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Skirsnemunė
I. BENDROJI INFORMACIJA
Skirsnemunės seniūnija yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialas,
veikiantis nustatytoje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos,
Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintais seniūnijų veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais.
Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkstančius ha.
Vadovaujantis gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, Gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, Skirsnemunės seniūnijoje dvidešimt
dviejuose kaimuose gyvena 1 936 gyventojai, iš jų 971 vyrai, 965 moterys. Lyginant su 2016
m. gyventojų skaičius sumažėjo 50.
2017 metais Skirsnemunės kapinėse palaidota 54 žmonės, gimė 23 vaikai. 47 asmenys
deklaravo išvykimą iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
1 lentelė. Skirsnemunės seniūnijos gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupes.
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2 lentelė. Skirsnemunės seniūnijoje gimusių vaikų skaičius
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3 lentelė. Išvykimą iš LR ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravusių asmenų
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Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus duomenimis, 2017 m. sausio 1 d.
buvo registruoti 174 bedarbiai, gyvenantys Skirsnemunės seniūnijoje. 2018 m. sausio 1 d.
registruota 11 bedarbių mažiau (163 bedarbiai).
Seniūnijos teritorijoje veikiančios imonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla,
A. Paškausko prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ
(gėlės), bendrosios praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A.
Vaivados IĮ „ENONA“, katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų-liuteronų
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bažnyčia, Skirsnemunės paštas, Skirsnemunės biblioteka, Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės filialas.
Pilies I kaime – Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, viešbutis
– restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“, R. Stigienės parduotuvė, UAB „Nigror“
priklausanti kavinė – baras „Prie pilies“ ir „Pilies parduotuvė“, VšĮ Jurbarko rajono pirminės
sveikatos priežiūros centro Pilies 1-asis medicinos punktas, Pilies I kaimo biblioteka.
Pilies II kaime – UAB „Metsuna“ metalo supirkimo aikštelė.
Kartupėnų kaime – J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“.
Naukaimio kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“.
II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
Seniūnijoje dirba 7 darbuotojai, užimantys 5,5 etato: 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.
Praėjusiais metais gauti 246 gyventojų prašymai ir įvairūs raštai iš įstaigų ir
organizacijų, išduota 121 pažyma, 54 leidimai laidoti, 27 leidimai kirsti, genėti ar pertvarkyti
saugotinus želdinius, 14 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 1 leidimas
organizuoti renginius viešosiose vietose, 5 leidimai atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos
viešojo naudojimo teritorijoje, atitveriant ją ar jos dalį arba apribojant eismą joje. Gyventojai
žodžiu kreipėsi dėl gatvių apšvietimo, palaidų šunų, kelių žvyravimo ir greideriavimo.
Įstaigoms ir organizacijoms išsiųsti 197 raštai.
Ataskaitiniais metais atlikti 64 notariniai veiksmai. Sudaryti ir patvirtinti 4
testamentai, 7 įgaliojimai, 22 kartus paliudytas parašo tikrumas dokumentuose, 31 kartą
paliudytas dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumas.
2017 m. parengti 26 seniūno įsakymai personalo (viešųjų darbų ir užimtumo
programos) klausimais, 6 įsakymai – veiklos klausimais.
4 lentelė. 2017 m. atlikti veiksmai Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje
sistemoje.
Funkcija
Atlikta
veiksmų
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus 130
gyvenamąją vietą
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš 47
LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
41
Išduota pažymų gyvenamosios vietos savininkams
4
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar 22
naikinimo
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių 2
asmenų apskaitą
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III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Seniūnijai 2017 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 38 970 Eur asignavimų,
panaudota 38 102 Eur, tai sudaro 97,7 proc. numatytų asignavimų. Visos biudžetinės lėšos
panaudotos pagal tiesioginę paskirtį. Darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam
draudimui – 34 320 Eur, tai yra 90 proc. nuo visų seniūnijai skirtų asignavimų.
