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Gerbiami Jurbarko rajono gyventojai,

2021-ieji – antri gyvenimo su Covid-19 liga metai. Lyginant situaciją su 2020-aisiais,
2021 metais jau žinojome, kaip elgtis, kad nereikėtų sugrįžti į nuotolinį mokinių ugdymą, kad
poliklinikose ir ligoninėje būtų teikiamos reikiamos paslaugos, kad įprastinį mūsų gyvenimą kuo
mažiau lemtų įvairūs ribojimai. Esu Jums labai dėkingas, jog kartu su medicinos darbuotojais
susitelkėte kovai su pandemija – vakcinacijos tempai Jurbarko rajono savivaldybėje buvo ir yra vieni
iš aukščiausių Lietuvoje. Greta šių dienų iššūkių, susijusių su pandemija ir jos valdymu, reiktų
pastebėti ir tai, kuo galime džiaugtis.
Nuolat gražėjantis Jurbarko rajonas – tai kiekvieno iš Jūsų indėlio rezultatas. Kurdami jį
esame viena didelė komanda. Man didelė garbė būti tos komandos dalimi ir drauge su Jumis puoselėti
Jurbarko krašto istorinę atmintį bei kurti mūsų rajono dabartį ir ateitį.
Metų pabaigoje, dėkodamas už didelį indėlį į valstybės tarnybos ir vietos savivaldos veiklą,
ženklą „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įteikiau savivaldybės Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
vedėjai Danutei Matelienei. Ši nuotrauka man labai brangi, tegul ji puošia metų darbų ataskaitą,
simboliškai iliustruodama savivaldybės administracijos darbo svarbą vietos savivaldoje.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi bei
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos ir mero 2021 m. veiklos ataskaitą.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

1.1 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai 2021 m. (nuo viršaus iš kairės):
Algirdas Gudaitis, Zita Sorokienė, Petras Vainauskas, Inga Molevaitė, Audronis Zairys,
Kęstutis Naujokas, Arūnas Samys, Kazimieras Šimkus, Gražvydas Ažna, Remigijus Brazaitis,
Gintaris Stoškus, Darius Virvilas, meras Skirmantas Mockevičius, Daivaras Rybakovas,
Donatas Jackis, Gvidas Byčius, Vilma Venslauskienė, Audronė Kurienė, Raimundas Jovarauskas,
Kasparas Jurevičius, Egidijus Giedraitis, Genė Gudaitienė, Vidmantas Juzėnas, Liudmila
Norkaitienė, Aivaras Šlekys.
Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta Savivaldybės tarybos nario teisė
savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam
konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Visuomeninį padėjėją 2021 m. turėjo tik
tarybos narys Daivaras Rybakovas, jo visuomeninė padėjėja – Irma Savickaitė.
Tarybos frakcijos
Jurbarko rajono savivaldybės taryboje nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki dabar yra 6 frakcijos.
2021 m. kovo 5 d. raštu prie Socialdemokratų frakcijos prisijungė Savivaldybės tarybos narė
Vilma Venslauskienė.
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2021 m. kovo 12 d. raštu „Sambūrio“ frakcijos sudėtis patikslinta 2021 m. vasario 25 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje prisiekusia Savivaldybės tarybos nare – Gene Gudaitiene.
1.2 pav. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos frakcijos nuo 2021 m. kovo 12 d.

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio frakcija
Nariai:
Gvidas Byčius
Remigijus Brazaitis
Vidmantas Juzėnas

Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos
frakcija
Nariai:
Gražvydas Ažna
Egidijus Giedraitis
Audronė Kurienė
Daivaras Rybakovas
Arūnas Samys

Sambūrio frakcija
Nariai:
Algirdas Gudaitis
Genė Gudaitienė
Inga Molevaitė
Liudmila Norkaitienė

TARYBA
Lietuvos Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcija
Nariai:
Donatas Jackis
Raimundas Jovarauskas
Kasparas Jurevičius
Kęstutis Naujokas

Frakcija „Dirbsime
Jurbarko kraštui“
Nariai:
Zita Sorokienė
Kazimieras Šimkus
Petras Vainauskas

Socialdemokratų
frakcija
Nariai:
Aivaras Šlekys
Darius Virvilas
Audronis Zairys
Vilma Venslauskienė

Tarybos frakcijoms nepriklauso Savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus.
Tarybos dauguma ir mažuma
Iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės
taryba arba taryba) valdančiąją daugumą sudarė 14 narių: Meras Skirmantas Mockevičius ir tarybos
nariai: Gražvydas Ažna, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis, Audronė Kurienė, Inga Molevaitė,
Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Arūnas Samys, Aivaras Šlekys, Vilma Venslauskienė,
Darius Virvilas, Audronis Zairys, Vilija Zokaitienė.
Nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą
sudarė 13 tarybos narių: Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Donatas Jackis,
Raimundas Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas, Kęstutis Naujokas, Zita Sorokienė, Gintaris Stoškus,
Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys, Petras Vainauskas, Darius Virvilas ir Audronis Zairys.
2020 m. lapkričio 11 dieną Jurbarko rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programą
pasirašė ir tarybos narys Kasparas Jurevičius.
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2020 m. gruodžio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) pasiskelbė
9 tarybos nariai: Gražvydas Ažna, Egidijus Giedraitis, Algirdas Gudaitis, Audronė Kurienė,
Inga Molevaitė, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Arūnas Samys, Vilija Zokaitienė.
2021 m. vasario 12 d. iš 2020 m. rugpjūčio 10 d. sudarytos Savivaldybės tarybos
valdančiosios daugumos pasitraukė: Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Donatas Jackis,
Raimundas Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas, Kęstutis Naujokas, Zita Sorokienė ir Gintaris Stoškus.
2021 m. birželio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos opozicija pasiskelbė 6 tarybos
nariai: Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Donatas Jackis, Raimundas Jovarauskas,
Vidmantas Juzėnas ir Kęstutis Naujokas.
Tarybos posėdžiai
Tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiais, atsižvelgiant į tarybos narių pasiūlymus ir
Savivaldybės administracijos teikiamus tarybai svarstyti klausimus.
Per 2021 m. įvyko 12 tarybos posėdžių, iš jų: 11 eilinių ir 1 neeilinis. Dėl pasaulinės
pandemijos 10 tarybos posėdžių vyko nuotoliniu būdu.
Visi tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės gyventojai apie jų sušaukimo laiką ir vietą
buvo informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Tarybos
posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami
savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Savivaldybės taryba“, o gyventojams sudaryta galimybė,
prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų projektų
ir taip daryti įtaką politiniams sprendimams. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami
Savivaldybės tarybos posėdžių metu daromi garso, o nuo 2020 m. kovo 26 d. ir vaizdo įrašai.
Savivaldybės tarybos sprendimų projektai buvo registruojami Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS), o priimti norminiai teisės aktai – Teisės aktų registre (TAR).
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1.1. Lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Savivaldybės tarybos pasėdžiose 2021 m.
Posėdyje dalyvavusio tarybos
nario pavardė, vardas

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
01-28

Ažna Gražvydas
Byčius Gvidas
Brazaitis Remigijus
Giedraitis Egidijus
Gudaitis Algirdas
Gudaitienė Genė
Jackis Donatas
Jovarauskas Raimundas
Jurevičius Kasparas
Juzėnas Vidmantas
Kurienė Audronė
Mockevičius Skirmantas
Molevaitė Inga
Naujokas Kęstutis
Norkaitienė Liudmila
Rybakovas Daivaras
Samys Arūnas

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

02-25 03-10* 03-25
1
1
1
1
1
1
1
1
n
1
1
1
1
1
1
1
1

3,5
3,5

2,5
2,5
n
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
n
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Sorokienė Zita
Stoškus Gintaris

2
2,5

7,5
7,5

1
1

Šimkus Kazimieras
Šlekys Aivaras
Vainauskas Petras
Venslauskienė Vilma

2,5
2,5
2,5
2,5

7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Virvilas Darius
Zairys Audronis
Zokaitienė Vilija
⁕ Neeilinis tarybos posėdis

n
2,5
2,5

7,5
7,5

1
1

3,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
n
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

04-29

05-27

06-23

08-26

09-30

10-28

11-25

12-16

Lankomumas
proc.

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
n
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

3
3
3
3
3
3
3
3
n
3
3
3
3
3
3
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
n
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

4
4
3
4
4
4
4
4
3,5
4
4
4
4
4
4
4
4

1,5
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
n
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2
2
n
2
2
2
2
2
n
2
2
2
2
2
2
2
2

3,5
3,5
n
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

1,5
1,5
n
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

100
100
75
100
100
100
100
100
25
100
100
100
100
100
100
100
100

3
3

7,5
7,5

4
4

1,5
1,5

2
2

3,5
3,5

1,5
1,5

100
100

3
3
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5

4
4
4
2

1,5
1,5
1,5
1,5

2
2
2
2

3,5
3,5
3,5
3,5

1,5
1,5
1,5
1,5

100
100
100
100

3
7,5
4
1,5
3
7,5
4
1,5
Atsisakė tarybos narės mandato

2
2

3,5
3,5

1,5
1,5

91,6
100
100

Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai
Tarybos sprendimų projektus rengė Savivaldybės administracija, tarybos komitetai, tarybos
komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, kurie gali patys rengti
tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba gali kreiptis į merą dėl jų rengimo.
1.3 pav. Tarybos posėdžių ir priimtų teisės aktų lyginamoji diagrama (pagal metus)
2019 m.
balandžio–gruodžio mėn.

• Posėdžių skaičius – 12 (3 neeiliniai)
• Parengti projektai – 272
• Priimti sprendimai – 251
2020 m.
sausio–gruodžio mėn.
• Posėdžių skaičius – 15 (4 neeiliniai)
• Parengti projektai – 388
• Priimti sprendimai – 351

2021 m.
sausio–gruodžio mėn.
• Posėdžių skaičius – 12 (1 neeilinis)
• Parengti projektai – 341
• Priimti sprendimai – 323
1.4 pav. Sprendimų projektai pagal rengėjus
Infrastruktūros ir turto skyrius

140

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

75

Finansų skyrius

31

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

27

Administracijos specialistai

24

Socialinės paramos skyrius

24

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

9

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

9

Tarybos nariai

1

Žemės ūkio skyrius
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1.2 lentelė. 2021 m. tarybos posėdžiuose svarstytų klausimų statistiniai rodikliai
Posėdžio
data

Parengta tarybos
sprendimų
projektų (TSP)

Priimta tarybos
sprendimų (T2)

Svarstymas
atidėtas

Nepritarta

2021-01-28

30

29

2021-02-25

29

26

2021-03-10

1

1

2021-03-25

62

60

2021-04-29

53

49

1

2021-05-27

22

21

1

2021-06-23

34

31

2

2021-08-26

38

36

2021-09-30

25

25

2021-10-28

15

15

2021-11-25

16

16

2021-12-16

16

14

Iš viso:

341

323

Išbraukta iš
darbotvarkės

1
1

2

2

1

3

1

1

2
2

7
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Visi tarybos priimti sprendimai yra skelbiami Jurbarko rajono savivaldybės svetainėje
www.jurbarkas.lt skiltyje „Teisės aktai“.
2021 m. Tarybos posėdžiuose pateikti klausimai ir paklausimai
Paklausimu laikomas tarybos nario ar jų grupės kreipimasis savivaldybės kompetencijai
priskirtu klausimu į savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų,
įmonių, organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus.
Savivaldybės tarybos posėdžių metu tarybos nariai 2021 m. pateikė 123 žodinius paklausimus bei 4
paklausimus pateikė raštu.
Daivaras Rybakovas pateikė 26 paklausimus, Gintaris Stoškus – 21, Donatas Jackis – 15,
Gvidas Byčius – 10, Zita Sorokienė ir Darius Virvilas pateikė po 9 paklausimus, Algirdas Gudaitis ir
Liudmila Norkaitienė pateikė po 8 paklausimus, Vidmantas Juzėnas – 6, Genė Gudaitienė ir
Inga Molevaitė po 4 paklausimus, Raimundas Jovarauskas – 3, Audronė Kurienė – 2, Remigijus
Brazaitis ir Kęstutis Naujokas po 1 paklausimą.
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Tarybos narių nusišalinimai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato prievolę tarybos nariui
Savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų
konfliktą, informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu Savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį
klausimą.
2021 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose tarybos nariai pareiškė
nusišalinimą 274 atvejais*, iš jų 122 atvejais nusišalinimas nepriimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.

