia suformuoti klasės su labai mažu mokinių skaičiumi (6–8
mokiniai klasėje).
2. Nepasiseka į rajoną pritraukti psichologų, logopedų ir pedagogų (ypač jaunųjų
specialistų).
3. Neišplėtota kompleksinė pagalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
bei tėvams.
4. Neišspręstas Vaiko gerovės komisijos organizatoriaus etato (ar etato dalies)
savivaldybėje steigimo klausimas. Trūksta įstaigų (organizacijų), o jose kvalifikuotų
specialistų, kurie galėtų vykdyti paskirtas minimalios priežiūros priemones.
5. Siekiant gerinti kultūros įstaigų efektyvumą, reikėtų peržiūrėti kultūros įstaigų tinklą
dėl efektyvesnio darbo ir gyventojų poreikių tenkinimo.
TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Nuo 2016 m. balandžio 1 d. patvirtinus naują Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos struktūrą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriuje numatytos 9 (iki 2016 metų balandžio 1 d. Juridiniame skyriuje buvo 6)
pareigybės: 5 karjeros valstybės tarnautojai: skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas,
vyriausiasis specialistas (personalo), vyriausiasis specialistas (teisininkas, kurios pagrindinė
funkcija – pirminės teisinės pagalbos teikimas, papildoma – viešųjų pirkimų organizavimo),
vyriausiasis specialistas (viešųjų pirkimų), vyriausiasis specialistas (pagrindinė funkcija –
gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimas). Viena vyriausiojo specialisto (viešųjų pirkimų)
pareigybė šiuo metu yra laisva. Skyriuje taip pat yra du darbuotojos, dirbančios pagal darbo
sutartį – tai juristė ir vyresnioji inspektorė.
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus uždaviniai yra šie: užtikrinti, kad priimami
savivaldybės tarybos sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymai atitiktų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus; atstovauti
savivaldybei ir savivaldybės institucijoms teisme; padėti savivaldybės administracijos
direktoriui formuoti personalo valdymo politiką; padėti savivaldybės administracijos
direktoriui valdyti personalą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas personalo
klausimais; organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos
organizacinę kultūrą; dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus ir
kitus savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus leidžiamus norminius dokumentus;
organizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą; koordinuoti viešųjų pirkimų
veiklą savivaldybės administracijoje, vykdyti viešuosius pirkimus, skatinti konkurenciją, siekti,
kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos; registruoti
civilinės būklės aktus ir įtraukti į apskaitą, registruoti mirtį ir atlikti kitas civilinės metrikacijos
įstaigų teikiamas paslaugas; užtikrinti tinkamą valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos –gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo – vykdymą.
Civilinės būklės aktų registravimas
2016 metais Jurbarko rajone įregistruotas 281 gimimas (iš jų apskaitytas gimimas 50
vaikų, gimusių užsienio šalyse). Rajone mirė 473 asmenys, susituokė 183 poros, išsituokė 90
porų. Įregistruoti 89 tėvystės pripažinimai bei nustatymai vaikams, gimusiems ne santuokoje
(2015 m. – 78, 2014 m. – 78 tėvystės pripažinimai), 5 asmenys keitė vardą ar pavardę.
Per 2016 metus išduota 345 pakartotiniai gimimo, santuokos, mirties ar ištuokos
liudijimai bei 130 įrašų nuorašų, taip pat 480 įrašų perduota Registrų centrui, kad įvestų į
duomenų bazę. Sudaryta 14 aktų įrašų pakeitimo, papildymo bylų. 30 asmenų, kurie pageidavo
susituokti užsienyje, išduotos pažymos apie šeiminę padėtį (2015 m. –17 pažymų, 2014 m. –
32 pažymos).
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Už išduodamus dokumentus, santuokų, ištuokų įregistravimą, įrašų atkūrimą bei
ištaisymą, pavardės keitimą numatyta valstybės rinkliava. 2016 m. į biudžetą surinkta 5 665
eurai (2015 m. 5 753 eurai) šios rinkliavos.
Teisės aktų teisėtumo užtikrinimas. Skyriaus teisininkai 2016 m. suderino 310 (2015
m. – 298) savivaldybės Tarybos sprendimų projektų, 248 (2015 m. – 30) mero potvarkių
projektus, 1 555 (2015 m. – 792) administracijos direktoriaus įsakymų projektus, iš viso 2 133
teisės aktus, o tai yra dvigubai daugiau nei 2015 metais.

Teisės aktų projektų rengimas.
2016 m. skyriaus darbuotojai parengė 32 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimų projektus.
2016 m. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus parengtų savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių skaičius:
Teisės aktai
Direktoriaus
įsakymai
Mero potvarkiai

Veiklos

Personalo

Atostogų

Komandiruočių

Iš viso

107

599

765

77

1548

12

137

180

192

521

2016 m. dėl struktūrinių pakeitimų, pasikeitus suvienodintų pareigybių sąrašui ir
padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui, parengti administracijos direktoriaus įsakymai dėl
didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
skaičiaus nustatymo.
Be kitų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, 2016 metais parengtas
Konkursų Jurbarko rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti
organizavimo tvarkos aprašas ir Viešų konkursų į Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatai, įsakymas dėl
kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu,
nustatymo, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos lengvųjų tarnybinių automobilių
naudojimo kontrolės procedūrų tvarkos aprašas, Bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų
draudžiamų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijų derinimo tvarkos aprašas, Jurbarko rajono
savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir Jurbarko rajono savanorių ugniagesių veiklos
organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašas
2016 m. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje užregistruota 64 biudžetinių ir viešųjų
įstaigų bei UAB vadovų prašymai personalo klausimais, 219 administracijos darbuotojų
prašymų personalo klausimais.
Sutartys.
2016 metais Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius įregistravo 685 sutartis, iš jų:
1) darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių (G1) – 180;
2) nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir ilgalaikės nuomos bei panaudos sutarčių
(G3) – 96;
3) finansinių sutarčių (G4) – 213;
4) tarptautinio bendradarbavimo sutarčių (G5) – 2;
5) kitų sutarčių (G6) – 194.
Taip pat parengtos 28 darbo sutartys ir 28 visiškos materialinės atsakomybės sutartys.
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Atstovavimas teismuose.
2016 m. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas
(pirminei teisinei pagalbai), juristas atstovavo savivaldybei ar savivaldybės administracijai,
kaip ieškovui, atsakovui ar trečiajam (suinteresuotam) asmeniui:
Savivaldybės teisinė padėtis byloje
Iš
tretysis
Bylos tipas
viso
atsakovas
ieškovas/pareiškėjas suinteresuotas
asmuo
Civilinė
1
17
5
23
Administracinė
9
0
10
19
Atstovavimo rezultatai:
Savivaldybės
Ieškiny
Byla
Ieškovas
Bylos
/
Ieškinys / Ieškinys /
s/
baigta
atsisakė
nagrinėjim
savivaldybės
skundas
skundas
skunda
taikos
ieškinio / Byla as tęsiamas
administracij patenkinta patenkinta
s
sutarti nutraukta/palik
2017
os procesinė
s
s iš dalies atmesta
mi
ta nenagrinėta
metais
padėtis
s
Civilinėse bylose
Ieškovas
14
2
1
Atsakovas
1
Tretysis
3
1
1
asmuo
Administracinėse bylose
Pareiškėjas
Atsakovas
1
7
2
Tretysis
9
suinteresuota
s asmuo
Skyrius taip pat atstovavo savivaldybės administracijai Valstybinės darbo inspekcijos
Darbo ginčų komisijoje dėl nuobaudos paskyrimo.

Personalas.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje iki 2016 metų balandžio 1 d. buvo 13
skyrių, 1 tarnyba, 3 administracijos specialistai, Centrinė administracijos buhalterija ir 12
seniūnijų. Nuo 2016 m. balandžio 1 d., įsigaliojus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015
m. lapkričio 26 d. sprendimui Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“, administracijoje iš 13 skyrių liko 10 (prie
Juridinio skyriaus prijungtas Civilinės metrikacijos skyrius, prie Ūkio ir turto skyriaus –
Urbanistikos skyrius, prie Švietimo skyriaus – Kultūros skyrius). Tuo pačiu Tarybos sprendimu
nustatytas didžiausias leistinas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 176, dėl ko iki
balandžio 1 d. parengti ir darbuotojams įteikti 199 pranešimai apie darbo sutarčių sąlygų
pasikeitimą, siūlymai užimti pareigas.
2016 m. savivaldybės administracijoje dirbo 197 asmenys (58 vyrai ir 139 moterys), iš
jų 1 – įstaigos vadovas, 1 – įstaigos vadovo pavaduotojas, 72 valstybės tarnautojai (18 vyrų,
54 moterys) ir 125 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) (33 vyrai
ir 92 moterys).
Vidutinis darbuotojų amžius 48 metai.
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Kvalifikacija: Įstaigos vadovas, jo pavaduotojas bei 145 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 30 – aukštąjį
neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, 17 – vidurinį profesinį, 5 – vidurinį arba specialų
vidurinį.
Darbuotojų išsilavinimas
17

5

Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Aukštasis neuniversitetinis
išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas

30
145

Vidurinis išsilavinimas

Valstybės tarnybos stažas: 28 valstybės tarnautojai turi didesnį kaip 20 m., 12 –
daugiau kaip 15 m., 14 – daugiau kaip 10 m., 13 – daugiau kaip 5 m., 5 – mažiau kaip 5 m.
valstybės tarnybos stažą.
Kvalifikacijos tobulinimas. Šimkaičių seniūnijos darbininkas ir ūkvedys-energetikas
Tadas Girdzijauskas mokosi Kauno kolegijoje ir siekia įgyti aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą, Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė Jurgita Čiauškienė mokosi Aleksandro