Paslaugoms skirta asignavimų 2 650 Eur, iš kurių panaudota 2 013 Eur šildymui ir
elektrai, 203 Eur – vandentiekiui ir kanalizacijai.
Ryšių paslaugoms skirta 140 Eur, išleista 85 Eur, transporto išlaikymo ir transporto
paslaugų įsigijimui skirta 1 300 Eur, panaudota asignavimų 1 074 Eur. Kitoms prekėms ir
paslaugoms skirta 300 Eur, išleista 295 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 150 Eur,
panaudota 112 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos darbo organizavimui iš patalpų nuomos 2017 m. gauti
asignavimai siekė 600 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui (kelių ir gatvių valymui
žiemos metu, šienavimui, kapinių priežiūrai ir kt.) buvo skirta 7 460 Eur asignavimų,
panaudota 7 460 Eur.
IV. SOCIALINIS DARBAS
2017 m. priimtas 101 šeimos prašymas gauti paramą maisto produktais iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktus
gavo 234 asmenys (2017 m. gruodžio mėn. duomenys). Po kiekvieno maisto produktų
išdalinimo buvo teikiamos ataskaitos. 2017 m. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims buvo priimti 175 prašymai, šildymo išlaidų
kompensacijai gauti 13, dėl išmokos vaikui gavimo 82, dėl vienkartinių pašalpų 14 prašymų.
Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos
mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES intervencinių atsargų iš viso buvo gauti 385
prašymai. Atlikti 7 socialinių paslaugų poreikių vertinimai, 130 kartų buities tyrimo aktuose
įvertinta socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygos. Seniūnijoje konsultuojama
socialiniais klausimas, tarpininkaujama dėl nemokamos teisinės pagalbos, kompleksiškai
vertinama pagalbos asmeniui ar šeimai poreikis, tarpininkaujama dėl kitų pagalbos priemonių.
Per ataskaitinį laikotarpį Skirsnemunės seniūnijoje vyko 10 socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžių, kuriuose svarstyta 19 atvejų, iš jų išimties tvarka socialinė pašalpa skirta
visai šeimai – 4, neskirta – 5 atvejų, skirta tik vaikams – 10.
26 daugiavaikėse šeimose auga 90 vaikų. 2017 m. dėl socialinių paslaugų kreipėsi 7
asmenys, iš jų 2 apgyvendinti socialinės globos įstaigoje, kitiems teikiamos socialinės
paslaugos namuose.
Skirsnemunės seniūnijoje 47 šeimos užpildė prašymus paramai mokiniams, 38 šeimos
gavo lėšas mokinio reikmenims įsigyti (1 vaikui – 57,00 Eur), iš viso išmokėta 3 990,00 Eur.
Išduota 12 pažymų, apie asmens šeimos socialinę padėtį ir gaunamas socialines išmokas.
14 asmenų kreipėsi dėl vienkartinių pašalpų. Jiems iš savivaldybės biudžeto buvo
išmokėta 846,00 Eur.
2017 metų pradžioje Skirsnemunės seniūnijoje buvo šešios socialinės rizikos šeimos.
Darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis dirbo turėdama 0,5 etato. 2017 metų
pabaigoje šeimų skaičius padidėjo iki 10. Socialinės rizikos šeimose auga 26 įvairaus
amžiaus vaikai. Pagrindinės priežastys, dėl kurių šeimos buvo įtrauktos į socialinės rizikos
šeimų sąrašą – girtavimas, elementarių higieninių ir motinystės ar tėvystės įgūdžių šeimose
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stoka. 2017 metų pabaigoje Skirsnemunės seniūnija, bendradarbiaudama su Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko policijos komisariato pareigūnais, vyko į
savaitgalinį reidą, kurio metu pažeidimų nenustatyta. Buvo organizuotas vakarinis
apsilankymas ne darbo valandomis socialinės rizikos šeimose. Šio apsilankymo metu buvo
nustatyti keli pažeidimai, apie kuriuos buvo pranešta Vaiko teisių apsaugos skyriui.