2. TARYBOS KOMITETAI

Finansų,
biudžeto ir
rajono plėtros
komitetas

Kontrolės
komitetas

TARYBA
Ūkio, verslo,
ekologijos ir
kaimo reikalų
komitetas

Socialinių
klausimų
komitetas

Tarybos posėdžiuose priimamus sprendimus tarybos nariai pirmiausia apsvarsto komitetuose.
Komitetai, išskyrus Kontrolės komitetą, savo posėdžiuose nagrinėjo Savivaldybės administracijos
parengtus sprendimų projektus.
Tarybos nariai komitetų posėdžių metu diskutavo ir tais klausimais, kurie buvo suplanuoti
darbo plane, ar Savivaldybės administracijos specialistų, ar pačių tarybos narių buvo teikiami arba
keliami tam tikros nuomonės formavimui ar tiesiog rekomendacijai tolesniems darbams.

11

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita 2021 m.

2.1. Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto
(toliau – komitetas) sudėtis:
• Gražvydas Ažna,
• Algirdas Gudaitis,
• Donatas Jackis (komiteto pirmininkas),
• Kasparas Jurevičius,
• Vidmantas Juzėnas,
• Daivaras Rybakovas,
• Petras Vainauskas,
• Vilma Venslauskienė,
• Audronis Zairys (komiteto pirmininko pavaduotojas).
2021 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 340 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 280
sprendimų projektams, nepritarė – 7. Dėl 22 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti
tarybos posėdyje, o dėl 7 sprendimų projektų komitetas siūlė atidėti jų svarstymą arba išbraukti juos
iš posėdžio darbotvarkės. Dėl 24 sprendimų projektų komitetas nebalsavo, nes nebuvo kvorumo.
Komiteto posėdžiuose buvo išklausytos informacijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacija apie vykdomus infrastruktūros projektus.
Informacija dėl pasiūlymo administruoti prieplauką, esančią Pilies k., Skirsnemunės sen.
Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinamus projektus.
Informacija apie planuojamas nustatyti prekybos vietas Jurbarko rajone.
Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymą.
Informacija dėl žemės sklypo Lauko g. 19, Jurbarko mieste.
Informacija dėl AB „Požeminiai darbai“ vykdomo šilumos tiekimo.
Informacija dėl verslo centro biurų patalpų nuomos.
Informacija dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformos.

Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 44 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų. Iš jų 22 atvejais nusišalinimas buvo nepriimtas.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
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2.1 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komiteto
posėdžiuose 2021 m.
Lankomumo
vidurkis
Posėdyje
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė

proc.
0126

0223

0323

0427

0525

0622

0824

0928

1026

1123

1214

Gražvydas
Ažna

3

6

6,5

5,5

5,5

6

2,5

3

2,5

2

3

100

Algirdas
Gudaitis

3

6

6,5

5,5

5,5

6

2,5

3

2,5

2

3

100

Donatas Jackis

3

6

6,5

5,5

5,5

6

n

3

n

2

3

81,8

Kasparas
Jurevičius

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

0

Vidmantas
Juzėnas

3

6

6

5,5

5,5

6

2,5

3

2,5

2

3

100

Daivaras
Rybakovas

3

6

3

1

4,5

6

2,5

2,5

2,5

2

3

100

Petras
Vainauskas

3

5,5

6,5

4,5

4

6

n

3

2,5

2

3

90,9

Vilma
Venslauskienė

3

6

6,5

5,5

5,5

6

1,5

3

2,5

2

3

100

Audronis
Zairys

3

6

4,5

5,5

4,5

6

n

3

2,5

2

3

90,9

2.2. Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
sudėtis:
• Gvidas Byčius (nuo sausio 28 d.),
• Egidijus Giedraitis
• Raimundas Jovarauskas,
• Audronė Kurienė (nuo sausio 28 d.),
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•
•
•
•
•

Inga Molevaitė (nuo sausio 28 d.),
Kęstutis Naujokas,
Arūnas Samys (nuo sausio 28 d. kitame komitete),
Zita Sorokienė (komiteto pirmininko pavaduotoja),
Darius Virvilas (komiteto pirmininkas).

2021 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyti 339 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 302
sprendimų projektams, nepritarė – 11. Dėl 21 sprendimo projekto komitetas nusprendė apsispręsti
tarybos posėdyje, o dėl 5 sprendimų projektų komitetas siūlė išbraukti iš posėdžio darbotvarkės arba
atidėti jų svarstymą.
Komitetui pateikti informaciniai pranešimai:
• Informacija apie Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos bei Jurbarko
Kultūros centro pastato renovacijas.
• Informacija apie UAB Jurbarko autobusų parakas prašymą įsigyti autobusus.
• Informacija apie mažųjų laivelių prieplaukos įveiklinimą.
• Informacija dėl pasiūlymo administruoti prieplauką, esančią Pilies k., Skirsnemunės sen.
• Informacija dėl žemės mokesčių tarifų nustatymo.
• Informacija apie planuojamas nustatyti prekybos vietas Jurbarko rajone.
• Informacija apie gautą pasiūlymą Jurbarko rajono savivaldybei įsigyti pastatą.
• Informacija dėl žemės sklypo Lauko g. 19, Jurbarko mieste.
• Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybėje įgyvendinamus projektus.
• Informacija apie dumblo tvarkymo problemas Jurbarko rajono savivaldybėje.
• Informacija dėl verslo centro biurų patalpų nuomos.
• Informacija apie beglobių gyvūnų problemos sprendimo būdus Jurbarko rajono
savivaldybėje.
• Informacija dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformos.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 53 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 16 atvejų tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.2 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto
posėdžiuose 2021 m.
Posėdyje
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė
Gvidas Byčius

Lankomumo
vidurkis

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
0122

0219

0319

0423

0521

0618

0820

0924

1022

1119

*

5

5,5

5

5

6

3,5

2,5

2,5

2

12- proc.
10
3

100
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Egidijus
Giedraitis

2,5

4

6

5

5

6

3,5

2,5

2,5

2

3

100

Raimundas
Jovarauskas

2,5

1,5

6

5

5

6

3,5

2,5

n

2

3

90,9

Audronė
Kurienė

*

5

n

5

5

6

3,5

2,5

2,5

2

3

90,0

Inga Molevaitė

*

5

6

n

5

6

3,5

2,5

2,5

2

3

90,0

Kęstutis
Naujokas

2,5

5

6

5

5

6

3,5

2,5

2,5

2

3

100

Arūnas Samys

2,5

Zita Sorokienė

2,5

5

6

5

5

6

3,5

2,5

2,5

2

3

100

Darius Virvilas

2,5

5

4

5

5

6

3,5

2,5

n

2

3

90,9

Vilija
Zokaitienė

Kito komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.

100

Komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d., tačiau atsisakė tarybos narės mandato

* Kito komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.

2.3. Socialinių klausimų komiteto veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto sudėtis:
• Gvidas Byčius (komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.),
• Remigijus Brazaitis,
• Genė Gudaitienė (komiteto sudėtyje nuo kovo 25 d.),
• Audronė Kurienė (komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.),
• Inga Molevaitė (komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.),
• Liudmila Norkaitienė,
• Gintaris Stoškus,
• Kazimieras Šimkus (komiteto pirmininkas),
• Aivaras Šlekys (komiteto pirmininko pavaduotojas),
• Vilija Zokaitienė (komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.).
2021 m. komiteto posėdžiuose buvo svarstyta 339 sprendimų projektai. Komitetas pritarė 313
sprendimų projektų, nepritarė – 5. Dėl 15 sprendimų projektų komitetas nusprendė apsispręsti tarybos
posėdyje, o dėl 6 sprendimų projektų komitetas siūlė atidėti jų svarstymą arba išbraukti juos iš
posėdžio darbotvarkės.
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Komitetui buvo pateikti informaciniai pranešimai:
• Informacija dėl situacijos VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ nakvynės namuose.
• Informacija apie Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos bei Jurbarko
Kultūros centro pastato renovacijas.
• Informacija apie UAB Jurbarko autobusų parkas prašymą įsigyti autobusus.
• Informacija apie mažųjų laivelių prieplaukos įveiklinimą.
• Informacija apie Kūno kultūros ir sporto centro trenerių darbą.
• Informacija dėl pasiūlymo administruoti prieplauką, esančią Pilies k., Skirsnemunės sen.
• Informacija dėl Smalininkų kadetų mokyklos.
• Informacija dėl situacijos Jurbarko rajono bibliotekose.
• Informacija apie planuojamas nustatyti prekybos vietas Jurbarko rajone.
• Informacija apie gautą pasiūlymą Jurbarko rajono savivaldybei įsigyti pastatą.
• Informacija dėl žemės sklypo Lauko g. 19, Jurbarko mieste.
• Informacija dėl kaimiškųjų vietovių ambulatorijų ir pirminių sveikatos priežiūros centrų
tinklo optimizavimo.
• Informacija dėl piniginės paramos skyrimo sunkios ligos atveju.
• Informacija dėl verslo centro biurų patalpų nuomos.
• Informacija dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformos.
Komiteto posėdžių metu tarybos nariai 86 atvejais* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų
klausimų, iš jų 32 atvejais tarybos narių nusišalinimui nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2.3 lentelė. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Socialinių klausimų komiteto narių
lankomumas 2021 m.
Posėdyje
dalyvavusio
tarybos nario
vardas, pavardė

Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)
0125

Gvidas Byčius

2

Remigijus
Brazaitis
Genė Gudaitienė

2

Audronė
Kurienė
Inga Molevaitė

0222

0322

0426

0524

0621

0823

0927

1025

1122

Lankomumo
vidurkis
12- proc.
13

Kito komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.
4,5

5

Komiteto
sudėtyje nuo
kovo 25 d.

100

3,5

4

5

2,5

2

n

n

n

72,7

3,5

n

5

2,5

2

3

2,5

3

87,5

n

Kito komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.

0

n

Kito komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.

0
16

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita 2021 m.