Stulginskio universitete ir siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro
kvalifikacinis laipsnis). Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė Lina Lukošiūtė
Vytauto Didžiojo universitete siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro
kvalifikacinį laipsnį).
Kvalifikaciją už savivaldybės lėšas, skirtas kvalifikacijos tobulinimui, 2016 m. kėlė 14
asmenų, iš jų 12 valstybės tarnautojų ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Personalo kaita: 3 darbuotojų darbo sutartys nutrauktos jų prašymu laimėjus konkursą
į valstybės tarnybą, 11 darbuotojų atleisti pasibaigus sezoninių darbo sutarčių terminui.
Laimėjus konkursą paskirti 3 įstaigų vadovai (Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos kontrolierius, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius ir
Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė).
Valstybės tarnautojų vertinimas. Vertinant 2015 m. valstybės tarnautojų tarnybinę
veiklą, 13 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta labai gerai, 1 patenkinamai.
Pirminė teisinė pagalba. Per 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpį
pirminė teisinė pagalba savivaldybėje buvo suteikta 329 pareiškėjams. 139 pareiškėjų buvo
reikalinga antrinė teisinė pagalba, todėl šiems asmenims buvo užpildyti Prašymai suteikti
antrinę teisinę pagalbą ir Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti.
Teikiant pirminę teisinę pagalbą, taip pat parengta 2 dokumentai, skirti įvairioms įstaigoms ir
institucijoms. Konsultacijos gyventojams taip pat buvo teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
Informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (pirminę ir antrinę teisinę
pagalbą) buvo skelbiama Jurbarko rajono laikraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“,
savivaldybės interneto svetainėje, stenduose.
Viešieji pirkimai.
2016 metais Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje buvo įvykdyta:
3 atviri konkursai, kurių bendra vertė 71 205,00 eurų;
18 supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė 1 275 353,74 eurų;
5 supaprastintos neskelbiamos derybos, kurių bendra vertė 142 216,35 eurų.
Mažos vertės pirkimai:
Bendra sudarytų
Bendras pirkimų
Eil.
Pirkimo objekto rūšis
sutarčių suma,
kiekis, vnt.
Nr.
eurais
1.

Prekės

172 542,00

1070

1.1. iš jų seniūnijose

64 588,33

800

2.

Paslaugos

165 167,50

358

2.1. iš jų seniūnijose

10 032,00

105

3.

937 127,40

65

2 999,64

6

1 274 836,90

1493

77 619,97

911

Darbai

3.1. iš jų seniūnijose
Iš viso:
Iš jų seniūnijose











Surašyta ir užregistruota viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolų – 261;
Užregistruota viešųjų pirkimų komisijų narių ir pirkimo organizatorių konfidencialumo
pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų – 482;
Užregistruota viešųjų pirkimų skelbimų – 164;
Užregistruota ir pateikta viešųjų pirkimų ataskaitų – 49;
Užregistruota pirkimų iniciatorių pateiktų paraiškų-užduočių – 89;
Užregistruota mažos vertės pirkimų pažymų – 112;
Gauta ir užregistruota tiekėjų pasiūlymų, pretenzijų ir kitų gautų dokumentų – 374;
Parengta ir užregistruota patikros lapų – 24;
Atlikti pirkimai per CPO ir pasirašytos sutartys su laimėtojais – 31 (už 618 412,61
Eur).

Gyvenamosios vietos deklaravimas.
2016 m. gruodžio 31 d. Jurbarko rajone pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo
informacinę sistemą savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 29 838 asmenys ir 608 asmenys,
įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Per 2016 metus gyventojų skaičius
sumažėjo 368 asmenimis, deklaravusiais gyvenamąją vietą Jurbarko rajone, ir 235 asmenimis,
įtrauktais į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Per 2016 m. gyvenamąją vietą deklaravo:
rajone 2 068 asmenys (2015 m. – 1 665), iš jų 811 (2015 m. – 637) mieste. Atvykimo į
Lietuvos Respubliką pateiktos 9 deklaracijos, gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos
Respublikoje – 1 619, nežinoma ankstesnė gyvenamoji vieta – 440 deklaracijų.
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų pateikta:
rajone 397 deklaracijos (2015 m. – 276). Iš jų 164 deklaracijos mieste, 126 deklaracijos
rajono seniūnijose ir 107 deklaracijos pateiktos elektroniniu būdu. Iš Lietuvos Respublikos
išvykstančių moterų (203) ir vyrų (194) skaičius panašus. Iš Jurbarko rajono asmenys išvyko į
26 pasaulio šalis. Didžiausias išvykusių skaičius į Jungtinę Karalystę – 153, į Vokietiją – 88, į
Norvegiją – 42, į Airiją – 31, į Nyderlandus – 16, į Daniją – 15. Po vieną asmenį išvyko į
Austriją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kiprą, Lenkiją, Latviją, Libaną, Liuksemburgą, Meksiką,
Prancūziją, Suomiją, Šveicariją.
Įsigaliojus naujam Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, labai sumažėjo
prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Per 2016 m. pateikti 3
prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (2015 m. – 92, 2014 m. –
151).
Labai išaugo prašymų ir priimtų sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo
ir naikinimo skaičius. Tam įtakos turėjo naujasis 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 per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui,
kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso
pakeitimo (tikslinimo).
Per 2016 m. iš viso buvo pateiktas 1 921 (2015 m. – 559) prašymas pakeisti ar
panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir priimtas 1 921 sprendimas dėl
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo. Mieste pateikti 66 prašymai
(2015 m. – 74).
Per 2016 m. išduota 1 417 (mieste – 676) pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą. 2015 m. tokių pažymų buvo išduota 1 560 (mieste – 648).
Išduotos pažymos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo
gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 170 (mieste – 119). 2015 m. – 198 (mieste – 167).

Per 2016 m. išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą 27 (mieste – 18). 2015 m. – 133 (mieste – 101).
Per 2016 m. rajono gyventojai informuoti apie teisės aktų, reglamentuojančių
gyvenamosios vietos deklaravimo veiklą (naujai įsigaliojusį Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, naujai patvirtintas Gyvenamosios vietos
deklaravimo taisykles ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
tvarkos aprašą), pakeitimus ir jų įgyvendinimą, paskelbiant informaciją savivaldybės
internetiniame puslapyje (2016-01-08, 2016-10-26), išspausdinti straipsniai laikraštyje
„Šviesa“ (2016-01-16, 2016-10-26), dalyvauta Jurbarko televizijos laidoje 2016-11-02,
pakabintos atmintinės savivaldybės ir rajono seniūnijų stenduose.
Problemos ir perspektyvos
Per 2016 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. Ši teisės aktų kaitos tendencija kasmet vis didėja, savivaldybei
priskiriamų funkcijų skaičius ir apimtis nuolat plečiasi, todėl reikalinga vis didesnė teisės aktų
analizė. Aukštesnės teisinės galios aktai per metus keičiami kelis kartus, o nuolatiniai teisės
aktų pakeitimai apsunkina jų taikymą ir vykdymą tiek patiems savivaldybės administracijos
specialistams, tiek ir rajono gyventojams. Tikimės, kad teisėkūros sistema valstybėje
stabilizuosis, vykdoma teisės aktų reguliavimo stebėsena darys poveikį teisėkūrai, o
savivaldybės vykdomos funkcijos nesikeis ir nesiplės.
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Vaiko teisių apsaugos skyrius yra atsakingas už socialinės rizikos šeimų, auginančių
vaikus, įrašymo į apskaitą, išbraukimo iš apskaitos ir apskaitos duomenų tvarkymo, naudojimo
ir saugojimo tvarką savivaldybėje. Skyrius organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją
ir nuolatinę globą, atstovauja vaiko interesams ikiteisminiame ir teisminiame procese.
2016 m. sausio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą buvo deklaravę
4838 vaikai.
Socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 120 šeimų, kuriose
augo 288 vaikai. Daugiausia socialinės rizikos šeimų gyveno Jurbarko mieste – 31 ir Šimkaičių
seniūnijoje 20. Mažiausiai socialinės rizikos šeimų gyveno Smalininkų seniūnijoje – 2. Per
metus į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 30 naujų šeimų, iš jų: 18 dėl socialinių įgūdžių
stokos, 7 dėl girtavimo. Per metus 24 šeimos buvo išbrauktos iš apskaitos, iš jų: 8, nes
neliko nepilnamečių vaikų, 8 – išnyko įrašymo priežastys, 8 – išvyko gyventi į kitą savivaldybę.
Pastebima tendencija, kad mažėjant vaikų skaičiui savivaldybėje, didėja dalis vaikų, augančių
socialinės rizikos šeimose. 2016 m. gruodžio 31 d. 5, 98 ( 2015 m. – 5, 29) procentai rajone
gyvenančių vaikų augo socialinės rizikos šeimose. Vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui
ir apsaugai socialinės rizikos šeimose privalome imtis priemonių: tęsti socialinį darbą su
šeima, ieškoti efektyvių socialinio darbo būdų (tuo pačiu mokyti, motyvuoti, aprūpinti
socialinius darbuotojus, stiprinti bendradarbiavimą), šeimas aprūpinti socialiniais būstais,
spręsti tėvų ilgalaikio nedarbo, priklausomybės nuo alkoholio gydymo problemas, mokyti
tėvystės įgūdžių, plėsti vaikų dienos centrų tinklą ir neformalų ugdymą, teikti kompleksines
paslaugas šeimoms, kol jose dar nenustatomi vaikų teisių pažeidimo faktai.

Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus kitimas 2010–2016
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Skyrius organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą),
atlieka jos priežiūrą ir apskaitą įstatymų numatyta tvarka. 2016 m. gruodžio 31 d. apskaitoje
buvo 77 vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba). Tai sudarė 1,59 procento Jurbarko rajono
savivaldybėje gyvenančių vaikų. Per metus tėvų globos (rūpybos) neteko 6 vaikai, nes jų tėvai
netinkamai vykdė savo pareigas. Duomenys apie vaikų globą (rūpybą) per metus pateikiami
1 lentelėje.
Duomenys apie vaikams nustatytą globos (rūpybos) atvejų skaičių 2016 metais:
Vaikai, kuriems nustatyta
Per laikotarpį
Laikotarpio pabaigoje
globa (rūpyba)
Iš viso, Iš viso, Laikinoji Nuolati- Iš viso, Laikinoji Nuolatinė
vaikų
atvejų
globa nė globa vaikų
globa
globa
skaičius skaičius (rūpyba) (rūpyba) skaičius (rūpyba) (rūpyba)
1. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta, iš viso:
2. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta šeimoje:
3. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta šeimynoje:
4. Vaiko globa (rūpyba)
nustatyta socialinės globos
įstaigoje:
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6

6
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0

0
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4
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2016 m. gruodžio 31 d. 22 vaikai, arba 28, 57 procentai globojamų (rūpinamų) vaikų,
gyveno socialinės globos įstaigose, dauguma jų – Skalvijos vaikų globos namuose (18 vaikų).
Duomenys palyginimui apie vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičių ir vietą
pateikiami 2 paveiksle.

Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičiaus kitimas 2010–2016 metais
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Socialinės globos įstaigose augo tik 3 vaikai, kurie buvo jaunesni nei 10 metų. Dėl
vaikų amžiaus arba turimų sveikatos sutrikimų praktiškai neįmanoma jų įvaikinti ar nustatyti
globą (rūpybą) šeimoje. Organizuoti vaikų globą (rūpybą) yra sudėtinga, nes savivaldybė
neturi socialinės globos įstaigos, turinčios licenciją vaikų globai. Dėl šios priežasties negalime
planuoti rekomenduojamos vaikų globos (rūpybos) formos socialinių globėjų šeimose.
Savivaldybėje nėra veikiančių šeimynų.
2016 metais VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pradėjo dirbti atestuoti socialiniai
darbuotojai, kurie teikia konsultacijas vaikus globojančiai šeimai, globėjams (rūpintojams),
įtėviams ir jų šeimos nariams bei asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais) ar
įtėviais, organizuoja ir vykdo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo mokymus,
rengia išvadas dėl pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, vykdo globos (rūpybos)
šeimoje ir įvaikinimo viešinimą ir skatinimą. Esminių pokyčių šioje srityje dar neįvyko. Šeimos
ar asmenys labai retai apsisprendžia globoti (rūpintis) giminystės ryšiais nesusijusius vaikus.
2016 m. gruodžio 31 d. apskaitoje neturėjome nei vienos šeimos ar asmens, kurie pageidautų
ir būtų pripažinti tinkamais įsivaikinti ar globoti (rūpintis) vaikus. Siūlytume globėjams
(rūpintojams) mokėti papildomas išmokas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nuolat teikėme teisės aktais nustatytą informaciją apie galimus įvaikinti ar globoti
(rūpintis) vaikus ir asmenis, pageidaujančius juos įvaikinti ar globoti. Įvaikintas 1 mūsų
globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitoje įrašytas vaikas.
Vaikų skaičius, kuriems nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu, išlieka panašus jau
keletą metų. 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 26 vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba) tėvų
prašymu dėl jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos ( 2015 m. – 24 ). Kitų asmenų priežiūrai
dažniausiai paliekami vyresni vaikai, iš jų net 19 buvo daugiau nei 10 metų.
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Skyrius organizavo 2 pasitarimus su prokuratūros ir policijos atstovais dėl vaiko teisių
užtikrinimo baudžiamajame procese. Dalyvavome prevencinėje priemonėje „Teistų asmenų
priežiūra 2016“, kurios metu kartu su probacijos specialistais aplankėme teistus nepilnamečius.
Visose rajono ugdymo įstaigose dalyvavome prevenciniuose renginiuose apie vaiko teisės ir
pareigas 5 klasių mokiniams, įteikėme leidinį „Vaiko konstitucija“.
Dėl visuomenės švietimo, specialistų mokymų atpažinti smurtą daugėja atvejų, kai
sužinome apie galimai vaikų patiriamą smurtą. 2016 metais tokių atvejų buvo 31 ( 2015 m. –
26, 2014 m. – 17). Visiems smurtą patyrusiems vaikams buvo organizuota pagalba. 14 vaikų
patyrė fizinį smurtą (12 nukentėjo nuo suaugusiųjų). 16 vaikų galimai patyrė psichologinį
smurtą matydami smurtą artimoje aplinkoje.
Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko teisių pažeidimų prevencijai socialinės rizikos
šeimose, organizuoti 4 reidai su policijos pareigūnais po darbo valandų. Skyriaus specialistai
328 kartus lankėsi šeimose ir tikrino pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, šeimos ir vaikų
gyvenimo bei buities sąlygas, aplankė 92 globojamus (rūpinamus) vaikus ir vertino jų globos
(rūpybos) kokybę. Duomenys apie taikytas vaiko teisių apsaugos priemones kaupti Socialinės
paramos informacinėje sistemoje (SPIS).
Vaiko teisių apsaugos organizavimas savivaldybėje neįmanomas be bendradarbiavimo
su kitomis institucijomis. Skyrius per 2016 metus tiesiogiai gavo 2 259 dokumentus ir 1 080
dokumentų išsiuntė.
Svarbiausias uždavinys 2017 metais – tinkamai organizuoti vaikų globą (rūpybą),
įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.253 str. pakeitimus dėl vaikų iki 3 metų
globos nustatymo globos įstaigose ir atsižvelgiant į vaikų institucinės globos pertvarką.

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.
Ūkiai.
Jurbarko rajone įregistruoti 2 683 ūkininkų ūkiai (2016 metais įregistruoti 24 nauji
ūkininko ūkiai). Vidutinis rajono ūkininko ūkio dydis 10,08 ha. Rajone yra 326 ūkiai, kur
ūkininkauja jauni, iki 40 metų amžiaus ūkininkai. Jurbarko rajone veikia 60 ekologinės
gamybos ūkių ir 13 ūkių, kurie sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemą pagamintus produktus (NKP).
Rajone įregistruotos 3 498 žemės ūkio ir kaimo valdos, kurių valdytojai ar jų partneriai
priskiriami žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims.
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.
Praėjusiais metais savo pasėlius deklaravo 2 916 ūkis 64 462,26 hektarų žemės plote,
lyginant su 2015 metais 55 ūkiais deklaravo mažiau, o deklaruotas plotas 104,15 hektarais
mažesnis. Vidutinis vieno deklaravusio savo pasėlius ūkio plotas buvo 22,11 hektaro arba 0,38
ha didesnis nei 2015 metais.
Didžiausius deklaruojamus plotus sudaro ariama žemė 50 179,50 ha, pievos ir ganyklos
13 263,09 ha. Tradicinės rajono ūkiuose auginamos kultūros, žieminiai ir vasariniai kviečiai
sudarė 23 478,22 hektarus. Šių kultūrų plotas per metus padidėjo 625,62 ha. Žirnių deklaruota
– 3 918,00 ha, miežių – 3 371,49 ha, kvietrugių – 2 961,20 ha, rapsų – 2 670,71 ha, pupų – 1
352,70 ha, avižų – 898,83 ha, kukurūzų – 347,26 ha, bulvių – 134,23 ha, daržovių – 59,48 ha,
rugių – 49,69 ha, lubinų – 48,64 ha, kmynų – 42,16 ha, grikių – 36,05 ha, vikių – 11,94 ha ir
linų – 5,05 ha.
Praėjusiais metais ūkiai deklaravo 808,56 hektarų sodų, įvairių uogynų, kuriuos sudaro
braškės, avietės, serbentai ir kt.
Ūkiniai gyvūnai. Pienas. Išmokos.
Metų pradžioje buvo laikoma 15 446 galvijai, iš to skaičiaus 8 371 melžiamų karvių.
Galvijus laikė 1 644 ūkiai. Bendras galvijų skaičius lyginant su 2015 metais sumažėjo 1244, o
melžiamų karvių skaičius – 614. Bendras galvijų laikytojų skaičius rajone per metus sumažėjo
183 ūkių.
Ūkinių gyvūnų registro duomenimis 2016 metais Jurbarko rajone 1 023 laikytojai laikė
36 226 kiaules, 243 laikytojai laikė 2 088 avis ir 183 ožkas, o 119 laikytojų laikė 189 arklius.
2016 m. rajone 1 176 paramos gavėjams apskaičiuota po 91 Eur/vnt. ir išmokėta 0,77
mln. eurų susietoji parama už pienines karves, laikytas nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m.
kovo 31 d.
2016 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už 2006–2007 kvotos metais
parduotą pieną po 15,70 Eur/t apskaičiuota 1 007 paramos gavėjams ir išmokėta 0,50 mln. eurų.
Tikslinė parama už 2016 m. sausio – liepos mėnesiais parduotą pieno kiekį po 30,00
Eur/t, apskaičiuota 954 rajono paramos gavėjui ir išmokėta 0,68 mln. eurų.

