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Eržvilkas

I. BENDROJI INFORMACIJA
Eržvilko 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.
Seniūnijos plotas 22 225, 38 ha. Ribojasi su Jurbarkų, Girdžių, Šimkaičių seniūnijomis ir
Tauragės bei Raseinių rajonais. Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, Eržvilko
seniūnija yra suskirstyta į penkias 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.
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Seniūnijoje veikia šios įstaigos ir įmonės: Eržvilko gimnazija, Eržvilko gimnazijos
Varlaukio skyrius, Eržvilko kultūros centras, Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos
Eržvilko, Pašaltuonio, Lybiškių, Kartupių filialai, Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras,
Jurbarko socialinių paslaugų Eržvilko senelių globos namai ir Krizių įveikimo pagalbos centras.
Yra keturios maisto prekių parduotuvės, vienas autoservisas, kirpykla, kavinė, UAB „Spaisvilė,
UAB „Lybiškiai“.
II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
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.

2016 m. gyventojams suteiktos paslaugos:
1. užpildyta 111 atvykimo deklaracijų, išvykimo deklaracijų 16;
2. išduotos 78 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. gauti 154gyventojų 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 darbuotojai dirba specializuotomis: ,,Biudžetas VS“, ,,Ūkininkų registras“,
,,Gyvenamosios vietos informacine sistema“, ,,Socialinė parama“, vieno langelio DVS ir REGIA
programomis.
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
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. Visos biudžetinės lėšos panaudotos
pagal tiesioginę paskirtį.
IV. SOCIALINIS DARBAS
Socialines paslaugas teikė socialinė darbuotoja ir socialinė darbuotoja darbui su socialinės
rizikos šeimomis. Seniūnijoje priimama daug prašymų išmokoms ar kitokiai paramai gauti. Tam
gyventojai prie kiekvieno prašymo pateikia daug pažymų, įrodančių pajamas, turtą.
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2016 m. sausio mėn. socialinės rizikos šeimų skaičius buvo 15, jose augo 18 vaikų. 2016 m.
gruodžio mėn. socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis lankė 13 šeimų, kuriose 15 vaikų. 1
šeima išbraukta iš socialinės rizikos šeimų sąrašo dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų, 2 šeimos
pakeitė gyvenamąją vietą, 1 šeima atvyko į Eržvilko seniūniją iš kitos savivaldybės.
V. ŽEMĖS ŪKIS
Seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistas, jam buvo pavesta paraiškų tiesioginėms
išmokoms už deklaruotus pasėlius, pieno kvotų, prašymų registruoti ir koreguoti žemės ūkio ir
kaimo valdas valdų registre pildymas, gyventojų konsultavimas
kaimo plėtros programų
klausimais. Konsultuoja dėl mokesčių, pieno kvotų administravimo bei ūkio ekonominio dydžio
apskaičiavimo, pieno gamybos mažinimo klausimais, padeda gyventojams tvarkyti laikomų kiaulių
registrą. Seniūnijoje įregistruoti 467 ūkininko ūkiai, iš jų 52 – jaunųjų ūkininkų ūkiai, 3 ekologiniai
ūkiai, kurių plotas 85 ha. Vyrauja mišrūs ūkiai. 2016 metais priimtos 489 paraiškos dėl tiesioginių
išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Bendras deklaruotas laukų plotas 6 477,33 ha.
Įregistruota 20 naujų valdų, atnaujinti 489 valdų duomenys. Statistikai iš 23 ūkių surinkta
informacija apie nuimtą derlių, parduotus ir sandėliuojamus grūdus. Seniūnijoje didžiausi ūkininkų
ūkiai 968,87 ha, 885,82 ha, 219,17 ha, 231,88 ha, Kiaulės auginamos 263 ūkiuose, juose buvo
laikoma 660 kiaulių.
VI. KELIAI, KOMUNALINIS ŪKIS, PADARYTI DARBAI
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.

VII. VIEŠIEJI DARBAI, VISUOMENEI NAUDINGA VEIKLA
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. Visuomenei naudingų darbų atlikimo metu
prižiūrėtos 9 kapinės, kitos viešosios erdvės ir likę laisvi valstybiniai sklypai Eržvilke, Lybiškių,
Pašaltuonio, Varlaukio, Kartupių, Rutkiškių kaimuose (iš viso 35 ha plote).