Liudmila
Norkaitienė
Arūnas Samys

2

4,5

5

3,5

4

5

2,5

2

3

2,5

3

100

*

4,5

4

3,5

4

5

2,5

2

3

2,5

3

100

Gintaris Stoškus

2

4,5

5

3,5

4

5

2,5

2

3

2,5

3

100

Kazimieras
Šimkus
Aivaras Šlekys

2

4,5

5

3,5

4

5

2,5

2

3

2,5

3

100

2

4,5

5

3,5

4

5

2,5

2

3

2,5

3

100

Vilija
n
Kito komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.
Zokaitienė
*Kito komiteto sudėtyje iki sausio 28 d.

0

2.4. Bendras Savivaldybės tarybos komitetų posėdis
2021 m. kovo 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetai posėdžiavo bendrame
(jungtiniame) komitetų posėdyje.
Pasėdyje buvo apsvarstytas vienas sprendimo projektas:
Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
Komiteto posėdžio metu tarybos nariai 20 atvejų* pareiškė nusišalinimą nuo svarstomo
klausimo, visiems tarybos narių pateiktiems nusišalinimams nepritarta.
*Vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo.
2021 m. kovo 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos bendrame (jungtiniame) komitetų
posėdyje dalyvavo: Gražvydas Ažna, Gvidas Byčius, Remigijus Brazaitis, Egidijus Giedraitis,
Algirdas Gudaitis, Genė Gudaitienė, Donatas Jackis, Raimundas Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas,
Audronė Kurienė, Inga Molevaitė, Kęstutis Naujokas, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas,
Arūnas Samys, Zita Sorokienė, Gintaris Stoškus, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys,
Petras Vainauskas, Vilma Venslauskienė, Audronis Zairys.
Nedalyvavo: Kasparas Jurevičius ir Darius Virvilas.

2.5. Kontrolės komiteto veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis:
• Remigijus Brazaitis,
• Egidijus Giedraitis (komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.),
• Algirdas Gudaitis (komiteto pirmininkas),
• Kęstutis Naujokas (komiteto pirmininko pavaduotojas),
• Petras Vainauskas,
• Audronis Zairys.
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2021 m. Kontrolės komitetas surengė 10 posėdžių:
Sausio 27 d. komitetas svarstė 2 klausimus ir išklausė informacinį pranešimą:
1. Dėl maitinimo paslaugos pirkimo 2019 m. Jurbarko krašto šventei.
2. Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2019 m. finansinio ir veiklos audito ataskaitos.
Informacija „Dėl auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos diegimo SKAT
(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veikloje“.
Vasario 17 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl 2021 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto projekto.
2. Dėl pritarimo tyrimo pažymos išvadai dėl autobusų amortizacijos normatyvų įvertinimo
UAB Jurbarko autobusų parkas.
Kovo 17 d. komitetas svarstė vieną klausimą:
Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos.
Balandžio 21 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų finansinio
ir teisėtumo audito rezultatų.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2021
m. I ketvirtį.
Gegužės 19d. komitetas svarstė vieną klausimą:
Dėl Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų.
Birželio 16 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2020 metų finansinio
ir teisėtumo audito rezultatų.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos
ataskaitos.
Rugsėjo 15 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2020 metų finansinio ir teisėtumo audito rezultatų.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkinių“.
Spalio 20 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono Eržvilko kultūros centro 2020 metų finansinio ir veiklos audito
rezultatų.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2021
metų III ketvirtį.
Lapkričio 3 d. komitetas svarstė 4 klausimus:
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1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėjos pateiktos informacijos apie skyriaus atliktus darbus aptarimo.
2. Dėl Jurbarko rajono Eržvilko kultūros centro 2020 metų finansinio ir veiklos audito
rezultatų.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano
projekto svarstymo, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimo.
4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos
programos.
Gruodžio 17 d. komitetas svarstė 2 klausimus:
1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Viešvilės seniūnijos 2020 m. finansinės ir veiklos audito
ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo audito ataskaitos.
2.5 lentelė. Tarybos narių dalyvavimas Kontrolės komiteto posėdžiuose 2021 metais
Posėdžio data (mėn. diena) / trukmė (val.)

Tarybos nario
vardas, pavardė
0127

02- 0317 17

Lankomumo
vidurkis

0421

0519

0616

0915

1020

1103

1217

proc.

Remigijus Brazaitis

1

1

0,5

1

1

1

1

n

n

n

70

Egidijus Giedraitis

*

n

0,5

1

1

n

n

1

n

1,5

55,5

Algirdas Gudaitis

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

100

Kęstutis Naujokas

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

100

Petras Vainauskas

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

100

Audronis Zairys

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

100

* komiteto sudėtyje nuo sausio 28 d.

3. KITA TARYBOS NARIŲ VEIKLA
Spalio 18 d. Savivaldybės didžiojoje salėje vyko
susitikimas dėl Jurbarko mieste esančios mažųjų laivelių
prieplaukos atgaivinimo bei tolimesnių plėtros galimybių.
Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, tarybos nariai, laivų
savininkai bei Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
turizmo vadybininkė Erika Stanaitienė, laikinai einanti
direktoriaus pareigas.
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Spalio 19 d. Vilniuje įteikti svarbiausi šalies savivaldos
apdovanojimai – „Auksinės krivūlės“. Vieną iš trijų
„Auksinės Krivūlės“
riterio ženklų
Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas
Sinkevičius įteikė Lietuvos Respublikos Seimo nariui,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkui
Ričardui Juškai. Su garbingu apdovanojimu Seimo narį
pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Tarybos nariai Vidmantas
Juzėnas, Vilma Venslauskienė ir Liudmila Norkaitienė.
Lapkričio 10 d. vyko susitikimas su Sveikatos apsaugos viceministre Danguole Jankauskiene
ir jos komanda. Buvo diskutuojama dėl Sveikatos apsaugos ministerijos planuojamos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos, kuria siekiama sumažinti atitinkamų stacionarių
paslaugų teikimą kai kurių rajonų ligoninėse, didinant dienos stacionaro paslaugas. Bei tartasi apie
tai, kaip ši europinėmis lėšomis finansuojama reforma palies mūsų Savivaldybėje veikiančias asmens
sveikatos priežiūros įstaigas.
Nuotoliniame susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, viešųjų ir
privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, žiniasklaidos atstovai.
„Darniai veikiančios asmens sveikatos priežiūros sistemos sukūrimas ir palaikymas tiek
Jurbarko rajone, tiek visoje Lietuvoje yra itin sudėtingas ir jautrus klausimas. Todėl, rengiant
pertvarką, prašome Sveikatos apsaugos ministerijos įsiklausyti į savivaldos, medicinos darbuotojų
bendruomenės, gyventojų nuomonę. Šiuo klausimu mūsų nuomonė vieninga – Jurbarko ligoninėje
turi likti stacionarūs vaikų ligų bei chirurgijos skyriai. Ir mes to sieksime visomis priemonėmis“, –
akcentavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, einantis Nacionalinės
plėtros tarybos pirmininko bei Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto
pirmininko pareigas.
Lapkričio 3 d. Raudonės ugniagesių komandai – didelė šventė. Ugniagesiai nuo šiol į gaisrus
ir kitas nelaimes skubės naujai gautu naudotu 1993 metų gaisriniu automobiliu „Mercedes Benz“,
kurį Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba įsigijo už 29 799,88 Eur. Gauta technika ne tik palengvins
ugniagesių darbą incidentų vietose, bet ir paspartins jų atvykimą į nelaimės vietą. Apžiūrėti pirkinio
kartu su Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų skyrininkais į Raudonę atvyko
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius bei jo pavaduotojas Petras Vainauskas, tarybos nariai
Raimundas Jovarauskas ir Donatas Jackis.
„Savivaldybės taryba, formuodama 2021 metų rajono biudžetą, Jurbarko rajono priešgaisrinei
tarnybai skyrė 60 000 Eur, iš jų 20 000 Eur – ugniagesių gaisriniam automobiliui įsigyti. Papildomi
10 000 Eur skirti III ketvirčio pradžioje. Nors šiuo metu tarnybai priklausantys automobiliai yra
techniškai tvarkingi, tačiau jau skaičiuoja ne vieną dešimtmetį. Šis automobilis taip pat nėra naujas,
tačiau puikios būklės“, – sakė meras Skirmantas Mockevičius ir akcentavo, kad rajono ugniagesių
komandų aprūpinimas naujesniais automobiliais buvo ir vis dar yra aktuali problema.
Lapkričio 8 d. vyko nuotolinis Savivaldybės vadovų ir tarybos narių pasitarimas, kuriame
pristatytas 2021 m. rugsėjo 17 d. mero potvarkiu Nr. V3-31 sudarytos darbo grupės veiksmų planas
dėl oro kadetų mokyklos Smalininkuose įsteigimo. Pasitarime taip pat dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.
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Lapkričio 16 d. Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė
Jurgita Choromanskytė kartu su savo komanda Savivaldybės vadovams, tarybos nariams,
Savivaldybės administracijos skyrių vedėjams ir specialistams pristatė rengiamo Tauragės regiono
plėtros plano projektą.
Patvirtinti 2021–2027 metų Tauragės regiono plėtros planą – vienas iš artimiausių svarbių
Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos uždavinių. Tai pagrindinis regioninio lygmens strateginis
dokumentas, kuriame pateikta Tauragės regiono esamos situacijos analizė, nustatyti regiono plėtros
tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo šaltiniai.
2021 m. aktualiausi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai:
Sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos“;
Sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“;
Sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-18 „Dėl pritarimo Stakių herbui ir teikimo jį tvirtinti“;
Vasario 25 d. Nr. T2-52 „Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano
Gelgaudo metais“;
Kovo 10 d. sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto
patvirtinimo“;
Gegužės 27 d. sprendimas Nr. T2-174 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo
pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“;
Birželio 23 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Birželio 23 d. sprendimas Nr. T2-206 „Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano keitimo ir
planavimo tikslų nustatymo“;
Birželio 23 d. sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų,
kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“;
Birželio 23 d. sprendimas Nr. T2-214 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės
reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai“;
Birželio 23 d. sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir
šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 254 „Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės riterio“
ženklu“;
Spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos
tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-287 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai“;
Lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-306 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lidijos Meškaitytės
metais“.
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4. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
Tarybos veikla tarp posėdžių vykdoma ne tik komitetuose, bet ir įvairių tarybos sudarytų
nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) ir laikinųjų (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijų bei
tarybų posėdžiuose.
2021 m. laikinųjų komisijų sudaryta nebuvo, veikė tarybos patvirtintos nuolatinės komisijos
ir tarybos.

4.1. Antikorupcijos komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos
komisija) tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės politikos
įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis,
nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.
2021 metais Antikorupcijos komisijoje dirbo 15 narių: 9 Savivaldybės tarybos nariai
(Gražvydas Ažna, Algirdas Gudaitis, Raimundas Jovarauskas, Vidmantas Juzėnas, Inga Molevaitė,
Gintaris Stoškus, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys, Vilma Venslauskienė) ir 6 gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai (Rolanda Bačėnienė, Simona Janikauskienė, Džeraldas Kiulkaitis,
Vaidotas Misevičius, Kazimieras Montvydas, Vida Navickienė). Antikorupcijos komisijos
pirmininkas – Savivaldybės tarybos narys Gražvydas Ažna.
2021 m. Antikorupcijos komisija suorganizavo du posėdžius ir vieną diskusiją.
Išsami Antikorupcijos komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais
metais atskiru sprendimu.