Nacionalinė pagalba (de minimis) po 78,23 eurus už pieninę karvę, kurie 2015 m.
gruodžio–2016 m. sausio–vasario mėn. registruotiems pieno supirkėjams pardavė pieną,
apskaičiuota 961 paramos gavėjui ir išmokėta 0,59 mln. eurų.
Laikinoji išskirtinė parama pieno gamintojams, kurie 2015 m. sausio–rugsėjo mėn.
registruotiems pieno supirkėjams pardavė pieną, po 22,32 Eur/t apskaičiuota 1 099 paramos
gavėjui ir išmokėta 0,74 mln. eurų.
121 bičių laikytojai už 2016 m. laikomas 2 001 bičių šeimą pateikė paraiškas ir
pasinaudojo parama papildomam bičių maitinimui. Vienai bičių šeimai vidutiniškai išmokėta
po 4,66 eurus.
Palūkanų ir pasėlių draudimo įmokų kompensavimas.
Pasėlių draudimo įmokos, 50 procentų nuo įmokėtos sumos, kompensuotos 8 rajono
ūkininkams, iš to skaičiaus 4 jauniesiems ūkininkams. Bendra kompensavimo suma 2016 m. –
17,6 tūkst. eurų, iš to skaičiaus jauniesiems ūkininkams – 5,0 tūkst. eurų.
2016 m. pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimui 65 proc. nuo draudimo
įmokos sumos, iššalimo ir (arba) sausros rizikos veiksnių 2016–2017 metų derliui, priimtos 7
paraiškos paramai gauti.
Žemės ūkio technika.
Rajono ūkiuose ir įmonėse yra įregistruota 5 401 traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų
ir jų priekabų. Daugiausia sudaro ratiniai traktoriai – 3 331 vnt., priekabos ir puspriekabės – 1
503 vnt. Per praėjusius metus buvo įregistruota ar perregistruota 660 vnt. traktorių, savaeigių
mašinų ir priekabų. Atliktos 822 priemonių techninės apžiūros.
Melioracija.
2016 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei melioracijos darbams
skirta 254 000 eurų. Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai per 2016 m. buvo panaudota
238 330,50 eurų, iš jų: griovių ir juose esančių statinių remonto darbams kartu su projektavimo
paslaugomis – 164 740 eurų, avariniams drenažo rinktuvų ir kitų melioracijos statinių
remontams – 50 799,96 eurai, melioracijos statinių remontui gyvenvietėse – 6 978,52 eurai,
kasmetiniams tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbams – 9 094,46 eurai, griovių
priežiūros darbams – 1 871,29 eurai. Melioracijos statinių kadastrui buvo panaudoti 3 764,00
eurai, ekspertizei – 1 082,27 eurai. 2016 metais buvo atnaujintos ArcGIS licencijos bei sukurtas
Jurbarko rajono savivaldybės ArcGIS online žemėlapių tinklapis. 2016 metais buvo vykdomi
melioracijos projektų M1:2000 duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo
pagal MelGIS specifikaciją tikslinimo darbai, pagal VĮ Valstybės žemės fondas pateiktas
pastabas.
Suremontuota: 0,440 km drenažo linijų (187,00 ha sausinimo sistemų), 16,069 km
melioracijos griovių, suremontuotos 35 pralaidos, suremontuota 200 žiočių. Priežiūros darbai
atlikti 6 užtvankų hidrotechnikos statiniams. Griovių priežiūra atlikta 4,65 km (4,51 ha).
Nuo 2015 metų likę 24 neįvykdyti melioracijos statinių remonto prašymai perkelti į 2016
metus, o 2016 metais gauta 30 naujų prašymų, kurie kartu su likusiais iš 2015 metų sudarė 92
objektus. Remontas atliktas 35 objektuose, 19 objektų gedimai nustatyti ne valstybei
nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose arba šiems statiniams reikalinga
rekonstrukcija (rekonstravimui lėšų neskiriama), 5 objektų nesuderino VĮ Valstybės žemės
fondas.
Pagal Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros,
modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“
2016 metais pradėti vykdyti 2 melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai ir 1 Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos projektas. Bendra projektų vertė 1 125 000 eurų, paramos
lėšos – 892 500 eurų.

SENIŪNIJŲ VEIKLA
ERŽVILKO SENIŪNIJA
Bendra informacija. Seniūnijos plotas – 22 225, 38 ha. Eržvilko seniūnija yra
suskirstyta į 5 seniūnaitijas, jose išrinkti penki seniūnaičiai. Seniūnijoje yra 72 kaimai.
2016 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje deklaravusių gyvenamąją vietą buvo 2 371
gyventojai, iš jų 1 185 moterys, 1 186 vyrai. 16 žmonių deklaravo išvykimą iš Lietuvos
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja, žemės ūkio specialistas,
ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja, socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis,
valytoja-kiemsargė, kūrikas-darbininkas, kūrenimo sezono metu priimamas kūrikas.
Seniūnijos darbuotojai pagal galimybes tobulinasi, kelia kvalifikaciją.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos:
1. užpildyta 111 atvykimo deklaracijų, išvykimo deklaracijų 16;
2. išduotos 78 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. gauti 154 gyventojų prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
keitimo;
4. atlikti 46 notariniai veiksmai;
5. gauti 106 gyventojų prašymai;
6. išduotos 82 pažymos įvairiais klausimais;
7. parengti 152 siunčiami dokumentai;
8. išduoti 24 leidimai laidoti;
9. išduota 12 leidimų kirsti ir pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje;
10. parengta 50 įsakymų personalo klausimais, sudarytos 25 darbo sutartys (dirbančių
viešuosius darbus);
11. sudarytos 134 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
Seniūnijos gyventojai žodžiu kreipėsi dėl gatvių apšvietimo, kelių žvyravimo, palaidų
šunų, besikreipusiems buvo suteikta visa reikalinga informacija.
Seniūnijos biudžetas. Eržvilko seniūnijos darbo organizavimui 2016 m. skirtas
asignavimų planas 45 990 Eur, gauti asignavimai 44 938 Eur, įvykdytas 97,71
proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui –
41 128 Eur, t.y. 89,43 proc. nuo seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms panaudota
3 810 Eur, t.y. 8,28 proc. skirtų asignavimų.
1 966 Eur, t.y. 51,60 proc. tenka transporto išlaikymui, 1 112 Eur, t.y. 29,19 proc.
komunalinėms paslaugoms ir 732 Eur, t.y. 19, 21 proc. ryšių paslaugoms, spaudiniams, kitoms
prekėms, kvalifikacijos kėlimui ir kitoms paslaugoms.
2016 m. viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo Eržvilko seniūnijoje programai skirtas
asignavimų planas 12 200 Eur, gauti asignavimai 8 640 Eur, įvykdytas 70,82 proc.
Nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (žiemos metu) skirti asignavimai 3 560 Eur.
2016 m. Eržvilko seniūnijai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės
įsakymais buvo skirta 670 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti ( krūmapjovei- trimeriui) ir 2080 Eur
ilgalaikio turto remontui ( seniūnijos pastato vidaus patalpų ir buvusio buitinio pastato stogo
remontui), iki 300 Eur Pašaltuonio ir Lybiškių balsavimo patalpų remontui ir medžiagoms
įsigyti, panaudota 289,44 Eur , kalėdiniams žaislams įsigyti skirta 200 Eur.
Eržvilko seniūnijos darbo organizavimui iš patalpų nuomos 2016 metų asignavimų
planas
1 610 Eur, gauti asignavimai 1 560 Eur, įvykdytas 96,89 proc.
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenviečių gatvių priežiūrai ir remontui ( iš viso
seniūnijoje vidaus kelių ir gatvių – 157,749 km) iš kelių priežiūros ir plėtros programos buvo

skirta 32 380 eurų. Šios lėšos buvo panaudotos: 12 910 eurų – žvyruotų kelių ir gatvių
greideriavimui, 19 470 eurų – žvyruotų kelių remontui.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimui asignavimai skiriami savivaldybės (40
proc.) ir Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.). 2016 metais skirta asignavimų 10 706
Eur, iš jų: kitoms prekėms 834 Eur ir kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui) 9 872 Eur. Asignavimai panaudoti 99,37 proc. Buvo įdarbinti 25 žmonės, kurie
atliko nesudėtingus aplinkos priežiūros, tvarkymo ir želdinių priežiūros darbus Eržvilko
seniūnijos viešosiose teritorijose (rinko šiukšles, grėbė lapus, šalino savaiminio augimo krūmus
ir kt.). Sudarytos 134 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
Bendra informacija. Girdžių seniūnija užima 89 kv. km plotą. Seniūnijos centras –
Girdžiai, nuo rajono centro Jurbarko nutolęs 10 km. Seniūnija ribojasi su Jurbarkų,
Skirsnemunės, Šimkaičių ir Eržvilko seniūnijomis. Girdžių seniūnijos teritorijoje gyvenamąją
vietą (2016-12-31 duomenimis) deklaravo 1191 gyventojas (601 vyras ir 590 moterų).
Ataskaitinių metų pradžioje buvo 1214 gyventojų. Per metus sumažėjo 23 gyventojais. 2016
metais gimė 17 gyventojų, mirė 21 gyventojas.
Seniūnijoje dirba 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 socialinės rizikos šeimomis (0.5 etato krūviu), ūkvedys – energetikas
(0,75 etato krūviu) ir valytojas – kiemsargis (0,5 etato krūviu).
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos . Per ataskaitinius metus išduotos
84 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Išvykimą iš LR deklaravo 15 seniūnijos
gyventojų, naujai gyvenamąją vietą Girdžių seniūnijoje deklaravo 83 asmenys. Išduota 1
pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 174
sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo.
Parengti 8 seniūno įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 27 seniūno įsakymai
personalo klausimais. Sudaryta 12 darbo sutarčių dėl viešųjų darbų seniūnijoje.
Seniūnijoje užregistruoti 53 gauti ir išsiųsti 179 įvairūs raštai. Su įvairiais pasiūlymais
ir prašymais raštu į seniūniją kreipėsi 21 asmuo. Dėl pažymų, leidimų ir kitų dokumentų
juridiniams faktams patvirtinti prašymus pateikė 47 asmenys, kuriems išduotos 24 pažymos
ir charakteristikos. Pagal 1 prašymą išduotas 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus Jurbarko
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, išduoti 8 leidimai kirsti, genėti ar kitaip
pertvarkyti želdinius.
Seniūnijos gyventojams neatlygintinai atlikti 29 notariniai veiksmai, išduoti 25
leidimai laidoti.
Seniūnijos biudžetas. Girdžių seniūnijos darbui organizuoti 2016 m. gauti asignavimai
sudaro 38 609 Eur. Įvykdyta – 99,58 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 32 852 Eur, – 84,73 proc. nuo seniūnijai skirtų
asignavimų. Prekėms ir paslaugoms panaudota 5 757 Eur. Didelė dalis išlaidų – 4 392 Eur
tenka komunalinėms paslaugoms, tik 1 365 Eur ryšių ir kitoms paslaugoms, transporto
išlaikymui, kitoms prekėms, kvalifikacijos kėlimui.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui Girdžių seniūnijoje 2016 m. gauta 5 682 Eur,
panaudota 68,46 proc. Nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (žiemos metu) skirti asignavimai
1 700 Eur.
Seniūnijai priklausančių žvyruotų kelių ir gatvių priežiūrai per metus išleista
16 340 Eur. Iš jų: kelių atnaujinimui žvyru – 10 840 Eur ir 5 500 Eur lyginimui greideriu.
Atliekų tvarkymui per 2016 metus skirta 5 682 Eur. 112 Eur sumokėta vietinės
rinkliavos už atliekų tvarkymą, 1 700 Eur, kurie buvo skirti kelių priežiūrai žiemai (sniego