Skirsnemunės seniūnija dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Skirsnemunės seniūnijos
socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2017 metais surinko 25 vaikų
svajones, visos jų išpildytos gerų žmonių dėka.
V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu seniūnijai skirta 16 500 eurų vietinės
reikšmės keliams žvyruoti ir greideriuoti. Šios lėšos buvo panaudotos: 4 130 eurų – kelių ir
gatvių greideriavimui, 12 370 eurų – žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir paskleista
581 kub. m žvyro. Prižiūrėta 78 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga. Darbus
atliko UAB „Jurmelsta“. Taip pat, gruodžio mėnesį įvertinus Skirsnemunės seniūnijos kelių
būklę, papildomai buvo skirta 4 460 eurų kelių žvyravimui. Atvežta ir paskleista 200 kub. m
žvyro. Darbus atliko VĮ „Kelių priežiūra“.
Išasfaltuotų gatvių suremontuota 180 kv. m. Darbus atliko UAB „Dunokai“.
Su viešųjų darbų ir užimtumo programos darbininkais tvarkytos pralaidos, gilinti ir
valyti grioviai, remontuoti seniūnijos keliai ir gatvės.
VI. VIEŠIEJI DARBAI, UŽIMTUMO PROGRAMA, VISUOMENEI
NAUDINGA VEIKLA
2017 m. viešųjų darbų programai finansuoti (2017 02 01 – 2017 06 23 laikotarpiui) iš
savivaldybės biudžeto buvo skirta asignavimų1876 Eur, iš jų: 158 Eur kitoms prekėms ir 1718
Eur kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui). Pagal viešųjų darbų
programą buvo įdarbinti 4 darbininkai, dirbo 1312 val.
2017 m. Užimtumo programai finansuoti (2017 07 04–2017 12 20 laikotarpiui) iš
savivaldybės biudžeto skirta asignavimų 10 378 Eur, iš jų: 441 Eur kitoms prekėms ir 9937
Eur kitoms paslaugoms (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui). Pagal Užimtumo
programą Skirsnemunės seniūnijoje buvo įdarbinti 9 asmenys, dirbo 3 021 val.
Seniūnijos darbininkai atliko aplinkos priežiūros darbus, tvarkymo ir želdinių priežiūros
darbus Skirsnemunės seniūnijos viešosiose erdvėse, šalino savaimino augimo krūmus
pakelėse, valė griovius ir pralaidas, atnaujino Panemunės prieplaukos pavėsinės stogą,
Panemunės dviračių trasos laiptus ties Kartupėnų piliakalniu (supuvusios lentos pakeistos
naujomis), atnaujino dalį suoliukų, esančių Skirsnemunės Šv. Baltramiejaus bažnyčios
teritorijoje.
Siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą išrašyta 112. Su 36 asmenimis
Skirsnemunės seniūnija sudarė sutartis atlikti visuomenei naudingą veiklą seniūnijos
teritorijoje. Seniūnijos gyventojai, gaunantys socialines išmokas, dirbo 2 327 val. visuomenei
naudingų darbų. Likę asmenys visuomenei naudingą veiklą atliko Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, Skirsnemunės arba Pilies kaimo bendruomenėse, Pilies I
k. bibliotekoje, Panemunės girininkijoje. Buvo šienaujamos viešosios erdvės, tvarkomos
šiukšlės, grėbiami lapai, tvarkomos pakelės.
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VII. ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJA
2017 m. paraiškas „Tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti“
seniūnijoje pateikė 303 žemdirbiai. Per deklaravimo laikotarpį 3568,72 ha plote buvo įbraižyti
2 097 laukai. Valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre patikslino 305
žemdirbiai, naujai įregistruota 5 kaimo valdos.