4.2. Etikos komisijos veikla
Etikos komisijos pagrindinės funkcijos – prižiūrėti, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi
Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės
tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų bei teikti Savivaldybės tarybos nariams rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.
Etikos komisija 2021 m. posėdžiavo 15 kartų. Šiuose posėdžiuose buvo išanalizuoti 336
sprendimų projektai bei pateiktos išankstinės rekomendacijos Savivaldybės tarybos nariams dėl
interesų konflikto nusišalinti nuo Savivaldybės tarybai teikiamų klausimų. Savivaldybės tarybos
nariams (80 individualių atvejų) rekomenduota nusišalinti nuo 43 klausimų svarstymo. Pateikta 13
bendro pobūdžio rekomendacijų – rekomenduota nusišalinti nuo konkrečių klausimų svarstymo tiems
Savivaldybės tarybos nariams, kuriems svarstomas klausimas gali sukelti interesų konfliktą. Etikos
komisija 2021 m. atliko dviejų Savivaldybės tarybos narių elgesio tyrimus.

4.3. Tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos veikla
Tarybos veiklos reglamento rengimo komisija ne tik rengia Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento projektą ir teikia jį svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai, bet ir nagrinėja
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Savivaldybės tarybos narių, komitetų, komisijų, frakcijų siūlymus dėl Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento pakeitimo ar papildymo, bei užtikrina, kad Savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
2021 m. įvyko vienas šios komisijos posėdis. 2021 m. sausio 18 d. posėdyje buvo analizuojami
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimai bei derinamos Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento normos su aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatomis.
Posėdyje dalyvavo: Gvidas Byčius, Gražvydas Ažna, Algirdas Gudaitis, Inga Molevaitė,
Aivaras Šlekys. Nedalyvavo: Kęstutis Naujokas, Zita Sorokienė, Kazimieras Šimkus, Vilma
Venslauskienė.

4.4. Apdovanojimų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisiją sudaryta 2020 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T2-314 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo“.
Komisijos sudėtyje yra šie Savivaldybės tarybos nariai: Remigijus Brazaitis, Donatas Jackis, Zita
Sorokienė, Kazimieras Šimkus, Aivaras Šlekys. Komisijos pirmininke paskirta Savivaldybės tarybos
narė Zita Sorokienė.
2021 m. Apdovanojimų komisija posėdžiavo 4 kartus ir svarstė šiuos klausimus:
• Dėl gautos anketos-rekomendacijos apdovanoti Padėkos dienos apdovanojimu
„Krištolinės lelijos“ d. Jaunių Gumbį.
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dienos nuostatų naujos redakcijos.
• Dėl Veliuonos krašto bendruomenės pirmininko Vaidoto Misevičiaus apdovanojimo
ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
• Dėl Veliuonos, Stakių ir Raudonės parapijų klebono Kun. Šarūno Leskausko
apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
• Dėl Veliuonos seniūnijos Antkalnės seniūnaičio Jono Jurevičiaus apdovanojimo ženklu
„Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
• Dėl Veliuonos kultūros centro direktorės Violetos Grabauskienės apdovanojimo ženklu
„Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
• Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
vedėjos Danutės Matelienės apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.

4.5. Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos veikla
2021 metais Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija surengė 12 posėdžių. Nuo 2020
m. lapkričio mėn. komisijos pirmininkė – Tarybos narė Zita Sorokienė, komisijos pirmininko
pavaduotojas – Tarybos narys Petras Vainauskas. Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių
pašalpų skyrimo kreipėsi 438 asmenys. Iš jų 43 asmenų prašymai buvo nepatenkinti.
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2021 metais paskirti 45 624,44 Eur, iš jų: 24 200 Eur sergantiems onkologinėmis ligomis;
4 430 Eur sergantiems sunkiomis ligomis ar patyrus traumas; 2 800 Eur įsigyti būtiniems vaistams;
2 600 Eur nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės; 2 766 Eur transporto išlaidoms kompensuoti
į hemodializių procedūras; 1 468,44 Eur kelionės išlaidoms į (iš) sveikatos priežiūros įstaigą
padengimo; 1 810 Eur apmokėti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto darbus; 700
Eur akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms padengti; 450
Eur apmokėti priklausomų asmenų gydymosi išlaidas ir 4 400 Eur kitais atvejais (dėl ligos, sudėtingų
šeiminių aplinkybių ir materialinės padėties, skurdo).

4.6. Privatizavimo komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – Jurbarko
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas. Komisija sudaroma
tarybos sprendimu prasidėjus naujos kadencijos tarybos įgaliojimams.
Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms
priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas ir Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos
nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2339 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“.
Privatizavimo komisija yra sudaroma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos
laikotarpiui iš ne mažiau kaip 7 narių, iš kurių ne mažiau kaip 2 narius teikia ir atšaukia Savivaldybės
tarybos opozicinės frakcijos, jeigu tokios yra. Privatizavimo komisijos sudėtį, pirmininką ir nuostatus
tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
2021 m. Komisija posėdžių nerengė, nes nebuvo poreikio.

4.7. Peticijų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos (toliau – Komisija) paskirtis –
nagrinėti asmenų kreipimąsi dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valdžios ar
valdymo institucijų reformavimo, bei kitų svarbių visuomenei, savivaldai ar valstybei klausimų, taip
pat spręsti, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Jurbarko rajono
savivaldybės kompetencijai. Komisija sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos
priėmimo nagrinėti klausimus.
Komisija buvo sudaryta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“.
2021 m. Komisija skundų, priskirtų jos kompetencijai, negavo, dėl to Komisijos posėdžių
nebuvo.

4.8. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veikla
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam
tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo
sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
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Komisija sudaryta 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono
savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija per 2021 metus organizavo 7 posėdžius,
kuriuose buvo svarstytos 51 neveiksniu pripažinto asmens būklės, komisija priėmė sprendimus
nesikreipti į asmenis neveiksniais pripažinusį teismą dėl teismo sprendimų peržiūrėjimo.

4.9. Neįgaliųjų reikalų komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija (toliau – Komisija) sudaryta
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko
rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo“. Komisija sudaryta visuomeniniais ir
lygiateisės partnerystės pagrindais iš Jurbarko rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų
socialinės integracijos srityje, ir iš Jurbarko rajono savivaldybės atstovų.
Dėl COVID-19 pandemijos 2021 metais įvyko tik vienas Jurbarko rajono savivaldybės
Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis. Su neįgaliųjų organizacijų atstovais buvo bendraujama
telefonu, elektroniniais laiškais.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.

4.10. Jaunimo reikalų tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais
pagrindais prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės
komisijos statusą.
2021 m. įvyko 6 Tarybos posėdžiai, kuriuose:
1. pritarta Tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai;
2. pritarta Tarybos 2021 metų sudarytam veiklos planui;
3. atliktas tyrimas „Jaunimo profesinio orientavimosi poreikis Jurbarko rajono
savivaldybėje“, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar mokyklinio amžiaus Jurbarko krašto jaunimas svarsto
apie profesijos pasirinkimą, ar kuria ateities planus, ar turi išsikėlę aiškius tikslus, o galbūt profesijos
pasirinkimo kelyje jiems reikalinga motyvuojanti pagalba. Tyrime dalyvavo 121 respondentas, iš jų:
34
vaikinai,
87
merginos.
(Rezultatus
galima
rasti
čia:
https://www.jurbarkas.lt/index.php?770243455&fbclid=IwAR3lR7orvFX70m9I71SXuChW85ubtc
y7H4iWMMGdBgmZszFEr-0MVD9BqUI);
4. jaunieji Tarybos nariai stebėjo Savivaldybės tarybos posėdžius, kurie vyko nuotoliniu
būdu;
5. suorganizuota 1 išvyka. Tarybos nariai bei kiti Savivaldybės atstovai dalyvavo susitikime
su Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių jaunimo atstovais. Susitikimo tikslas buvo aptarti
kiekvienoje savivaldybėje kylančius jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo iššūkius bei
pasidalinti gerąja patirtimi. Taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ateityje. Išvykos
metu buvo apsilankyta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atvirajame jaunimo centre bei
Tauragės atviroje jaunimo erdvėje;
6. inicijuotas 1 pasitarimas, kurio metu buvo diskutuojama apie kylančius iššūkius
įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje. Prie diskusijos prisijungė Savivaldybės jaunimo
savanoriškos tarnybos koordinatorė, Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos pirmininkė, Tauragės
apskrities projekto „Judam“ JGI koordinatorius;
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7. jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktuali informacija 2021 m. skelbta
Savivaldybės internetinės svetainės skiltyje „Jaunimas“, kuruojamame facebook puslapyje
„Jurbarko r. sav. JAUNIMO REIKALŲ TARYBA“.
Išsami Tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.

4.11. Bendruomenės sveikatos tarybos veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu pagrindinės Jurbarko rajono
savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Bendruomenės sveikatos taryba) funkcijos
yra koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės,
visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir
įgyvendinimą, nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų
naudojimo prioritetus bei atlikti kitas funkcijas, priskirtas pagal šį ir kitus įstatymus bei
Bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Bendruomenės
sveikatos taryba turi teisę pagal kompetenciją teikti siūlymus Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir
savivaldos vykdomosioms institucijoms.
2021 m. Bendruomenės sveikatos taryba į posėdžius rinkosi 2 kartus.
2021 m. vasario 15 d. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu
(pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos bei
karantino paskelbimo visoje šalyje. Bendruomenės sveikatos tarybos nariams elektroniniu paštu buvo
išsiųsta posėdžio darbotvarkė bei visa informacija dėl posėdyje planuojamų svarstyti klausimų.
Posėdyje svarstyta:
1. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimas.
2. Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos paskirties ir lėšų panaudojimas.
2021 m. gruodžio 27 d. Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu
(pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo visoje šalyje. Bendruomenės sveikatos tarybos nariams elektroniniu paštu buvo išsiųsta
posėdžio darbotvarkė bei visa informacija dėl posėdyje planuojamo svarstyti klausimo.
Posėdyje svarstyta. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų panaudojimas.
2021 metais vykdant Bendruomenės sveikatos tarybos veiklą buvo numatyti šie pagrindiniai
klausimai:
1. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšomis remiamų 2021 m. prioritetinių sveikatinimo veiklos krypčių patvirtinimas;
2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
3. Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija;
4. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
5. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė;
6. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (stebėsena);
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7. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
8. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
9. Burnos ertmės organų ligų profilaktika;
10. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, šeimos planavimo
konsultavimas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas.
Išsami Bendruomenės sveikatos tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai
kiekvienais metais atskiru sprendimu.