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Kultūrinės, sportinės, pažintinės veiklos organizavime tarp seniūnijos ir jos teritorijoje
veikiančių įstaigų, organizacijų, verslo įmonių, ūkininkų bei kitų veikiančių ūkinių subjektų vyksta
glaudus bendradarbiavimas. Kultūrinę veiklą Eržvilko seniūnijoje organizuoja Eržvilko kultūros
centras ir Eržvilko kultūros centro Kartupių skyrius, Jurbarko rajono viešosios bibliotekos Eržvilko,
Pašaltuonio, Kartupių ir Lybiškių filialai, Eržvilko gimnazija ir Eržvilko gimnazijos Varlaukio
skyrius, Eržvilkiškių bendruomenės centras, Rutkiškių kaimų bendruomenė, Pašaltuonio
bendruomenė „Šaltuonėlė“, Varlaukio kaimo, Lybiškių kaimo, Kartupių kaimo bendruomenės,
Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko senelių namai, Eržvilko senjorų klubas „Siūbuona“. Iš
viso Eržvilko seniūnijoje 2016 metais vyko 203 kultūriniai renginiai.
Populiariausi iš jų:
respublikinis festivalis „Antanų polka“, „Škaplierinės atlaidų šventė“, Mindaugo karūnavimo
dienos ir Kovo 11-osios paminėjimas Eržvilke, Eržvilko kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, Joninių
šventė Varlaukio ir Kartupių kaimuose, Rutkiškių kaimų bendruomenės šeimų sporto šventė,
Tremties dienos paminėjimas Lybiškiuose, Pašaltuonyje „Žolinės“ šventė.
2016 m. liepos mėn. 9 d. Eržvilko seniūnija, kaip žemaitiškiausia Jurbarko rajono seniūnija,
festivalyje „Naisių vasara 2016" atstovavo Jurbarko rajonui, Pasaulio žemaičių dienų atidarymo
ceremoniale Naisių širdyje – Baltų arenos Žemaičių kiemelyje.
2016 m. rugsėjo mėn. 5 d. Eržvilko bandonijos ansamblis (vadovė Gintarė Stirbienė)
dalyvavo LRT „Duokim garo" laidos filmavime.
2016 m. rugpjūčio mėn. 27 d. eržvilkiškiai Jurbarko miesto šventėje atstovavo žemaitiškajam
Jurbarko kraštui kiemelyje „Jurbarko Žemaičiai".
2016 m. vasario mėn. 15 d. Kartupių kaime vyko Jurbarko viešosios bibliotekos Kartupių
filialo ir Eržvilko kultūros centro Kartupių skyriaus renovuotų namų atidarymo šventė.
2016 m. liepos 5 d. Eržvilko piliakalnyje pašventinta Eržvilko miestelio vėliava, paminėtas
708-asis Eržvilko miestelio gimtadienis.
2016 m. spalio 27 d. Dirvonų ir Balandžių kaimų sankirtoje vyko Vytauto Didžiojo mirties
586- ųjų metinių paminėjimas. Jo metu atidengta ir pašventinta Vytauto Didžiojo skulptūra
(skulptūros aukštis 5 metrai 30 centimetrų, pagaminta iš ąžuolo, augusio Eržvilko piliakalnyje,
autorius ir skulptorius J. Videika).
Sportinę veiklą Eržvilko seniūnijoje organizuoja Pašaltuonio sporto klubas „Šaltuona“,
Varlaukio sporto klubas „Galynas“, Eržvilko sporto klubas „Eržvilkas“, Eržvilko gimnazija.
Seniūnijoje yra trys krepšinio komandos: Eržvilko „Vilkas“, Kartupių „Olimpas“, Pašaltuonio
„Pašaltuonys“. Iš viso Eržvilko seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį surengta 16 masinių sportinių
renginių, jungusių daugiau nei 1 500 sportininkų.