Pasibaigus pasėlių deklaracijai seniūnijos specialistė taisė neatitikimus, atsiradusius
deklaravimo metu bei konsultavo žemdirbius šiais klausimais, padėjo žemdirbiams atsakyti į
gautus užklausimus. Taip pat konsultavo žemdirbius bei darė pakeitimus valdoje dėl viršyto
azoto kiekio dirvoje, atliko valdos perdavimą, pareiškėjui mirus. Pagal ūkininkų prašymus
išdavė pažymas apie jų turimos valdos ekonominį dydį ir pažymas apie žemės ūkio veiklą,
konsultavo žemdirbius socialinio bei sveikatos draudimo įmokų klausimais, konsultavo
gyventojus žemės pirkimo ir pardavimo klausimais, padėjo užpildyti reikiamus dokumentus
norintiems pirkti ar parduoti žemę.
Surinko duomenis iš 16 seniūnijos ūkininkų, kurių deklaruoti grūdinių ir aliejinių
augalų pasėlių plotai viršijo 50 ha. Apie nuimtą derlių ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų
kiekius savaitines ir ketvirtines ataskaitas ( forma GS-5) pateikė VĮ Žemės ūkio ir kaimo
verslo centrui.
2017 m. specialistė deklaravo Skirsnemunės seniūnijos gyventojų kiaules. VĮ
ŽŪIKVC gyvūnų registre atliko 153 atvejus. Kiaulių laikytojus informavo apie kiaulių
registravimo ir ženklinimo reikalavimus.
Spalio mėnesį iš 16 ūkininkų buvo priimti prašymai ,,Dėl 2017 metais žuvusių
žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymo ir jų žuvusios dalies apskaičiavimo“. Buvo
patikrintas 253,98 ha plotas.
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
skyrius, Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė, Skirsnemunės ir
Pilies I kaimų bibliotekos, Skirsnemunės ir Pilies kaimo bendruomenės. 2017 metais
seniūnijoje vyko nemažai jau tradiciniais tapusių renginių.
Sausio 13 d. buvo minima Laisvės gynėjų diena. Skirsnemunės J. Baltrušaičio
pagrindinės mokyklos ir seniūnijos pastato languose 8 val. ryto dešimčiai minučių buvo
uždegtos žvakeles, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.
Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimas pradėtas sveikinimo kalbomis. Skambias dainas ir nuotaikingą
programą dovanojo Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ ir vokalinis vaikinų
ansamblis „Bildukas“, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinio šokio
grupė „Enigma“ ir linijinių šokių grupė „Svaja“.
Birželio 10 d. Jurbarko rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo 34 Skirsnemunės
seniūnijos atstovai.
Liepos 6 d. Skirsnemunės skverelyje paminėta Valstybės diena. Lietuvos himnas
sugiedotas šalia atminimo akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms, kur kasmet
susirenka vis didesnis būrys miestelio gyventojų ir svečių.
Rugpjūčio 19–20 dienomis vyko Skirsnemunės miestelio šventė, sutampanti su Šv.
Baltramiejaus atlaidais. Miestelio šventė buvo skirta Magdeburgo teisių suteikimo
Skirsnemunės miesteliui 225-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.
Rugpjūčio 19 d. miestelio gyventojus ir svečius subūrė jaukus šventinis vakaras „Susitikime
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Skirsnemunėje“. Kitą dieną vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai Skirsnemunės Šv. Jurgio
bažnyčioje. Po mišių vyko aktyvios futbolo varžybos, prie seniūnijos veikė vaikų kiemelis,
koncertavo Jurbarko kultūros centro ir Skirsnemunės skyriaus muzikos ir šokių kolektyvai,
grupė „Trivašis“ ir atlikėja Laisva.
Rugsėjo 22 d. Skirsnemunės bendruomenė paminėjo Rudens lygiadienio ir Baltų
vienybės dieną ant Kartupėnų piliakalnio. Suliepsnojus laužui, Skirsnemunės mėgėjų teatro
aktoriai visus pakvietė į bendrą ratelį pagarbinti ugnį. Skambėjo Pilies kaimo bendruomenės
moterų ansamblio „Vikinda“ lietuviškos dainos.
Gruodžio 1 d. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje paminėta advento
pradžia.