4.12. Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos veikla
Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba (toliau –
Stebėtojų taryba), sudaryta penkerių metų kadencijai, Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens
sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti, teikia patariamojo pobūdžio išvadas
ir pasiūlymus šių įstaigų administracijai ir steigėjui, kartą per metus privalo atsiskaityti už savo veiklą
Savivaldybės tarybai. Stebėtojų taryba dirba visuomeniniais pagrindais.
2021 m. Stebėtojų taryba į posėdžius rinkosi 3 kartus.
2021 m. balandžio 16 d. Stebėtojų tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu (pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo visoje
šalyje.
Posėdyje svarstyta:
1. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. veiklos
ataskaitos.
2. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. išlaidų,
skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymas.
3. Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. siektinų
veiklos užduočių įvykdymo įvertinimas ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio
nustatymas.
2021 m. rugpjūčio 10 d. įvyko Stebėtojų tarybos posėdis nuotoliniu būdu (pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo visoje
šalyje.
Posėdyje buvo svarstyti Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatų
projektai: Jurbarko ligoninės, Jurbarko rajono pirminio sveikatos priežiūros centro, Eržvilko pirminio
sveikatos priežiūros centro, Seredžiaus, Šimkaičių ir Viešvilės ambulatorijų.
2021 m. gruodžio 7 d. įvyko Stebėtojų tarybos posėdis nuotoliniu būdu (pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas) dėl Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo visoje
šalyje.
Posėdyje buvo svarstytas VšĮ Jurbarko ligoninės medikamentų normatyvo 2021 metams
pakeitimas.
Išsami Stebėtojų tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais
atskiru sprendimu.
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4.13. Narkotikų kontrolės komisijos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė
komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijoje. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu trejiems metams iš 11
narių, savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų.
Išsami Komisijos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais atskiru
sprendimu.

4.14. Kaimo rėmimo fondo tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansiškai remti
fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ar kaimo turizmo veikla, teikiančius žemės
ūkio veiklos subjektams paslaugas.
2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-198 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo
rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti nauji Fondo nuostatai ir
lėšų naudojimo taisyklės.
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-263 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo
rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pagal galiojančius Fono nuostatus atnaujinta ir Fondo tarybos
sudėtis.
Fondo tarybos pirmininkas – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
Raimundas Jovarauskas, nariai – Vygantas Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas,
ūkininkų registre registruotas ūkininkas; Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos
atstovas, ūkininkų registre registruotas ūkininkas; Egidijus Giedraitis, Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos narys; Tadas Marcinkus, ūkininkų registre registruotas ūkininkas.
Fondo 2020 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 13,64 tūkst. Eur. 2021 metams iš savivaldybės
biudžeto buvo numatyta skirti 22,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota – 3,60 tūkst. Eur.
Per metus gauti trys prašymai dėl išlaidų kompensavimo, visi prašymai patenkinti. Fondo
išlaidos per metus 3,57 tūkst. Eur. Lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. yra 13,67 tūkst. Eur.

4.15. Smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) iš dalies
finansuoja smulkiojo verslo steigimo ir plėtros, naujų darbo vietų kūrimo priemones Jurbarko rajone.
Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos pirmininkė –
Liudmila Norkaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė. Nariai: Aurimas Sabaliauskas,
Jurbarko rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovas, Saulius Kulikauskas, Jurbarko rajono asocijuotų
verslo struktūrų atstovas, Ričardas Vainikonis, Jurbarko rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovas,
Oksana Mazur, Jurbarko rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovė, Kęstutis Naujokas, Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos narys, Vilma Venslauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė.
Fondo 2020 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis – 1,94 tūkst. Eur. 2021 metams iš savivaldybės
biudžeto buvo numatyta skirti 24,20 tūkst. Eur, realiai panaudotą – 24,06 tūkst. Eur.
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Per metus gauti keturiasdešimt šeši prašymai dėl išlaidų kompensavimo, 5 prašymai nepatenkinti, nes
neatitiko fondo lėšų kompensavimo reikalavimų. Fondo išlaidos per metus yra 26,00 tūkst. Eur. Lėšų
likutis 2021 m. gruodžio 31 d. yra 0,00 eurų.

4.16. Sporto tarybos veikla
Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos (toliau – Sporto taryba) paskirtis – dalyvauti
formuojant sporto politiką Savivaldybės lygmeniu ir telkti Savivaldybės visuomenę šiai politikai
vykdyti.
2021 m. balandžio 1 d. Sporto taryba išsirinko naują pirmininką, juo tapo Jurbarko rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Petras Vainauskas. Nuo 2021 metų birželio mėn. iš Sporto tarybos
narių pasitraukė Odeta Vaitiekūnaitė (pakeitė darbo vietą), nuo 2021 m. spalio 28 d. Sporto tarybą
papildė naujas narys – Akvilė Sadauskienė (Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė,
atsakinga už sportą).
2021 m. įvyko devyni Sporto tarybos posėdžiai (Sporto tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau
kaip kartą per ketvirtį), įvertinta aštuonios Sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti
paraiškos ir teikti siūlymai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansavimo
skyrimo.
Išsami Sporto tarybos ataskaita teikiama Savivaldybės tarybai kiekvienais metais
atskiru sprendimu.

5. MERO VEIKLA
Meras yra atskaitingas Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės tarybos
veiklą.
Savivaldybės meras vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.
Meras, reglamento nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Savivaldybės
tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, rengia ir pateikia rinkėjams, savivaldybės bendruomenei
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero veiklos ataskaitą.

5.1. Vyriausybės atstovo kreipimaisi
2021 m. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityje
atlikdamas savivaldybių administracinę priežiūrą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikė:
• 14 motyvuotų teikimų ar reikalavimų,
• 15 raštų dėl informacijos pateikimo apie įstatymų, direktyvų nuostatų įgyvendinimą.
Visi Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityje
reikalavimai ir teikimai buvo įvykdyti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
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5.2. Gauti gyventojų prašymai, pranešimai, skundai
2021 m. buvo užregistruoti 59 gyventojų prašymai, skundai ir pranešimai, adresuoti
Savivaldybės tarybai ir merui. Pagrindinės juose keliamos problemos dėl kelių, gatvių asfaltavimo ir
apšvietimo, dėl įvairių socialinių klausimų, atleidimo nuo mokesčių bei rūkymo daugiabučiuose.

5.2. lentelė Jurbarko rajono savivaldybėje užregistruotų gyventojų prašymuose,
skunduose ir pranešimuose keliamos problemos:
Gyventojų prašymuose, skunduose
keliamos problemos

Gauta prašymų, skundų
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Dėl kelių, gatvių remonto,
asfaltavimo, komunalinių tinklų
tiesimo, pastatų renovacijos /
remonto ir pan.

15

23

22

28

23

20

Dėl finansinės paramos įvairiais
gyvenimo atvejais, atleidimo nuo
mokesčių (žemės) ir pan.

18

16

22

25

8

7

Dėl pastatų nuomos ir panaudos,
socialinio būsto

5

4

-

5

8

5

Dėl gyvenimo sąlygų ir aplinkos
(neįgaliųjų
integravimosi
į
visuomenę) ir kitų pan. problemų

10

4

-

-

2

2

Dėl įvairių komunalinių mokesčių

5

0

2

-

2

1

11

2

-

3

4

7

Dėl pavaldžių įstaigų vadovų
veiksmų / dėl
įstaigų
reorganizacijos, atleidimo iš darbo,
santykių darbe, veiklos įvertinimo
ir pan.

7

12

2

-

-

4

Dėl įvairios informacijos pateikimo
ir gavimo

4

4

6

5

7

6

Įvairūs kiti klausimai

3

2

2

1

4

7

Dėl pažeistų nustatytų tvarkų,
(konfliktų tarp kaimynų ir pan.)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje gauti gyventojų prašymai nagrinėjami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės
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gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento
formos patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos nuostatų ir veiklos reglamento nuostatomis.

5.3. Tarybos veiklos tobulinimas
Siekdamas išsamiau išnagrinėti svarbius klausimus 2021 m. meras sudarė 5 darbo
grupes:
Kovo 5 d. potvarkiu Nr. V3-5 „Dėl darbo grupės Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo
pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025
metų veiksmų plano projektams parengti sudarymo“. Darbo grupei buvo pavesta iki
2021 m. kovo 29 d., vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d.
nutarimu Nr. 768, parengti Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų
bendrojo plano ir Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų veiksmų plano
projektus. Darbo grupės vadovas – Raimundas Bastys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktorius.
Kovo 19 d. potvarkiu Nr. V3-7 „Dėl darbo grupės sudarymo 1830–1831 m. sukilimo
Lietuvoje vado Antano Gelgaudo metų programai parengti“. Darbo grupei buvo pavesta iki 2021 m.
kovo 30 d. parengti 1830-1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo metų programą ir
pateikti ją tvirtinti Jurbarko savivaldybės administracijos direktoriui bei organizuoti 1830–1831 m.
sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo metų programoje numatytų renginių įgyvendinimą. Darbo
grupės vadovė – Gaiva Mačiulaitienė, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.
Balandžio 28 d. potvarkiu Nr. V3-12 „Dėl darbo grupės sudarymo Jurbarko rajono
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020
metų siektinų reikšmių įvykdymo įvertinimui“. Darbo grupė sudaryta atlikti Jurbarko rajono
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, veiklos
rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių įvykdymo vertinimą. Darbo grupės vadovė
– Rūta Vančienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja.
Birželio 23 d. potvarkiu Nr. V3-18 „Dėl darbo grupės Jurbarko krašto šventei organizuoti
sudarymo“. Darbo grupės nariams buvo pavesta parengti šios šventės programą ir šventės metu
vykdyti programoje bei potvarkyje nurodytas funkcijas. Darbo grupės vadovas –
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras.
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Rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. V3-31 „Dėl darbo grupės dėl oro kadetų mokyklos įsteigimo
sudarymo“. Darbo grupei buvo pavesta iki 2021 m. spalio 15 d. parengti oro kadetų mokyklos
Smalininkuose, Jurbarko r. sav., įsteigimo veiksmų planą. Darbo grupės vadovas –
Artūras Matukaitis, Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius.
2021 m., vykdant Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas funkcijas
ir tarybos pavedimus, išleisti 455 mero potvarkiai įvairiais klausimais.