Populiariausi iš jų: Kartupiuose ir Varlaukyje „Joninių“ sporto šventė, Rutkiškių kaimų
bendruomenės šeimų sporto šventė, Pašaltuonio Žolinių sporto šventė, Vasaros sezono uždarymo
krepšinio 3x3 turnyras Eržvilke, Kartupių jaunimo sporto šventė.
Eržvilko seniūnija kasmet dalyvauja Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse. 2016 m. vykusiose
Jurbarko rajono seniūnijų IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo atrankinėse žaidynėse,
Eržvilko seniūnijos komanda iškovojo I komandinę vietą. I vietos buvo laimėtos virvės traukimo,
moterų ir vyrų parko tinklinio, seniūnų trikovės rungtyse, II vietos vyrų senjorų krepšinio,
šachmatų, šaškių rungtyse, III vietą iškovojo vyrų krepšinio komanda, netoli nuo apdovanojimų liko

futbolo komanda, iškovojusi 4 vietą, smiginio komandai atiteko 6, stalo tenisininkams 7 vietos. Iš
viso varžybose dalyvavo 43 Eržvilko seniūnijos sportininkai.
2016 m. Šilalės rajone Stanislovo Biržiškio gimnazijos stadione vykusiose IX Lietuvos
seniūnijų sporto žaidynių II etapo atrankinėse varžybose seniūnų trikovės ir smiginio rungtyse
iškovotos I vietos, krepšinio 3x3 (senjorų), krepšinio 3x3 (vyrų), šaškių, virvės traukimo rungtyse
III vietos.
2016 m. Kėdainių arenoje vyko IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinės varžybos.
Eržvilkiškiai jėgas išbandė virvės traukimo, senjorų ir vyrų krepšinio 3x3, smiginio bei šaškių
rungtyse, o seniūnų trikovėje iškovota III vieta. Bendrakomandinėje įskaitoje respublikinėse
varžybose Eržvilko seniūnija iškovojo 22 vietą.
IX. KITA VEIKLA
2016 metais Eržvilko seniūnijoje vykdytos ir vykdomos ūkinės veiklos, turinčios
išliekamąją materialinę vertę. Išvalyti viešieji tualetai Varlaukio ir Eržvilko kapinėse, apšiltinta
Kartupių bendruomenės pastato palėpė, pašalinti avariniai medžiai Rikyškių ir Eržvilko kapinėse,
Pašaltuonio kapinėse atliktas medžių genėjimas, pašalinti sausi medžiai Eržvilko piliakalnyje,
perdažyta Eržvilko kapinių medinė tvoros dalis, atnaujinti Varlaukio sporto aikštyno sporto
įrengimai, perdažytas Lybiškių kaimo bibliotekos ir pašto pastatas, atliktas vidaus patalpų remontas.
Paruošta 81 kub. m malkų seniūnijos administracinio ir Eržvilko kultūros centro pastatų šildymui,
pakeista buvusio buitinio pastato prilydoma stogo danga Eržvilko mstl., atliktas Pašaltuonio
bendruomenės namų stogo dalinis remontas ir Pašaltuonio bibliotekos prieigų koridoriaus smulkus
remontas.