valymui) nepanaudota, nes nebuvo sniego, už 490 Eur buvo įsigytas benzininis pjūklas. Visos
kitos lėšos buvo naudojamos kurui bei kitoms prekėms ir medžiagoms teritorijų priežiūrai.
Viešieji darbai. 2016 metais skirta 5 410 Eur asignavimų, iš jų: kitoms prekėms 471
Eur ir kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui) 4 939 Eur. Per
ataskaitinius metus įdarbinta 12 viešųjų darbų darbininkų.
JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Bendra informacija. Gyventojų registro duomenimis, 2017 m. sausio 1 d. Jurbarko
miesto seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 11 159 gyventojai, t.y. 27
gyventojais daugiau nei 2016 m. pradžioje, kuomet savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę
11 132 gyventojai. 2016 m. Jurbarko mieste užregistruota 115 naujagimių (2015 m. – 97), mirė
161 seniūnijos gyventojas (2015 m. – 151).
Jurbarko miesto seniūnijoje sudarytos 9 seniūnaitijos: Sodų, Naujamiesčio, Kęstučio,
Algirdo–Gedimino, Dariaus ir Girėno, Centro, Nemuno, Miškininkų ir Kalnėnų.
Šiuo metu Jurbarko mieste yra registruotos 3 bendruomenės: Miškininkų gatvės
bendruomenė, Jurbarko miesto Kalnėnų bendruomenė, Smukučių bendruomenė.
2016 m. seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų: 2 karjeros valstybės tarnautojai (seniūnas ir
seniūno pavaduotoja) ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (5 socialinės darbuotojos,
2 socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis (2,5 etato), 1 specialistas ir 1
kiemsargė-valytoja). 2 karjeros valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį, turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 1 –
specialųjį vidurinį. Per 2016 metus seniūnijoje darbuotojų kaitos nebuvo, darbuotojams
drausminių ir tarnybinių nuobaudų skirta nebuvo.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. 2016 m. seniūnijoje gyventojų
prašymu išduoti 564 įvairūs leidimai, pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams
patvirtinti, atlikti 494 notariniai veiksmai.
Paslaugos pavadinimas
Suteiktų paslaugų skaičius
(vnt.)
2014 m. 2015 m. 2016 m.
Leidimai vykdyti žemės kasimo darbus
18
9
9
Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose ir
66
91
99
renginių metu
Leidimai organizuoti renginius
14
16
18
Leidimai laidoti
162
174
170
Leidimai įrengti išorinę reklamą
28
41
64
Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
26
50
42
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams
Pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams
382
258
162
patvirtinti
Notariniai veiksmai
761
539
494
Seniūnijos biudžetas. Jurbarko miesto seniūnijos darbo organizavimui (be valstybės
deleguotų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti bei išlaidų
socialinei paramai administruoti) iš savivaldybės biudžeto 2016 m. skirtas asignavimų planas
– 51 150 Eur, gauti asignavimai – 48 771 Eur, planas įvykdytas 95,35 proc. Didžiausia
asignavimų dalis panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 40 374 Eur, t.y.
78,93 proc. visų seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms panaudota 8 397 Eur, t.y.
16,42 proc. skirtų asignavimų. Didelė dalis išlaidų – 5 825 Eur, t.y. 69,37 proc. tenka
komunalinėms paslaugoms ir tik 2 572 Eur, t.y. 30,63 proc., – ryšių paslaugoms, transporto
išlaidoms, spaudiniams, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms.

Seniūnijos viešųjų teritorijų priežiūros darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė
„Jurbarko komunalininkas“. 2016 m. buvo atlikta darbų už 372 310 Eur. Didžiausią lėšų dalį
sudarė viešųjų teritorijų šienavimas bei valymas rankiniu būdu: šienavimui buvo panaudota
80 036 Eur (21,5 proc. visų miesto priežiūrai panaudotų lėšų), o valymui rankiniu būdu –
77 253 Eur (20,8 proc.).
Sutvarkytos gatvės. 2016 m. atsižvelgiant į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planą iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų Jurbarko mieste buvo išasfaltuotos 7 gatvės: Putino,
Kalnėnų, Saulėtekio, Vaidoto, Mituvos, Svajų, Žiedų, Ateities, Pušų, du Sodų gatvės
akligatviai, dalis P. Perevičiaus ir dalis Vasaros gatvių. Likus lėšų Ateities, Pušų gatvės, dalis
P. Perevičiaus ir dalis Vasaros gatvių buvo išasfaltuotos vykdant patvirtintą 2017 m. gatvių
asfaltavimo planą. Kaip ir kasmet, iš šios programos lėšų taip pat buvo stiprinama asfaltuotų
kelių danga, apdorojant granitine skaldele, taisomos asfaltuotų gatvių duobės, įrengta iškilioji
perėja Algirdo g., įrengtas S. Daukanto gatvės šaligatvis.
Viešieji darbai. Pagal viešųjų darbų programą, finansuojamą savivaldybės (40 proc.)
ir Tauragės teritorinės darbo biržos (60 proc.) lėšomis, buvo įdarbinta 10 asmenų, kurie atliko
nesudėtingus aplinkos tvarkymo darbus Jurbarko miesto seniūnijos viešosiose teritorijose
(rinko šiukšles, grėbė lapus, šalino savaiminio augimo krūmus ir kt.). Jų darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 4 033 Eur, darbo priemonių
įsigijimui – 363 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Asignavimai panaudoti 100 proc. Likusią 2016
m. viešųjų darbų programos įgyvendinimui reikalingų lėšų dalį (60 proc.) sudarė darbo biržos
lėšos.
JURBARKŲ SENIŪNIJA
Bendra informacija. Jurbarkų seniūnijos bendras plotas yra 26 587 ha, iš jų 261 ha
užima durpynai, didelę teritorijos dalį užima miškai, vandenys ir kitos paskirties plotai.
Seniūniją sudaro 55 kaimai, iš kurių šešios – gyvenvietės. Iš viso seniūnijoje 2016 m.
pabaigoje gyveno 3 079 gyventojai. Bendras gyventojų skaičius per metus sumažėjo 85
gyventojais. 2016 m. seniūnijoje gimė 32 kūdikiai, mirė 41 gyventojas.
Seniūnijoje yra įregistruotos šešios kaimo bendruomenės: Jurbarkų, Dainių, Rotulių,
Vertimų, Žindaičių ir „Mituva“. Išrinkti seniūnaičiai Jurbarkų, Dainių, Rotulių ir Žindaičių
seniūnaitijose.
2016 metų pabaigoje seniūnijoje dirbo 9 darbuotojai: seniūnas, seniūno pavaduotoja,
socialinė darbuotoja, specialistė, ūkvedys-energetikas, kūrikas-darbininkas, turintys po 1 etatą,
socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, kiemsargė-valytoja, kūrikas
(kūrenimo sezonui), turintys po 0,5 etato.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. 2016 metais 53 gyventojams
išduotos 53 įvairios pažymos. Išrašyta 5 mirties liudijimai, išduota 12 leidimų laidoti Vertimų
ir Pašvenčio kapinėse, 15 leidimų dėl medžių kirtimo, 7 leidimai kasinėjimo darbams, 7
leidimai išorinei reklamai įrengti, 4 leidimai prekiauti.
Gauta 18 gyventojų prašymų, skundų, paklausimų: dėl medžių kirtimo, žalos
atlyginimo, kelių remonto, socialinės pagalbos ir kt. Nemažai gyventojų kreipėsi telefonu,
elektroniniu paštu, nagrinėta keletas skundų, persiųstų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus. Visi prašymai ir skundai buvo išspręsti įstatymo nustatytais terminais. Dauguma
jų gyventojams palankūs.
Per ataskaitinį laikotarpį užpildyta 207 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmenims
pakeitus gyvenamąją vietą ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Išduota 55 pažymos apie
asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 245 gyventojai kreipėsi dėl deklaravimo duomenų
taisymo, pakeitimo ar panaikinimo.