5.3 lentelė. Mero potvarkiai 2021 m.
Potvarkiais sprendžiami klausimai
Potvarkių skaičius
Personalo klausimais:
403
Dėl atostogų
134
Dėl komandiruočių
32
Dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo
237
užmokesčio ir pan.
Veiklos klausimais:
52
Dėl darbo grupių sudarymo, keitimo
6
Dėl Savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo
13
Dėl asmenų apdovanojimo, pagerbimo
23
Dėl mero fondo asignavimų naudojimo
6
Kiti klausimai
4
Iš viso:
455

5.4. Atstovavimas savivaldybei, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
5.4.1. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius – Lietuvos savivaldybių
asociacijos (toliau – LSA) Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas. LSA – tai organizacija,
atstovaujanti savo narėms – 60 miestų ir rajonų savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias
problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių
bei kitose tarptautinėse organizacijose. Stiprina vietos savivaldą, formuoja savivaldybių veiklos
strategiją ir koordinuoja jų veiklą atskirose srityse (aplinkos apsaugos, finansų ir ekonomikos,
energetikos, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros, tarptautinių ryšių, viešųjų
pirkimų, žemės valdymo ir kaimo reikalų). Koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos
savivaldybių, teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas aktualiais klausimais.
Vasario 1 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) vadovų susitikime su
Premjere Ingrida Šimonyte ir Sveikatos apsaugos ministerijos viceministre Živile Simonaityte pritarta
karantino sąlygų lengvinimui Jurbarko rajone jau nuo ateinančio pirmadienio.
Siūlymą lengvinti karantiną Jurbarko rajone ir kitose geriau su pandemija besitvarkančiose
savivaldybėse LSA Sveikatos reikalų komitetui vadovaujantis meras Skirmantas Mockevičius
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išreiškė sausio 29 d. Įvykusiame susitikime Vyriausybės atstovai ir ekspertų grupės nariai pritarė, kad
tinkamai pasiruošus, nuo pirmadienio Jurbarko rajone galėtų pradėti dirbti smulkios verslo įmonės,
grožio salonai, parduotuvės. Taip pat numatoma galimybė atnaujinti maldos namų veiklą.
„Daugėja savivaldybių, kuriose susirgimų skaičius artėja prie nulio arba jį jau pasiekė, kai
kurios jų yra viena šalia kitos, todėl bus svarstoma galimybė leisti joms tam tikras kontaktines veiklas
atlaisvinti greičiau, nei tai bus padaryta visoje Lietuvoje. Tam būtų pasitelkiamas testavimas ir
kontrolė. Patekimas į tokias savivaldybes ir toliau būtų apribotas“, – po vykusio susitikimo sakė
Premjerė Ingrida Šimonytė.
Pasiruošimas karantino atlaisvinimui Jurbarko rajone vyktų bendradarbiaujant savivaldybės
atstovams, mokslininkams ir ekspertams. Greitu laiku mobiliajame patikros punkte bus sudaryta
galimybė išsitirti grožio srities specialistams ir kitiems smulkiojo verslo atstovams, norintiems pradėti
veiklą nuo kitos savaitės. Siekiant geriau valdyti situaciją ir atsekti galimus naujus ligos atvejus,
lengvinant karantino priemones numatyta dar intensyviau tikrinti į Jurbarko rajoną atvykstančius
asmenis, jų kelionės tikslo pagrįstumą.
„Turėsime išmokti gyventi kitaip: maksimaliai saugodami save, saugodami vienas kitą,
nebūdami abejingi tiems, kurie nesilaiko saugumo reikalavimų. Ministrė Pirmininkė Ingrida
Šimonytė išreiškė pasitikėjimą savivaldybių, kurių rodikliai pakankamai geri, gyventojais. Aš labai
tikiu, kad ir gyventojai, smulkus verslas, paslaugų teikėjai, pateisins šį pasitikėjimą. Lengva tikrai
nebus, tačiau viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Esu įtrauktas į Ekspertų tarybos darbo grupę,
kurioje nustatysime detalesnes sąlygas verslui“ – džiaugdamasis Premjerės sprendimu po susitikimo
kalbėjo meras Skirmantas Mockevičius.
Vasario 24 dieną Lietuvos savivaldybių vadovai išplatino kreipimąsi į Prezidentą
Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Ministrę Pirmininkę Ingridą
Šimonytę kviesdami imtis konkrečių veiksmų suteikiant savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir
įgalinant jas vykdyti regionų plėtrai būtinas investicijas.
„Dabartinė savivaldybių finansinių išteklių formavimo sistema nesudaro galimybių planuoti
ir įgyvendinti investicijas, nes savivaldybių savarankiškų pajamų šaltiniai yra labai riboti, o
skolinimasis itin suvaržytas dėl griežtų fiskalinių taisyklių. Kyla reali grėsmė, jog savivaldybės
negalės pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis ir nebus pajėgios įgyvendinti nei
regioninių, nei individualių savivaldybių investicinių projektų.
Vyriausybei rengiant savo programos įgyvendinimo bei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planus, merai ragina svarbiausių šalies institucijų vadovus priimti sprendimus dėl
kompleksinės savivaldybių finansų sistemos reformos. Kreipimesi nurodomi trys pagrindiniai
siūlymai sukurti tvarų ir skaidrų finansinį pagrindą regioninės politikos įgyvendinimui. Tai –
savivaldybių pajamų formavimo peržiūra išplečiant nuosavų pajamų šaltinius ir didinant investicinį
pajėgumą, savivaldybių skolinimosi ir skolos valdymo reglamentavimo peržiūra bei tvaraus
finansinio instrumento savivaldybių investicijoms finansuoti sukūrimas, panaudojant ES struktūrinių
fondų ar (ir) ES ekonomikos gaivinimui ir atsparumo didinimui skirtos priemonės lėšas.
Merai atkreipia dėmesį ir į tai, kad savivaldybių ekonominio savarankiškumo stiprinimas yra
vienas iš šios Vyriausybės programos prioritetų“ .
Kreipimąsi pasirašė ir Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
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Kovo 19 dieną vykusiame Lietuvos savivaldybių
asociacijos (LSA) valdybos posėdyje merai ragino Švietimo,
mokslo ir sporto (ŠMSM) bei Sveikatos apsaugos (SAM)
ministerijas leisti savivaldybėms laisviau spręsti dėl ugdymo
proceso organizavimo bei vakcinacijos ir prioritetinių
grupių.
Valdybos posėdyje merai iškėlė ir abiturientų bei jų mokytojų vakcinavimo klausimą. Pasak
savivaldybių vadovų, jį būtina spręsti kuo greičiau ir suteikti abiturientams kuo didesnes galimybes
pasirengti egzaminams.
LSA sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius taip pat paragino dar kartą grįžti prie vakcinavimo organizavimo tvarkos aprašo ir
suteikti galimybę savivaldybėms nelaukti savaitės panaudojant vakcinas, kurių atsisako tuo metu
skiepijami piliečiai, kitoms prioritetinėms grupėms.
Liepos 7 dieną vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) išplėstiniame valdybos
posėdyje savivaldybių vadovai aptarė ir pateikė Vyriausybei siūlymus, kurie padėtų sklandžiau ir
efektyviau valdyti nelegalių migrantų situaciją ir suteiktų daugiau saugumo gyventojams.
Posėdyje dalyvavo Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Rugpjūčio 4 dieną vyko išplėstinis Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) posėdis,
kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybių vadovai suformulavo
klausimus apie tai, kokie numatomi veiksmų planai artimiausiu metu valdant susidariusią situaciją
dėl į Lietuvą plūstančių nelegalių migrantų. Merai akcentavo, jog nors pirmuosius klausimus jie buvo
pateikę beveik prieš mėnesį, ne į visus iki šiol gauti atsakymai, o situacijai intensyviai rutuliojantis
nepalankia linkme, būtina jau dabar aptarti konkretų visų savivaldybių vaidmenį bei sąlygas, kuriomis
jos gali prisidėti valdant krizę.
Rugsėjo 9 dieną Taujėnuose vyko metinis LSA narių
suvažiavimas. Jame aptarti svarbiausi pastarųjų metų savivaldos
iššūkiai: pandemijos valdymas, nelegalių migrantų krizė ir diskusijos
dėl tiesioginių merų rinkimų. Taip pat aptarti savivaldybių finansinio
savarankiškumo stiprinimas ir lankstesnės galimybės skolintis
investicijoms, teisės disponuoti valstybine žeme suteikimas
savivaldybėms, subalansuotas ir tvarus regionų ekonomikos augimas.
Suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje aukščiausios šalies institucijos raginamos
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme įtvirtinti galimybę savivaldybėms
lanksčiau skolintis lėšų, reikalingų prisidėti ir įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus, ir taip
mažinti regioninę atskirtį bei užtikrinti gyventojų konstitucines teises į kokybiškas viešąsias
paslaugas nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
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Gruodžio 14 dieną Lietuvos savivaldybių asociacija nutarė
sveikatos reformą planuojančiai Sveikatos apsaugos ministerijai
(SAM) teikti siūlymą palikti galimybę savivaldybėms pačioms
nuspręsti, kurios rajoninės ligoninės gali ir toliau veikti, teikdamos
sveikatos paslaugas gyventojams vietoje, o ne didžiuosiuose
miestuose.
Atsižvelgiant į skirtingas savivaldybių galimybes sveikatos
priežiūros srityje, LSA siūlo leisti kiekvienai savivaldybei pačiai išsamiai įvertinti vietos situaciją.
Paaiškėjus, kad konkreti ligoninė teikia pakankamai gyventojams svarbių paslaugų, turi specialistų,
personalo bei medicininės įrangos, siūloma leisti jai ir toliau veikti stiprinant tas paslaugas, kurios
joje šiuo metu sėkmingai teikiamos.
LSA valdybos nariai taip ragino ministeriją nedaryti dirbtinių kliūčių ir rajonų ligoninėms
netaikyti tokių pat reikalavimų dėl intensyvios terapijos, intensyvios slaugos, anestezijos bei
medicininės įrangos standartų, kokie yra taikomi penkioms didžiosioms regionų ligoninėms. Būtent
šie reikalavimai taptų viena esminių ligoninių rajonuose uždarymo priežasčių. O siekiant stiprinti
regionus būtina kurti patrauklių viešųjų paslaugų tinklą ir taip pritraukti jaunus specialistus bei jų
šeimas.
Savivaldybių vardu kreipdamiesi į SAM merai taip pat siūlė stiprinti pirminės sveikatos
priežiūros grandį taip, kad kuo mažiau žmonių turėtų kreiptis į aukštesnės pakopos sveikatos
priežiūros įstaigas. Toms savivaldybėms, kurios pasirinktų dalyvauti pertvarkoje, siūloma sudaryti
galimybę įgyvendinti pokyčius kaip pilotinius projektus, nuolatos vertinant pažangą, paslaugų
prieinamumą bei sveikatos įstaigų pasiekiamumą.
Meras Skirmantas Mockevičius nuolat kviečiamas pasisakyti Lietuvos televizijos ir radijo
laidose, komentavo asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformą Delfi, TV3, 15min, Lryto žinių
portaluose.
5.4.2 Dalyvavimas Nacionalinės regioninės plėtros tarybos veikloje
Vidaus reikalų ministro birželio 7 d. įsakymu patvirtinta kolegiali
Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos patariamoji institucija
nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais –
Nacionalinė regioninės plėtros taryba. Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius paskirtas šios tarybos pirmininku.
Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymą ir įgaliojimus reglamentuoja Regioninės
plėtros įstatymas. Ši taryba svarsto Regionų plėtros programos, kitų Vyriausybės tvirtinamų
planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regionų plėtrai, projektus; teikia
Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai išvadas dėl šių dokumentų; svarsto norminių teisės aktų,
kurių įgyvendinimas turės poveikį regionų plėtrai, projektus ir dėl jų parengtas numatomo poveikio
vertinimo išvadas, teikia Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl šių
dokumentų. Nacionalinei regioninės plėtros tarybai taip pat pavesta svarstyti ankščiau nurodytų
planavimo dokumentų įgyvendinimo pažangą, prireikus teikti pasiūlymus Vyriausybei ir Vidaus
reikalų ministerijai dėl šių dokumentų tobulinimo.
2021 m. įvyko 2 Nacionalinei regioninės plėtros tarybos posėdžiai.
35

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita 2021 m.