Eržvilko seniūnijoje atlikti ištisinio 157 km ruožo greideriavimo- profiliavimo ir žvyravimo
darbai, 12 km ruože pašalinti kelmai, suprofiliuoti pakelės grioviai, įrengtos 3 pralaidos,
suremontuota daugiau nei 900 kv. m gatvių duobių, įrengtas Kubiliškės gatvės apšvietimas
Lybiškių kaime ir papildomas apšvietimas Tauragės g., Eržvilko mstl., atlikti gatvių šiurkštinimo
Pašaltuonio kaimo gatvėse (2 000 kv. m), išasfaltuota Mokyklos g. Lybiškių kaime. Sudėti,
nudažyti langai ir durys buvusiame Eržvilko darželio pastate, pašalinti savaiminiai medžiai, krūmai,
kelmai ir išvalytas gruntas darželio teritorijoje, sutvarkyta teritorija ir įsėta žolė prie Kartupių
bendruomenės namų. Vykdoma 64 bendrųjų konteinerių teritorijų priežiūra, pagaminti ir įrengti
varteliai Eržvilko kapinėse, suremontuota paviršinio vandens surinkimo sistema Lybiškių kaime,
sutvarkyti 2 apleisti valstybiniai žemės sklypai Rimšų ir Varlaukio kaimuose, atliktas seniūnijos
administracinio pastato patalpų dalinis remontas, atlikti Eržvilko gimnazijos stadiono broko
šalinimo darbai. Parengtas projektas Mosteikių kaimo, Mosteikių gatvės asfaltavimo darbams,
atliktas Tauragės ir Nemakščių g. asfalto dangos atnaujinimas Eržvilko mstl., suremontuotos kelio
nuovažos Tauragės g., Pašaltuonio k., perdažytas Eržvilko parapijos bažnyčios stogas ir Eržvilko
parapijos namų pastatas, suremontuotos Eržvilko Šv. Jurgio parapijos namų patalpos, įrengtas
Eržvilko bažnyčios šildymas, įgyvendintas Pašaltuonio bendruomenės „Šaltuonėlė“ SADM
projektas „Pašaltuonio kaimo bendruomenė kuria savo ateitį“. Jo metu trinkelėmis išgrįsta aikštelė
prie bendruomenės namų, įrengtas terariumas, atnaujinta skelbimo lenta, pagaminti lauko suoliukai,
suremontuotos Pašaltuonio bendruomenės patalpos. Įgyvendintas Rutkiškių kaimų bendruomenės
projektas „Bendruomenės kiemas – atvira viešai prieinama erdvė“. Jo metu pastatyta pavėsinė,
įrengti pėsčiųjų takai, įsigyta vejapjovė, taip pat įgyvendintas Eržvilkiškių bendruomenės SADM
centro projektas „Eržvilkiškių tapatybės stiprinimas“. Jo metu pastatyta skulptūra Vytauto ąžuolo
legendai įamžinti. Lybiškių kaimo bendruomenė įgyvendino SADM projektą „Aktyvi ir iniciatyvi
Lybiškių bendruomenė“. Jo metu sudėtos trinkelės Lybiškių pašto, bibliotekos prieigose, įrengti

lauko treniruokliai, pastatyta pavėsinė, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, atliktas Jurbarko
socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo stogo remontas, nugriauti 5 apleisti
pastatai Lybiškių kaime, 1 Eržvilko miestelyje. Rimšų kaime pradėtos grūdų elevatoriaus statybos.
Eržvilko mstl., Pašaltuonio, Lybiškių, Varlaukio, Kartupių, Rutkiškių kaimuose viešųjų erdvių
tvarkymo darbams buvo surengtos 28 talkos.
X. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
Viena iš esminių ir pagrindinių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo sąlygų susisiekimas.
Eržvilko seniūnijoje yra vienas miestelis, vienas viensėdis ir 73 kaimai. Šešiuose kaimuose nėra
gyventojų. Seniūnijos valdomų kelių tinklas išsidėstęs 22 225,38 ha plote ir yra 157,749 km ilgio, ir
tik 14 km iš jų padengti asfalto danga. Nors kasmet skiriamas nemažas dėmesys kelių priežiūrai,
atliekami ištisinio grederiavimo-profiliavimo, dalinio žvyravimo darbai pasitelkiant viešųjų darbų
ir visuomenei naudingos veiklos darbininkus, yra pašalinama tik dalis savaime užaugančių pakelių
krūmų, to neužtenka. Siekiant užtikrinti kelių kokybę ir ilgaamžiškumą reikėtų ataugančius krūmus
šalinti nuolat, suprofiliuoti pakelės griovius, pašalinti kelmus, sureguliuoti nuolydžius, suremontuoti
kelio nuovažas ir pagal poreikį įrengti naujas. Problemą būtų galima išspręsti nuperkant tokias
paslaugas iš skiriamų kelių programos lėšų. Siekiant užtikrinti gerą ir patogų susisiekimą reikėtų
asfaltuoti kelio atkarpą Eržvilkas– Mosteikiai, kelyje Eržvilkas–Nemakščiai. Šioje atkarpoje yra iš
didesnių seniūnijos gyvenviečių Kartupių kaimas, nutolęs nuo seniūnijos centro 11 km, ir Mosteikių
kaimas, nutolęs nuo seniūnijos centro 17 km. Kartupių seniūnaitijoje yra 571 gyventojas. Kelias
reikalingas daugiau nei 1 000 seniūnijos gyventojų. Kartupių seniūnaitijoje nedarbo lygis vienas iš
didžiausių. Pagerinus susisiekimą, gyvenvietės taptų ne tik patrauklesnės naujakuriams, bet ir
padėtų spręsti nedarbo problemą, kiltų gyventojų turto vertė.