Gruodžio 12 d. rytą įžiebta Kalėdų eglutė. Šventėje dalyvavo savivaldybės vadovai,
seniūnijos darbuotojai, gausus būrys Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos
mokinių ir mokytojų, miestelio gyventojų.
Gruodžio 28 d. Skirsnemunės seniūnijos gyventojai pirmą kartą rinkosi į Padėkos
vakarą, kurio metu aktyviems bendruomenės nariams buvo įteiktos padėkos. Skambėjo
kompozitoriaus ir atlikėjo Kęstučio Vasiliausko dainos, šoko Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunes skyriaus šiuolaikinių šokių grupės „Enigma“ ir linijinių šokių grupės „Svaja“
šokėjos.
XI. VIEŠOJI TVARKA
Skirsnemunės seniūnijoje viešąją tvarką palaikyti padeda Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato policininkai.
Seniūnijos skelbimų lentoje viešinami Skirsnemunės seniūniją aptarnaujančių policijos
pareigūnų kontaktai. Seniūnas ir socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis,
vykdant bendrus reidus kartu su policija, vakarais ne darbo metu periodiškai su aplanko
socialinės rizikos šeimas.
X. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
Seniūnija yra 8 km nutolusi nuo Jurbarko miesto dėl patogios geografinės padėties ir
gero susisiekimo su rajono centru dalis gyventojų dirba Jurbarke. Seniūnijoje gyvena nemažai
stambių ūkininkų, kurie yra aktyvūs bendruomenės nariai, tačiau nedaug įmonių ir įstaigų,
suteikiančių darbo vietas.
Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus duomenimis, 2017 m. Skirsnemunės
seniūnijoje nedarbo lygis mažėjo, tačiau lyginant su kitomis rajono seniūnijomis išliko vis
tiek aukštas ir 2018 m. sausio 1 d. siekė 13,5 proc. Jauni žmonės geresnių gyvenimo sąlygų ir
didesnių atlyginimų išvyksta į didmiesčius ar užsienį.
Pilies I kaime esanti Panemunės pilis yra vienas iš daugiausia turistų pritraukiančių
lankytinų objektų Jurbarko rajono savivaldybėje. 2017 m. Panemunės pilis nominuota II vieta
renkant Lietuvos kultūrinio turizmo traukos vietovę. Galime pasidžiaugti, kad 2018 m. bus
įgyvendinamas Panemunės pilies parko sutvarkymo projektas. Taip pat, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba planuoja sutvarkyti ir pritaikyti lankymui seniūnijos teritorijoje esantį
Kartupėnų piliakalnį. Sutvarkius parką, bei pritaikius lankymui piliakalnį seniūnijos teritorija
taps dar patrauklesnė lankytojams. Padidėję lankytojų srautai gali sukurti sąlygas kurti ar
plėtoti vietinį verslą.
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Seniūnija skiria didelį dėmesį seniūnijos vidaus kelių ir gatvių priežiūrai. 2018 m.
seniūnijoje bus įgyvendinamas projektas „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų
įrengimas Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“. Tai
pagerins seniūnijos viešąją infrastruktūrą. Turgavietės įrengimas pagerins sąlygas smulkaus
vietinio verslo vystymuisi bei vietinių ūkininkų produkcijos realizavimui.
Skirsnemunės seniūnija turi traktorių, kuris labai reikalingas tvarkant viešąsias vietas,
išvežant lapus, nupjautus sausuolius, tačiau norint tinkamai užtikrinti vietinių kelių dangos
priežiūrą reikėtų įsigyti prikabinamą greiderį, nes greideriavimo paslaugų, perkamų iš kelių
priežiūros programos seniūnijai skiriamų lėšų, nepakanka tinkamai seniūnijos kelių priežiūrai.
2018 m. Skirsnemunės seniūnija bandys taupyti lėšas ir Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos padedama įsigyti seniūnijai ir jos gyventojams reikalingą techniką.

Skirsnemunės seniūnijos seniūnas

Aidas Mozūraitis

Apsvarstyta
Skirsnemunės seniūnijos seniūnaičių
2018 m. sausio 26 d. sueigoje.
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