2021 m. spalio 26 d. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos (NRPT) posėdžio metu buvo
pristatytas NRPT reglamentas, sveikatos priežiūros sistemos pertvarka, taip pat buvo diskutuota dėl
regionų plėtros tikslų ir lūkesčių bei Regionų plėtros taryboms keliamų uždavinių.
„Regionai mums yra labai svarbūs ir krizinės situacijos tik dar kartą parodė, kad savivaldybės
ir regionai – tai ramstis į kurį galima atsiremti, kurį lydi vienos Lietuvos jausmas. Stiprūs ir
savarankiški regionai – tai mūsų valstybės prioritetas. Todėl būtina aktyviai bendradarbiauti, be
nurodinėjimo iš viršaus. Mūsų kelias turėtų būti glaudi partnerystė. Pasitikėkime vieni kitais,
ieškokime bendrų vardiklių ir stiprinkime regionus, link geresnės Lietuvos. Kad kiekvienas po dalelę
iš regionų sukurtume klestinčią Lietuvą“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Ministrė
taip pat pabrėžė, kad Vyriausybės programoje numatyta ne mažiau kaip 30 proc. Europos Sąjungos
fondų lėšų skirti regionų planams įgyvendinti. „Šis formatas – tai tokia regioninė Vyriausybė. Per
kurią galima greitai derinti veiksmus ir siekti bendrų tikslų regioninėje politikoje – kalbėjo
Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
Sveikatos apsaugos ministerijos, Asmens sveikatos departamento vadovė Odeta Vitkūnienė
pristatė būsimus pokyčius, susijusius su sveikatos reforma regionuose. Vienas iš tikslų – tai Greitosios
medicininės pagalbos ir specializuotos pagalbos prieinamumo didinimas regionuose.
Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius išsakė nuogąstavimus dėl rizikos sugriauti esamą sistemą dėl aiškių trūkumų
naujojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) reformoje, siūlė Sveikatos apsaugos ministerijai
daugiau aiškinti apie reformos etapus savivaldybėms. Taip pat kėlė problemą dėl privačių subjektų
integravimo į ASPĮ sistemą.
2021 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio metu buvo aptarta
Lietuvos savivaldybių asociacijos pozicija dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos,
svarstyta: 2021–2030 metų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtos programos projektas;
2021–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos projektas;
2021–2030 metų susisiekimo plėtros programos projektas. Pristatytas nacionalinio dviračių tako
plėtros planas bei Tūkstantmečio mokyklos programa.
Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, einantis Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Sveikatos reikalų
komiteto pirmininko pareigas, paaiškino, jog LSA išreikšta pozicija nereiškia, kad savivaldybės
priešinasi ASPĮ reformai, tiesiog Sveikatos apsaugos ministerija turėtų daugiau kalbėtis su
savivaldybėmis. Ministerija neturėtų ignoruoti savivaldybių nuomonės, nes ta nuomonė atspindi ne
tik politikų, bet ir gyventojų požiūrį į permainas. Pirmininkas posėdyje kėlė problemą dėl jaučiamo
slaugytojų ir socialinių darbuotojų trūkumo.
5.4.3 Dalyvavimas darbo grupėse ir komitetuose
2021 metais meras dalyvavo Ilgalaikės laivybos Nemunu atnaujinimo programos parengimo
studijos priežiūros komitete (komitetas sudarytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
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kanclerio 2021 m. rugsėjo 24 d. potvarkiu Nr.4-51), teikė pastabas ir pasiūlymus parengtos Ilgalaikės
laivybos Nemunu atnaujinimo programos projektui. Komiteto darbas bus tęsiamas ir 2022 metais.
2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr.1V-117 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“
Lietuvos Respublikos vidaus ministrė Agnė Bilotaitė merą Skirmantą Mockevičių įtraukė į šią darbo
grupę, kurios užduotis – iki 2022 m. kovo 31 d. parengti Regionų plėtros programos projektą.
2021 m. spalio 27 d. Sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas merą pakvietė į
ekspertų komandą (kartu su prof. Vytautu Kasiulevičium, prof. Juozu Kupčinsku, gyd. Vygantu
Sudariu, gyd. Darium Steponkum, gyd. Kamile Marcinkevičiūte), kuri diskutavo ir teikė Vyriausybei
siūlymus, kokios teisinės, finansinės, komunikacinės priemonės galėtų pagelbėti pritraukti
darbuotojus į sveikatos priežiūros specialybes, kuriose labai trūksta darbuotojų (slaugytojų,
slaugytojų padėjėjų, šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų, skubiosios medicinos gydytojų, gydytojų
geriatrų, gydytojų psichiatrų, gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų).
5.4.4. Dalyvavimas Tauragės regiono plėtros tarybos veikloje
Kovo 8 d. įsteigta ir juridinių asmenų registre įregistruota Tauragės regiono plėtros taryba
(kodas – 305710199, teisinė forma – regiono plėtros taryba).
Tauragės apskrities savivaldybių tarybos, Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės
rajono, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, 2021 m. kovo 8 d. įsteigė
Tauragės regiono plėtros tarybą. Įsigaliojus Regioninės plėtros įstatymo naujai redakcijai įsikūrė
naujos Regiono plėtros tarybos, turinčios juridinio asmens statusą. Siekiant užtikrinti sprendimų
priėmimo “iš viršaus” ir „iš apačios“ sinergiją, Regionų plėtros tarybos įtraukiamos į pagrindinių
nacionalinių strateginių dokumentų rengimo procesus.
Regiono plėtros tarybos veiklos sritis – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas
Tauragės regione. Regiono plėtros tarybų veiklos tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės
regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione, atstovauti regionui bei skatinti socialinę,
ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų
tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą.
2021 metai Tauragės regiono plėtros tarybos administracija pradėjo rengti 2021-2027 m.
Tauragės regiono plėtros planą (toliau – RPPl) – tai regioninio lygmens plėtros planavimo
dokumentas, kuris pirmą kartą rengiamas pagal naująją Strateginio valdymo metodiką ir atsižvelgiant
į 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą Lietuvai.
Tauragės regiono plėtros taryba, rengdama RPPl projektą nustatė pagrindines problemas, jų
priežastis regione ir sąsajas su RPP nurodytais NPP pažangos uždaviniais ar jų dalimis, atliko
problemų giluminę priežasčių analizę regione, įvertino regiono stiprybes (regiono potencialą),
silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustatė regiono plėtros uždavinius ir jų rezultato rodiklius.
Planuojama, kad Tauragės regiono plėtros planas bus patvirtintas Kolegijos 2022 m. pabaigoje, o jo
sudėtinėmis dalimis taps Tauragės miesto tvarios plėtros ir Tauragės funkcinės zonos strategijos.
Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, regiono plėtros tarybos valdymo organai yra šie:
1. Visuotinis dalyvių susirinkimas;
2. Kolegija;
3. Administracijos direktorius.
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Regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime steigėjus, tai yra, savivaldybių
tarybas, atstovauja savivaldybių merai.
Kolegija yra sudaryta iš visų Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių
savivaldybių merų ir šių savivaldybių tarybų deleguotų savivaldybių tarybų narių, laikantis
Regioninės plėtros įstatymu nustatytų reikalavimų. Regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis)
esančių savivaldybių tarybos į Kolegijos narius deleguoja:
1. Jurbarko rajono savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;
2. Pagėgių savivaldybės taryba deleguoja 1 narį;
3. Šilalės rajono savivaldybės taryba deleguoja 2 narius;
4. Tauragės savivaldybės taryba deleguoja 2 narius.
Kolegijos personalinė sudėtis patvirtinta Visuotinio dalyvių susirinkimo 2020-12-23
sprendimu Nr. 4:
1. Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys (įgaliojimai nutrūko 2021 m.
liepos 14 d.);
2. Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės meras;
3. Donatas Jackis, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
4. Vidmantas Juzėnas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys;
5. Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras;
6. Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės tarybos narys;
7. Gintautas Macevičius, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
8. Algirdas Meiženis, Šilalės rajono savivaldybės meras;
9. Sigitas Mičiulis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys.
10. Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras;
11. Giedrė Stulginskienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė.
Kolegijos 2021 m. sausio 5 d. sprendimu Nr. 1, Kolegijos pirmininku išrinktas – Skirmantas
Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, pirmininko pavaduotoju – Dovydas Kaminskas,
Tauragės rajono savivaldybės meras.
2021 metais įvyko 4 Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 8 Kolegijos posėdžiai.
Visuotinis dalyvių susirinkimas 2021 m. priėmė sprendimus dėl Tauragės regiono plėtros
tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, finansinių ir veiklos ataskaitų konsolidavimo,
vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo, administracijos direktoriaus ir administracijos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo, kolegijos nario valstybės biudžeto lėšomis
apmokamų darbo valandų per biudžetinius metus maksimalaus skaičiaus nustatymo, kolegijos darbo
reglamento pakeitimo.
Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, vykdydama Regioninės plėtros įstatyme ir Regiono
plėtros tarybos nuostatuose jai nustatytas funkcijas:
1. paskyrė Tarybos administracijos direktorių,
2. sudarė Kolegijos partnerių grupę,
3. delegavo Tauragės regiono plėtros tarybos atstovus į teritorinio bendradarbiavimo
programų Lietuvos delegacijas, Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, Tauragės regiono profesinių
mokyklų tarybas,
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4. patvirtino Tarybos 2021 m. metinį veiklos planą ir vertinimo rodiklius bei metinę veiklos
ataskaitą, nustatė Tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. metines užduotis ir šių
užduočių įvykdymo rodiklius,
5. derino ir teikė ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti
poveikį Tauragės regiono plėtrai, projektų,
6. pripažino netekusiu regioninės svarbos statuso UAB „Naista“ projektą,
7. siekdama sklandaus regioninio planavimo projektų įgyvendinimo, priėmė 12 sprendimų
dėl Tauragės regiono projektų sąrašų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemones pakeitimo,
8. du kartus keitė Tauragės regiono plėtros planą 2014–2020 m. bei pritarė Tauragės regiono
plėtros plano 2021–2027 m. dalies projektui.