Eržvilko seniūnijoje yra 6 bendruomenės. Pašaltuonio „Šaltuonėlė“ ir Lybiškių
bendruomenės dar neturi patalpų su įrengta stacionaria šildymo sistema.
Nemažai rūpesčių sukelia daugiabučių namų gyventojai Rutkiškių, Kartupių, Lybiškių
kaimuose. Kai kurie namai avarinės būklės, o didelė dalis gyventojų turi mažas pajamas, socialinių
įgūdžių stoką ir visiškai nesuvokia daugiabučių namų tvarkymo taisyklių esmės, konfliktuoja
tarpusavyje. Visiems daugiabučiams, kuriuose nėra veikiančių bendrijų, reikėtų priskirti
administratorius. Problemos kyla ir dėl daugiabučių aplinkos tvarkymo. Nesuformuoti sklypai,
nepriskirtos teritorijos sukelia priešpriešą tarp gyventojų tvarkant ir prižiūrint aplinką.
Eržvilko mstl., Lybiškių, Kartupių, Rutkiškių, Pašaltuonio gyvenvietėse bei kituose
kaimuose yra daug likusių neįteisintų valstybinių sklypų ir, nors vadovaujantis LR įstatymais ir
norminiais aktais, tokių sklypų priežiūra privalo rūpintis savivaldybė, bet tam lėšų nėra skiriama.
Nemažai rūpesčių kelia Eržvilko seniūnijos teritorijoje esančios paviršinio vandens
surinkimo sistemos. Pažymėtina, kad paviršinio lietaus sistemos nėra inventorizuotos, neturi
priskirto šeimininko, bet ir nėra išlikusių jokių brėžinių. Pašaltuonio, Kartupių, Rutkiškių
gyvenvietėse nėra veikiančių valymo įrengimų.
Eržvilko seniūnijoje yra daugiau nei 35 ha seniūnijai priskirtų ir likusių laisvų žaliųjų plotų.
9 kapinės, iš jų 4 veikiančios, 2 riboto laidojimo. Kasmet susikaupia nemaži žaliųjų atliekų kiekiai.
Vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Jurbarke ar Tauragėje ekonomiškai neefektyvu, todėl
reikėtų seniūnijos teritorijoje įrengti bent dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.
Prie seniūnijos teritorijoje esančių 64 konteinerių gyventojai nuolat palieka didelių gabaritų
atliekas, kurios neradus pažeidėjo tampa seniūnijos bešeimininkiu turtu. Dažniausiai pasitaikančios
atliekos yra lengvųjų automobilių ir žemės ūkio technikos padangos bei baldai. Visų konteinerių

apvažiavimo maršrutas yra daugiau nei 150 km. Tokias atliekas, paliktas prie bendrųjų atliekų
konteinerių, galėtų surinkti atliekų vežimo paslaugas atliekanti įmonė, prie konteinerių būtina
informacija, kaip tvarkyti ir kur kokias atliekas dėti bei gresiančią atsakomybę už daromus
pažeidimus. Tai turėtų atlikti Tauragės TRAC. Pasikartojančių pažeidimų vietose būtina įrengti
kilnojamas filmavimo kameras, seniūnijose įrengti laikino saugojimo bešeimininkių atliekų
aikšteles.
Rūpesčių kelia ir gyventojų gyvenamosios vietos duomenų tikslinimas. Nemaža dalis
sunkiai besiverčiančių gyventojų turi gyvenamąjį būstą, tačiau turtas teisiškai neįregistruotas.
Pastatų įteisinimui dažnas gyventojas neturi lėšų. Dėl šios priežasties nemaža dalis gyventojų gali
likti be deklaruotos gyvenamosios vietos ir prarasti visas socialines garantijas.
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