Seniūnijos biudžetas ir jo įvykdymas. 2016 metais iš savivaldybės biudžeto seniūnijai
buvo skirta 53 264 Eur, panaudota – 51 848 Eur, tai sudaro 97,3 proc. numatytų asignavimų.
Darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui buvo skirta 43 634 Eur, tai sudaro
81,9 proc. viso seniūnijos biudžeto. Žemės ūkio funkcijai vykdyti skirta 760 Eur, socialinei
paramai administruoti – 1 130 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos 100 proc.
Keliai, komunalinis ūkis. Vietinių seniūnijos kelių ilgis yra 154 km, iš jų su
asfaltbetonio danga – 14 km. Per ataskaitinį laikotarpį iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų Jurbarkų, Dainių II ir Rotulių gyvenviečių gatvėse buvo suremontuota 351,00 kv. m
asfaltbetonio dangos duobių už 7 381,46 Eur. Kelių ir gatvių su žvyruota danga priežiūrai ir
remontui buvo skirta 33 300 Eur. Visi seniūnijos žvyruoti keliai ir gatvės buvo lyginami nuo
trijų iki šešių kartų per metus, priklausomai nuo eismo intensyvumo ir kelių būklės. Išlyginta
511 km kelių ir gatvių su žvyruota danga už 16 300 Eur. Kelių ir gatvių su žvyruota danga
duobių remontui išvežta ir išlyginta 900 kub. m žvyro už 17 000 Eur.
Komunaliniam ūkiui skirta 10 300 Eur, iš jų: atliekų tvarkymui – 1 400 Eur, teritorijų
priežiūrai – 1 200 Eur, kapinių priežiūrai – 3 300 Eur, gatvių ir kelių priežiūrai žiemą – 4 400
Eur. Visos lėšos panaudotos 100 proc., išskyrus kelių ir gatvių priežiūrą žiemos metu. Sniego
valymo paslauga nebuvo teikiama.
Gavus 600 Eur papildomą finansavimą, buvo nupjauti 6 avariniai medžiai ir genimos
šąkos Vertimų k. kapinėse.
Sutaupius lėšų ir gavus papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto, už 6 000 Eur
buvo įsigytas dėvėtas krovininis automobilis VW Transporter, kuris naudojamas ūkio
reikmėms.
Viešųjų darbų programai finansuoti buvo skirta 20 874 Eur. Iš jų iš savivaldybės
biudžeto – 8 784 Eur. 12 090 Eur skyrė Teritorinė darbo birža. Tai lėšos vietinės reikšmės
kelių, pakelių, viešųjų erdvių priežiūros, tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros,
socialinės ir visuomeninės paskirties objektų pagalbiniams teritorijų tvarkymo laikino
pobūdžio darbams atlikti. Degalams, tepalams, medžiagoms, darbo įrankiams, atsarginėms
dalims įsigyti buvo skirta 725 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 20 asmenų dalyvavo seniūnijos
viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo programoje. Vidutinis vieno asmens išdirbtas
laikas buvo apie du mėnesius.
Visuomenei naudingus darbus už gautas pašalpas atliko 38 asmenys. Visuomenei
naudingos veiklos darbų trukmė sudarė nuo 15 val. iki 120 val. per mėnesį.
JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
Bendra informacija. Juodaičių seniūnijos teritorija užima 3 107 ha. Seniūnijos
teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 417 gyventojai. Jos centras – Juodaičių gyvenvietė –
nutolusi nuo rajono centro Jurbarko 56 km šiaurės rytų kryptimi. Seniūnijoje yra 7 kaimai.
Gyventojų skaičius, gyventojų registro duomenimis, lyginant su 2016 metais sumažėjo 6.
Seniūnijoje gimė 1 vaikutis, mirė – 8 gyventojai. Seniūnijoje dirba 5 darbuotojai, užimantys
3,25 etato: seniūnė, seniūnės pavaduotojas ( 0,5 et.), ūkvedys-energetikas ( 0,5 et.), socialinės
rūpybos darbuotoja ( 0,25 et.), socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis (0,5 et.),
valytoja-kiemsargė ( 0,5 et.) bei seniūnijos darbuotojams talkina trys išrinkti seniūnaičiai.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. Į seniūniją 2016 m. gyventojai
kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
1. užpildyta 17 atvykimo deklaracijų;
2. išduota 17 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.gauta 40 prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, duomenys
pakoreguoti 90 proc. gyventojų;
4. atlikti 24 notariniai veiksmai;
5. gauti 33 gyventojų prašymai;

6. išduotos 8 pažymos įvairiais klausimais;
7. parengti 86 informaciniai dokumentai;
8. išduoti 25 leidimai laidoti;
9. išduota 19 leidimų prekiauti viešoje vietoje;
10. išleista 17 įsakymų personalo klausimais, 2 įsakymai veiklos klausimais;
11. sudarytos 34 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 34
630 Eur asignavimų. Panaudota asignavimų – 31 397 eurai, tai sudaro 90,7 proc. numatytų
asignavimų. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su
priskaitymais socialiniam draudimui – 24 760 Eur, tai yra 70 proc. nuo visų skirtų asignavimų.
Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta 9 870 Eur, išleista – 7 167
Eur, iš kurių 74 procentus sudaro išlaidos šildymui ir elektrai – 5 306 Eur.
Ryšių paslaugoms skirta 280 Eur, išleista 269 Eur, transporto išlaidoms skirta 1 750
Eur, panaudota asignavimų 1 102 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms išleisti 254 Eur.
Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų priežiūrai
buvo skirta – 4 300 eurų asignavimų, prireikė – 3 366 Eur. Liko nepanaudotos sniego valymui
skirtos lėšos. Pagrindinės išlaidos:
1. atliekoms išvežti – 141 Eur;
2. kapų priežiūrai, vandens tiekimui į kapines – 1 800 Eur: iš t. sk. už 766 eurus nupirkta
segmentinė tvora ( 50 m), nupirkta krūmapjovė už 720 Eur.
3. viešųjų teritorijų priežiūrai – 1 425 Eur.
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenvietės gatvių priežiūrai ir remontui ( iš viso seniūnijoje
vidaus kelių ir gatvių – 25,9 km) iš kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 6 200 eurų.
Šios lėšos buvo panaudotos: 1 500 eurų – žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 4 700
eurų – žvyruotų kelių remontui, atvežta ir paskleista 223 kub. m žvyro.
2016 metų viešųjų darbų programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 8 392
eurai. 3 530 eurų viešųjų darbų finansuota iš savivaldybės lėšų, iš jų 290 eurų skirta
medžiagoms įsigyti. Likusi dalis finansuota užimtumo fondo. Vykdant viešųjų darbų
programą, buvo įdarbinti 8 žmonės. Viešųjų darbų bendra trukmė 2 790 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., iškirsti 2 km vietinių kelių pakelės krūmai. Dalis
Juodaičių kapinių teritorijos užtverta nauja segmentine tvora – 120 metrų.
RAUDONĖS SENIŪNIJA
Bendra informacija. Raudonės seniūnija užima 10 970 ha teritoriją. Seniūniją sudaro
33 kaimai, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1 275 gyventojai.
Daugiausia gyventojų gyvena Raudonės ir Stakių miesteliuose, Raudonėnų kaime. Gyventojų
skaičius per metus sumažėjo 26 gyventojais. 2016 metais Raudonės seniūnijoje gimė 8 vaikai,
mirė 23 gyventojai. Seniūnijoje užregistruotos 82 atvykimo deklaracijos, išvykimą iš Lietuvos
Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravo 17 asmenų.
Seniūnijoje nuolat dirba 7 darbuotojai ir du kūrikai sezono metu, iš viso užimantys 6,5
etato.
Keturiose seniūnaitijose Raudonės seniūnijos gyventojų interesams atstovauja
gyventojų išrinkti seniūnaičiai.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. Į seniūniją gyventojai kreipiasi
dėl įvairių dokumentų. Per 2016 metus:
1. užpildytos 82 atvykimo deklaracijos;
2. išduotos 54 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. atlikta 40 notarinių veiksmų;

4. išduota 50 pažymų gyventojams;
5. išsiųsti 162 raštai;
6. gauti 29 raštai;
7. išduota 31 leidimas laidoti;
8. išduoti 2 leidimai prekiauti;
9. išduoti 8 leidimai kirsti medžius;
10. išleisti 6 įsakymai veiklos klausimais, 55 personalo klausimais;
11. sudarytos 24 sutartys dėl viešųjų darbų;
12. priimta 213 prašymų atlikti deklaruotos gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų koregavimą, pagal kuriuos priimta 213 sprendimų koreguoti duomenis.
Seniūnijos biudžetas. 2016 m. seniūnijos biudžetas sudarė 42 600 Eur (be valstybės
deleguotų funkcijų). Per metus seniūnija gavo 1 115 Eur nuompinigių.
Iš sutaupytų lėšų 2016 m. buvo nupirktas naudotas krovininis automobilis, kainavęs 4
500 Eur.
Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnija turi 84 km kelių ir gatvių. Žvyrkelių remontui
(žvyravimui) išleista 14 025 Eur ir 3 475 Eur lyginimui greideriu. Taisant asfalto dangą buvo
užlopyta apie 200 kv. m duobių.
2016 m išasfaltuota apie 300 m Rožupės gatvės atkarpa Raudonėnų kaime.
Raudonės seniūnijos teritorijoje yra dvejos kapinės: Raudonėnų ir Stakių. Jų priežiūrai
2016 m. išleista 2 950 Eur.
Viešieji darbai. Darbo biržoje yra registruoti 96 Raudonės seniūnijos gyventojai.
Viešuosiuose darbuose seniūnijoje 2016 m. dirbo 24 bedarbiai, kurių darbo užmokesčiui ir
kompensacijoms už atostogas išmokėta 9 470 Eur, darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms
įsigyti išleista 834 Eur. Pagal viešųjų darbų vykdymo programą buvo atlikta daug aplinkos
priežiūros darbų – šienavimas, krūmų ir savaiminukų kirtimas ir išvežimas, tvenkinio valymas,
taip pat pakelių šienavimas, piliakalnių tvarkymas, evangelikų liuteronų neveikiančių
kapaviečių tvarkymas, gėlynų įrengimas ir jų priežiūra Raudonės miestelyje, seniūnijoje
esančių atliekų susikaupimo vietų tvarkymas/
SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
Bendra informacija. Seredžiaus seniūnijos teritorijos plotas – 13 664 ha. Seniūnijos
centras – Seredžiaus miestelis. Be jo, seniūnijoje yra 49 kaimai ir viensėdžiai. Didžiausias yra
Klausučių kaimas, iš didesnių – Vosbutų, Armeniškių, Padubysio, Motiškių, Burbiškių kaimai.
Seniūnijoje
yra
šios
nevyriausybinės
organizacijos:
Serediškių
sambūris
„Palemonas", asociacija „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“, Klausučių
bendruomenės centras, Klausučių mokyklos bendruomenė, Klausučių sporto klubas
„Jaunuolynas“, Armeniškių kaimo bendruomenė, Vosbutų kaimo bendruomenė.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į šešias seniūnaitijas.
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis (2017-01-01),
Seredžiaus seniūnijoje gyvena 2 344 gyventojai, iš jų 1 107 vyrai ir 1 237 moterys. Lyginant
su 2016 metais, seniūnijoje gyventojų skaičius sumažėjo 16. Ataskaitiniais metais mirė 37
Seredžiaus seniūnijos gyventojai, gimė 19.
Seniūnijoje dirba devyni darbuotojai, užimantys 8,75 etato: seniūnė, seniūno
pavaduotoja, specialistė, ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja, socialinė darbuotoja
darbui su rizikos šeimomis, valytoja-kiemsargė, darbininkas-kūrikas, kūrikas. Seniūnijos
darbuotojams talkina šeši išrinkti seniūnaičiai.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. 2016 metais gyventojų prašymu
išduota 116 pažymų, 40 leidimų laidoti, 2 leidimai rengti renginius viešose vietose, 9 leidimai
kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, 5 leidimai

prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo
naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.
Išrašyti 22 mirties liudijimai. Gauti raštiški 37 gyventojų ir darbuotojų prašymai,
skundai, pranešimai.
Ataskaitiniais metais atlikti 189 notariniai veiksmai. Patvirtinta 11 testamentų, 27
įgaliojimai, paliudytas parašo tikrumas 46 dokumentuose ir paliudytas 105 dokumentų nuorašų
ir jų išrašų tikrumas.
Seniūnijos biudžetas. 2016 m. seniūnijai pavestoms funkcijoms atlikti skirta 41 612
Eur. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su
priskaitymais socialiniam draudimui – 37 301 Eur. Prekėms ir paslaugoms panaudota 4 311
Eur. Iš jų 1 723 Eur, t. y. 39,97 proc. išlaidų, teko komunalinėms paslaugoms (šildymui,
elektrai, vandeniui), 1 560 Eur, t. y. 36,19 proc. transporto išlaikymui, 1 028 Eur, t. y. 23,84
proc., ryšių paslaugoms, spaudiniams, kitoms prekėms, kvalifikacijos kėlimui ir kitoms
paslaugoms.
Seredžiaus seniūnijos darbo organizavimui iš patalpų nuomos 2016 m. gauti
asignavimai – 227 Eur.
Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos teritorijoje yra 127,8 km vietinių kelių ir gatvių.
2016 m. remontuota vietinių kelių žvyro danga, blogos būklės ruožuose išpilta 1 383,10 kub.
m žvyro, greideriu išlyginta 414,22 km kelių su žvyro danga, užtaisyta 300 kv. m duobių asfalto
dangoje Seredžiaus ir Klausučių gyvenvietėse. 2016 m. išasfaltuota dalis Motiškių gatvės
Motiškių kaime.
Viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo Seredžiaus seniūnijoje programai 2016 m. gauti
asignavimai – 4 575 Eur. Jie panaudoti atliekoms išvežti, kapinių, viešųjų teritorijų priežiūrai.
Nepanaudoti gatvių ir kelių priežiūrai (kelių ir gatvių valymui žiemos metu) skirti
asignavimai – 3 300 Eur.
Viešųjų darbų programos įgyvendinimui 2016 metais skirta 10 326 Eur, iš jų 834
Eur kitoms prekėms ir 9 492 Eur kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui). Asignavimai panaudoti 100 proc. Buvo įdarbinti 23 žmonės, kurie atliko aplinkos
priežiūros, tvarkymo ir želdinių priežiūros darbus Seredžiaus seniūnijos viešose teritorijose
(rinko šiukšles, grėbė lapus, šalino savaiminio augimo krūmus pakelėse, šienavo žolę ir kt.).
Su viešųjų darbų darbininkų pagalba buvo sutvarkyta erdvė, kurioje pastatytas memorialinis
koplytstulpių kompleksas džiazo dainininkui Alui Jolsonui ir Seredžiaus žydų bendruomenei
atminti. Viešųjų darbų bendra trukmė – 7 873 val.
SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA
Bendra informacija. Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkstančius ha.
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, Skirsnemunės
seniūnijoje 23 kaimuose gyvena 1986 gyventojai. 2016 m. seniūnijoje mirė 34 žmonės, gimė
13 vaikų. 2016 metais Skirsnemunės seniūnijoje deklaruota 33 gyventojais mažiau nei buvo
deklaruota 2015 metais.
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.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. 2016 m. 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.
Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 34
201 Eur asignavimų. Panaudota asignavimų – 33 722 eurai, tai sudaro 98,6 proc. numatytų
asignavimų. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su
priskaitymais socialiniam draudimui – 30 632 eurai, tai yra 90 proc. nuo visų skirtų asignavimų.
Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta 3 090 eurų, iš kurių 62 proc.
sudaro išlaidos šildymui ir elektrai – 1 932 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.
Keliai, komunalinis ūkis. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu seniūnijai
skirta vietinės reikšmės keliams žvyruoti ir lyginti greideriu 26 900 eurų. Šios lėšos buvo
panaudotos: 6 900 eurų – kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 20 000 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.
Viešieji darbai. 2016 metais viešiesiems darbams iš savivaldybės biudžeto skirta 6 677
eurai, iš jų kitoms prekėms 544 eurai ir kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui) 6 133 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 – 5 025 valandos.
Siuntimų atlikti visuomenei naudingą darbą išrašyta 136, visuomenei naudingos veiklos
darbus atliko 82 žmonės.
SMALININKŲ SENIŪNIJA
Bendra informacija. Smalininkų seniūnijos plotas 2 228 ha. 2016 m. gruodžio 31 d.
seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 1 368 gyventojai, iš jų 723 moterys, 645 vyrai.
Seniūnijos centras – Smalininkai.
Smalininkų seniūnija yra suskirstyta į tris seniūnaitijas.
Smalininkų seniūnijoje 2016 metais dirbo 6 darbuotojai, nuo 2016 metų spalio mėnesio
priimtas 1 kūrikas.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. 2016 metais iš gyventojų gauta
133 prašymai: dėl pažymų, charakteristikų išdavimo, leidimų laidoti, viešųjų darbų, medžių
kirtimo bei genėjimo. Gyventojai kreipėsi žodžiu dėl gatvių apšvietimo, kelių žvyravimo,
palaidų šunų laikymo, viešosios rimties trikdymo ir kt. Išsiųsti 176 raštai, gauti 187. Atlikta
112 notarinių veiksmų. Sudaryta 17 darbo sutarčių atlikti viešuosius darbus. Parašyti 48
įsakymai įvairiais klausimais, užpildytos 39 paraiškos dėl išmokų už pasėlius (6 paraiškomis
mažiau nei 2015 metais). Išduoti 73 leidimai: laidoti, pjauti ir genėti medžius, prekiauti,
renginiams organizuoti, atlikti kasinėjimo darbus.
Visus metus gyventojai buvo perspėjami ir raginami susitvarkyti gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenis. Naujai persiregistravusių ar gyvenamąją vietą pakeitusių seniūnijos

gyventojų buvo 77, gyvenamąją vietą patikslinusių – 80. Išduota 10 pažymų patalpų
savininkams ir 47 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 47
720 eurų asignavimų (220 eurų mažiau nei 2015 metais). Viešojo naudojimo teritorijų
tvarkymui buvo skirta 6 300 eurų. Iš jų liko nepanaudotas 131 euras. Viešųjų darbų
įgyvendinimo programai skirta 7 431 euras asignavimų. Panaudota asignavimų – 7 254 eurai,
tai sudaro 97,62 procentus numatytų asignavimų. Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal
tiesioginę paskirtį.
Keliai, komunalinis ūkis. Vietinių kelių ilgis seniūnijoje 37,264 km. Kelių priežiūrai
buvo skirta 9 100 lėšų. Nušienauta 25 km pakelių, buvo valomi jų grioviai.
Pašalintos inertinės medžiagos nuo Lauko gatvės važiuojamosios dalies. Sutvarkytas
privažiavimas prie Lidijos Meškaitytės gimtosios sodybos.
Seniūnas kartu su UAB „Jurbarko vandenys“ ir Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento Jurbarko rajono agentūros atstovais lankėsi pas seniūnijos gyventojus, kurie
nebuvo prisijungę prie miesto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos. Buvo aplankyti 34
vartotojai. Iš jų metų pabaigoje neprisijungusių prie sistemos liko tik 4.
Seniūnijos iniciatyva prie Šv. Juozapo bažnyčios buvo pastatytas kryžius, kurį padarė
UAB „Jurlota“. Kryžius padarytas iš ąžuolų alėjos ąžuolo. Taip pat kartu su seniūnijos
gyventojais suremontavo bažnyčios vidų, nudažė langus, sienas, lubas, duris, klauptus.
Suremontavo ambulatorijos ir seniūnijos patalpas. Šių patalpų koridoriuose nuolatos
eksponuojamos seniūnijos gyventojų paveikslų ir fotografijų parodos.
Viešųjų darbų įgyvendinimo programai įgyvendinti buvo skirtas 7 431 euras
asignavimų, panaudota 7 254 eurai. Iš viešiesiems darbams atlikti skirtų lėšų (580 Eur) pirkta
darbo apsaugos priemonių, darbo įrankių, atsarginių dalių krūmapjovėms, benzino, tepalų,
dažų. Viešosioms erdvėms prižiūrėti ir tvarkyti buvo priimta 17 viešųjų darbų darbuotojų, iš jų
tik du moksleiviai. Tai 1 žmogumi mažiau nei 2015 m.
2016 metais buvo sudaryta 71 sutartis su seniūnijos gyventojais visuomenei naudingai
veiklai atlikti. Tai 30 sutarčių mažiau nei 2015 m. ir 50, lyginant su 2014 m. Šias sutartis
sudarinėjo 32 asmenys.
ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA
Bendra informacija. Šimkaičių seniūnija užima 23 654,49 ha teritoriją, iš jų apie 8
000 ha miškų. Seniūnijos ribos patvirtintos 2009 m. gruodžio 23 d. savivaldybės Tarybos
posėdyje. Šiuo metu seniūnijos ribos vėl tikslinamos, galutinai dar nepatvirtintos. Gyventojų
skaičius – 1 972 (2015 m. – 2 026), 2016 m. gimė 16, mirė 38 gyventojai.
Šimkaičių seniūnijoje dirba 9 darbuotojai. Viena darbuotoja (kapų sargė) dirba pagal
individualios veiklos pažymą.
Seniūnijoje yra išrinkti penki seniūnaičiai.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos:
Pavadinimas
Leidimai laidoti
Leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti
saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį
Deklaravo gyvenamąją vietą
Išregistruota pagal sprendimą

Dokumentų sk. (2015
m.)
25
9

Dokumentų
sk. (2016m.)
38
9

84
89
5

79
75
2

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją
vietą
Išsiųsta raštų
Atlikta notarinių veiksmų
Perregistruota pagal sprendimą pagal adresą
Iš viso parengta dokumentų

83

51

369
10
135
809

357
17
268
896

Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 47
720 eurų. Panaudota – 45 769 eurai, tai sudaro 95,07 procentų numatytų asignavimų. Visos
biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį.
Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnija prižiūri 107 km žvyruotų kelių. 2016 metais kelių
priežiūrai skirta 28 200 tūkst. eurų. Iš gautų lėšų atlikti kelių lyginimo greideriu (10 200 eurų)
darbai ir užpiltos žvyru didesnės duobės (18 000 eurų). Išasfaltuota 400 m kelio atkarpa
Baltraitiškės gyvenvietėje. Gauta 270 kv. m asfalto duobėms užtaisyti. Darbai atlikti Paulių,
Vadžgirio ir Šimkaičių gyvenvietėse.
Seniūnijos keliai labai nukenčia nuo privačių miškų savininkų atliekamų darbų.
Žvyruoti keliai kiekvienais metais labai blogėja, kadangi nėra kelių perpylimo. Iš gautų
lėšų tik užpilamos išmuštos duobės.
Išpjauta 9 medžiai Vadžgirio kapinėse, jie kėlė grėsmę ir gadino paminklus. Medžiams
pjauti savivaldybė skyrė 1 750 Eur. Jie panaudoti seniūnijos administraciniam pastatui šildyti.
Pasodinta 70 vnt. (už 189 eurus) tujų Vadžgirio ir Šimkaičių kapinėse.
2016 m. savivaldybė skyrė 800 eurų seniūnijos administracinio pastato remontui. Iš
gautų lėšų suremontuotas koridorius, pavaduotojos ir socialinio darbuotojo kabinetai.
Pagamintos naujos informacinės lentos už 198 eurus.
Buvo skirta 1 300 eurų socialinio būsto Vadžgiryje einamajam remontui. Darbus atliko
UAB „Jurmelsta“. Remonto metu apšiltintos vieno kambario lubos ir sutvarkytos dvi sienos.
Viešieji darbai. 2016 m. seniūnija įdarbino 18 žmonių viešiesiems darbams atlikti.
Tam savivaldybė skyrė 7 253 Eur, darbo birža 10 881 Eur. Per metus visuomenei naudingus
darbus turėjo atidirbti 106 žmonės, dirbo 87. Darbus galima atlikti gyvenamojoje vietoje.
Seniūnijoje yra 13 įstaigų, kurios priima gyventojus atidirbti už pašalpas. Šių žmonių pagalba
labai reikalinga bendruomenėms. Tvarkytos viešosios gyvenvietės prieigos, pakelės,
seniūnijos teritorijoje esantys paminklai, kapinės, atlikta daug kitų darbų. Iš viešiesiems
darbams atlikti skirtų lėšų (653 Eur) pirkta darbo apsaugos priemonių, darbo įrankių, atsarginių
dalių krūmapjovėms, benzino, tepalų, dažų.
VELIUONOS SENIŪNIJA
Bendra informacija. Veliuonos seniūnija užima 12 022 ha teritoriją, iš jų 3 760 ha
sudaro miškai. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1 607 gyventojai.
Seniūnijoje yra 30 kaimų. Gyventojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje buvo 1 682. Per
metus gyventojų sumažėjo 75. Per metus seniūnijoje mirė 24 asmenys, gimė 9.
Seniūnijoje dirba 8 darbuotojai, užimantys 6,5 etato: seniūnas (et.), seniūno
pavaduotoja (et.), ūkvedys (et.), darbininkas-kūrikas (et.), žemės ūkio specialistas (0,75 et.),
socialinė darbuotoja (0,75 et.), socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis (0,5 et.), valytojakiemsargė (0,5 et), bei sezono metu du kūrikai. Seniūnijoje yra šešios seniūnaitijos ir tiek pat
seniūnaičių.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. Į seniūniją 2016 m. gyventojai
kreipėsi dėl įvairių dokumentų. Suteiktos šios paslaugos:
1.užpildytos 58 atvykimo deklaracijos;
2.išduotos 78 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.atlikti 64 notariniai veiksmai;

4.išduotos 82 pažymos gyventojams;
5.išsiųsti 58 raštai;
6.gauti 89 raštai;
7.išduoti 52 leidimai laidoti;
8.išduoti 2 leidimai prekiauti;
9.išduoti 5 leidimai kirsti medžius;
10.išleisti 2 įsakymai veiklos klausimais, 56 personalo klausimais;
11.sudarytos 26 sutartys dėl viešųjų darbų;
12. sudarytos 99 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 metai pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta
52 810 Eur asignavimų. Darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui – 34 800
Eur, tai 66 proc. nuo visų asignavimų. Kitos lėšos naudotos įvairiems įrankiams įsigyti, metalui
kapinių tvorai, administracinio pastato durims, malkoms, briketams ir kt. prekėms. Atliekų
tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta 8 800 Eur, liko
nepanaudota 545 Eur.
Keliai, komunalinis ūkis. Veliuonos seniūnija 78 km žvyruotų kelių priežiūrai gavo
24 000 Eur. Iš jų 6 000 Eur skirta lyginimui greideriu ir 18 000 Eur žvyro atvežimui ir
paskleidimui. Iš viso atvežta ir paskleista 870 kub. m žvyro.
Atliekų tvarkymui, šiukšlių išvežimui, kapinių priežiūrai, kelių priežiūrai žiemą skirta 8 800
Eur, liko nepanaudota 545 Eur. Teritorijų priežiūrai – 1 700 Eur, atliekų tvarkymui – 1 500
Eur, kapinių priežiūrai – 3 900 Eur.
2016 metų viešųjų darbų programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 24 004
eurai. 9 268 eurai viešųjų darbų finansuota iš savivaldybės lėšų, iš jų 834 Eur skirta
medžiagoms įsigyti. Likusi dalis finansuota darbo biržos lėšomis. Vykdant viešųjų darbų
programą, buvo įdarbinti 26 žmonės. Viešųjų darbų bendra trukmė 7 705 val.
Pagal viešųjų darbų programą atlikta daug aplinkos priežiūros darbų seniūnijoje: kirsti
krūmai pakelėse bei naujai ruošiamo paplūdimio 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. Viešųjų darbų darbininkai naujai
perdengė visų seniūnijai priklausančių garažų stogą.
VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
Bendra informacija. Viešvilės seniūnijos teritorija užima 12 058 ha. Seniūnijos
teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 1 110 gyventojų. Viešvilės miestelyje gyvena 886
gyventojai. Seniūnijoje yra 10 kaimų ir 3 viensėdžiai. Gyventojų skaičius, gyventojų registro
duomenimis, lyginant su 2016 metais, sumažėjo 42. 2016 m. Viešvilės seniūnijoje gimė 10
vaikų, mirė 19 gyventojų.
Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai, iš viso 5,5 etato: seniūnas, seniūno pavaduotoja,
specialistė, ūkvedys-energetikas, socialinės rūpybos darbuotoja (0,5 etato), socialinė
darbuotoja darbui su rizikos šeimomis (0,5 etato), valytoja-kiemsargė (0,5 etato). Viešvilės
seniūnijoje yra išrinkti 5 seniūnaičiai.
Gyventojams suteiktos administracinės paslaugos. Į seniūniją 2016 m. gyventojai
kreipėsi dėl įvairių dokumentų:
1. Užpildytos 124 gyvenamosios vietos deklaracijos;
2. Išduotos 42 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3.Gautas 91 prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo;
4. Atlikti 67 notariniai veiksmai;
5. Gauti 182 gyventojų prašymai;

6. Išduotos 29 pažymos įvairiais klausimais;
7. Išduoti 26 leidimai laidoti;
8. Išduota 19 leidimų prekiauti viešoje vietoje;
9. Sudaryta 16 darbo sutarčių su viešųjų darbų darbininkais;
10. Sudarytos 26 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.
Seniūnijos biudžetas. Seniūnijai 2016 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 40
710 Eur asignavimų. Panaudota – 40 159 eurai, tai sudaro 98,6 proc. numatytų asignavimų.
Visos biudžetinės lėšos panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su
priskaitymais socialiniam draudimui – 32 022 Eur, tai yra 79 proc. nuo visų skirtų asignavimų.
Seniūnijai prekėms ir paslaugoms asignavimų buvo skirta 8 490 Eur, išleista – 8 490
Eur, iš kurių 60 procentų sudaro išlaidos šildymui ir elektrai – 5 105 Eur.
Ryšių paslaugoms išleista 364 Eur, transporto išlaidoms skirta 1 320 Eur, panaudota
asignavimų 1 269 Eur. Kitoms prekėms ir paslaugoms išleisti 3 385 Eur.
Keliai, komunalinis ūkis. Seniūnijos atliekų tvarkymui bei viešųjų teritorijų priežiūrai
buvo skirta 4 644 eurai asignavimų. Pagrindinės išlaidos:
1. Atliekoms išvežti –1 141 Eur;
2. Kapų priežiūrai – 2 000 Eur, iš jų už 229,20 eurus nupirkta segmentinė tvora
kapinėms (40 m).
3. Viešųjų teritorijų priežiūrai – 1 103 Eur.
Seniūnijos vietinių kelių ir gyvenvietės gatvių priežiūrai ir remontui (iš viso76 km) iš
kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirta 13 800 eurų. Šios lėšos buvo panaudotos: 4
000 Eur –žvyruotų kelių ir gatvių lyginimui greideriu, 9 800 eurų – žvyruotų kelių remontui.
2016 metų viešųjų darbų programai vykdyti seniūnijai buvo skirta iš viso 12 086
eurai, 5 789 eurai viešųjų darbų finansuota iš savivaldybės lėšų, iš jų 508 eurai skirta
medžiagoms įsigyti. Vykdant viešųjų darbų programą, buvo įdarbinta 16 žmonių.
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 ir autodromas, išlyginta
danga ir iškirsti krūmai.
Dirbant kartu su savivaldybės Taryba, meru, savivaldybės administracijos padaliniais,
biudžetinėmis ir kitomis rajono įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, bendruomenėmis 2016
m. Jurbarko rajono savivaldybėje atlikta svarbių darbų, priimta nemažai aktualių sprendimų.
Savivaldybės administracija siekė ir ateityje sieks sklandžiai ir operatyviai vykdyti
savivaldybės Tarybos sprendimus, dirbti nuosekliai ir atsakingai, atidžiai spręsti gyventojams
rūpimus klausimus. Dėkoju visiems už bendrą darbą.
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