Lapkričio 19 d. Jurbarke lankėsi Lietuvos
Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu
su viceministre Raminta Radavičiene, kurie su Lietuvos
Respublikos Seimo nariu Ričardu Juška ir keturių
Tauragės regiono (Šilalės, Jurbarko, Pagėgių ir Tauragės)
savivaldybių merais ir Savivaldybių administracijų
atstovais
diskutavo
visam
regionui
aktualiais
vandentvarkos, atliekų tvarkymo, daugiabučių namų
renovacijos ir kt. aplinkos apsaugos klausimais. Aptartos savivaldybėms iškylančios problemos šiose
srityse, kalbėta apie naujų investicijų galimybes įgyvendinant infrastruktūros projektus.
Viceministrė Raminta Radavičienė supažindino su Aplinkos ministerijos 2021–2027 metų
Europos Sąjungos fondų lėšomis, skirtomis regionams bei pristatė pagrindines priemones, skirtas
modernizuoti ir plėsti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą bei skatinti rūšiuojamųjų atliekų surinkimą. Ji apžvelgė šių priemonių
įgyvendinimui keliamas būtinas ir papildomas sąlygas bei rodiklius, kuriuos bus privalu pasiekti,
norint gauti paramą.
Kalbėdama apie atliekų tvarkymo klausimus, viceministrė atkreipė dėmesį į Aplinkos
ministerijos parengtą naująjį Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano
projektą, kuris nustatys šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones
jiems pasiekti, taip pat valstybines ir savivaldybėms skirtas atliekų tvarkymo užduotis, nacionalinės
ir ES paramos kryptis. „Pagal šį planą savivaldybės turės rengti savo planus. Pagrindinis jų vaidmuo
– užtikrinti atliekų surinkimą ir pirminį rūšiavimą. Šiuo finansiniu laikotarpiu bus galimybė įsigyti
rūšiuojamojo atliekų surinkimo konteinerius, prioritetą teikiant maisto, tekstilės, pavojingų ir didelių
gabaritų atliekų surinkimui, aikštelių plėtrai“, – akcentavo viceministrė kalbėdama apie priemones
leidžiančias vystyti žiedinę ekonomiką.
Ministerijos atstovų teigimu, labai svarbu, kad gyventojai išmoktų tinkamai rūšiuoti atliekas,
nes tik tokiu būdu mažėtų atliekų kiekis sąvartynuose ir neliktų poreikio jų plėtojimuisi. „Gyventojai
turi maksimaliai išrūšiuoti pakuočių ir kitas atliekas, pagal galimybes kompostuoti maistą, kad
sumažėtų mišrių atliekų dalis. Sąvartynai turėtų tapti galutine alternatyva tik toms atliekoms, kurių
neįmanoma išrūšiuoti ir pakartotinai panaudoti“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir
atkreipė dėmesį, kad padidintas sąvartyno mokestis padėtų užkirsti kelią atliekų importui iš kitų šalių.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta itin aktualiai nuotekų dumblo tvarkymo problemai, kurią
turi spręsti tiek Jurbarko rajono, tiek regiono savivaldybės. Savivaldybių merai laikosi vieningos
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nuomonės – nors šiuo metu perkama dumblo išvežimo paslauga, reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo
investuojant į regioninius dumblo tvarkymo įrenginius. Ministras tam pritarė ir rekomendavo, jog
pirmiausia reikia ieškoti tinkamiausio techninio sprendimo, kaip šią problemą būtų geriausia spręsti.
Ministras pristatė teisės aktų projektus dėl automobilių taršos mokesčio, paaiškino, kokias
konkrečias naudas dėl tvarkomos susisiekimo infrastruktūros pajustų kiekvienas gyventojas.
„Šis susitikimas ypač svarbus planuojant bendras regionines priemones, nes 2021-2027 m. ES
fondų finansavimo kryptys didžia dalimi skirtos spręsti ne vienai savivaldybei, bet visam regionui
bendras problemas“, – dėkodamas Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui ir viceministrei Ramintai
Radavičienei už atvykimą, o Seimo nariui Ričardui Juškai už pagalbą rengiant vizitą kalbėjo meras
Skirmantas Mockevičius.

5.4.5. Tauragė +
Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono
savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu
su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių,
efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija
nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, jos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam
regionui. Strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų
valdymo agentūra kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis.
Birželio 10 d. Raudonėje Tauragės apskrities savivaldybių
merai, vicemerai, administracijų direktoriai, Tauragės regiono
plėtros tarybos kolegijos, Centrinės projektų valdymo agentūros
atstovai, savivaldybių investicijų skyrių vedėjai aptarė Tauragė+
funkcinės zonos prioritetinės krypties „Turizmo plėtrai svarbių
paslaugų ir infrastruktūros vystymo skatinimas“ numatomas
priemones. Kaip ir kitų keturių Tauragė+ krypčių taip ir šios krypties
numatomų veiksmų planą tvirtins Jurbarko, Tauragės, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių tarybos po to,
kai jis bus galutinai išdiskutuotas. Šis planas taps bendro Tauragės regiono plėtros plano sudėtine
dalimi.
Rengiant plano projektą jau įvyko nemažai įvairių formatų susitikimų ir diskusijų. Vienas
svarbiausių jame keliamų uždavinių – padidinti visas apskrities savivaldybes jungiančių turizmo
maršrutų ir juose esančių objektų patrauklumą, taip pat keliamas uždavinys skatinti apskrities
savivaldybių bendradarbiavimą turizmo srityje. Mūsų regione gausu kultūros, gamtos, paveldo,
istorijos lankytinų objektų. Po diskusijų kaip prioritetinės įrašytos Nemuno ir Jūros upių, gausių
regiono piliakalnių, okupacijų istorijos, „amžinojo“ pasienio krašto idėjos ir jų realizavimas
konkrečiomis priemonėmis. Numatoma parengti regiono turizmo plėtros strategiją, regiono įvaizdžio
formavimo ir rinkodaros priemonių planus bei kitas turizmą skatinančias priemones.
Veiksmų plano projektą pristatė regioninės politikos ekspertas dr. Gediminas Česonis. Į planą
įtraukti mūsų rajonui aktualūs veiksmai: Veliuonos muziejaus-turizmo informacijos centro „Vartai į
regioną“ įkūrimas, Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukos infrastruktūros rekonstrukcija, Jurbarko
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Kristaus atsimainymo cerkvės įveiklinimas (salės ir rūsio patalpų rekonstrukcija), Smalininkų uosto
rekonstrukcija ir įveiklinimas, Lybiškių geležinkelio stoties pritaikymas muziejaus veiklai, generolo
Jono Žemaičio vadavietės Šimkaičių miške prieigos sutvarkymas, Bišpilio piliakalnio pritaikymas
lankymui, dviračių takų trasų plėtra ir kitos veiklos.
„Šiandien apibendrinome beveik du metus trukusių diskusijų metu iškeltas idėjas dėl turizmo
plėtros tiek savivaldybėse, tiek visame Tauragės regione. Diskusijų metu buvo išklausyti visi –
turizmo paslaugų teikėjai, kultūros įstaigų darbuotojai, muziejininkai, bibliotekininkai, maitinimo
paslaugas teikiantys verslininkai, bendruomenių atstovai. Didžiausia susitarimo reikšmė – visos
keturios savivaldybės apsisprendė dėl bendrų veiklų, ir nustatė konkrečius veiksmus. Neabejoju, jog
jie taps realybe“, – džiaugdamasis pasiektu rezultatu kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.
Nutarta kad, Turizmo plėtrai svarbių paslaugų ir infrastruktūros vystymo skatinimo veiksmų
planas interneto priemonėmis liepos–rugpjūčio mėn. bus pristatytas susipažinti
regiono
bendruomenei, o rugsėjo mėnesį jam turės pritarti savivaldybių tarybos.
Birželio 18 d. Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė lankėsi Tauragėje, kur domėjosi strategijos
„Tauragė +“ įgyvendinimu. „Mūsų tikslas – tolygus regionų vystymas, tinkama gyventojams bei
verslui infrastruktūra ir kokybiškų paslaugų prieinamumas. Tam reikia ambicingų projektų ir ryžto
juos įgyvendinti. Lietuva – tai ne tik didieji šalies miestai, todėl džiaugiuosi, kai ir mažesni miestai
imasi lyderystės ir iniciatyvos čia ir dabar kurti savo ateitį“, – teigė vidaus reikalų ministrė.
Tauragės regiono savivaldybės parengė ir pradėjo įgyvendinti bandomąją funkcinės zonos
plėtros strategiją „Tauragė+“. Strategija tapo Tauragės regiono naujojo 2021–2030 metų plėtros
plano, kuris bus finansuojamas Regionų plėtros programos lėšomis, pagrindu. Pagal šią strategiją
suplanuotais projektais ketinama pagerinti Tauragės regiono savivaldybių investicinį patrauklumą –
įrengti ir modernizuoti pramoninių teritorijų infrastruktūrą Tauragėje, Jurbarke, Pagėgiuose ir
Šilalėje; įrengti Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12; sukurti integruotą
regioninę viešojo transporto sistemą; įdiegti elektroninio bilieto sistemą; rekonstruoti Jurbarko ir
Pagėgių autobusų stotis; įsigyti 5 elektrinius autobusus Jurbarke ir Šilalėje.
Taip pat ketinama pagerinti paslaugų prieinamumą vyresniojo amžiaus žmonėms, pritaikant
nenaudojamas patalpas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei; įrengiant
Bijotuose senelių globos namus; sukuriant vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, paslaugoms teikti
reikalingą Jurbarko darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ infrastruktūrą; sukuriant elektrinių automobilių
ir elektrinių autobusų įkrovimo infrastruktūrą Tauragėje, Jurbarke ir Pagėgiuose.
Šio bandomojo projekto metu išbandytas naujas strategijų finansavimo mechanizmas,
kompleksiškai mobilizuojant skirtingų šaltinių finansinius išteklius ir paramos formas, plačią vietos
partnerystę. Šis mechanizmas bus taikomas finansuojant naujuosius regionų plėtros planus. Projekto
vertė – 18 849 067,72 Eur, Vidaus reikalų ministerija iš sutaupytų lėšų numačiusi skirti papildomai 1
779 609,68 Eur pradėtiems įgyvendinti projektams.
Penktadienio susitikimo metu pradedamas strategijos „Tauragė+“ naujas ir svarbus etapas.
„Siekiame kartu susitarti dėl pirmųjų realių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šiai strategijai
įgyvendinti. Taip pat ieškoma sprendimų dėl pirmųjų realių investicijų, kurios bus pradėtos šiemet,
nelaukiant būsimojo Europos Sąjungos fondų finansinio laikotarpio pradžios“, – kalbėjo vidaus
reikalų ministrė.
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Funkcinių zonų „Tauragė+“ ir „Šalčininkai+“ strategijos – tai bandomieji projektai, kuriuos
inicijavo Vidaus reikalų ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Centrine
projektų valdymo agentūra ir savivaldybėmis.
Spalio 21 d. Tarptautiniame transporto inovacijų forume įteikti tvariems logistikos
sprendimams ir iniciatyvoms skirto konkurso „Žaliojo susisiekimo link“ apdovanojimai. Bendrovės
„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) inicijuotų apdovanojimų metu buvo įvertintos žaliąjį kursą
pasirinkusios Lietuvos įmonės, viešojo sektoriaus, kūrybinės ir visuomeninės organizacijos.
Specialus konkurso „Žaliojo susisiekimo link“ įvertinimas už žaliojo regiono viziją skirtas Tauragės
apskrities savivaldybių (Pagėgių, Šilalės, Jurbarko ir Tauragės) įgyvendinamai funkcinei zonai
Tauragė+.
„Buvome apdovanoti už Žaliojo regiono viziją – siekį plėtoti darnų judumą, kurti viešojo
transporto regioninius maršrutus ir vieningo elektroninio bilieto sistemos kūrimą, gamtą tausojančio
viešojo transporto propagavimą. Sveikinu visą keturių savivaldybių komandą.“, – mintimis dalinosi
Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, kuriam ir buvo perduotas šį keturių savivaldybių siekį įprasminantis
apdovanojimas.

5.4.6. Dalyvavimas susitikimuose ir pasitarimuose
Vasario 22 d. įvyko Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus inicijuotas nuotolinis
susitikimas su Jurbarko rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais dėl vakcinacijos eigos.
Susitikime Jurbarko rajone veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai pasidalino
patirtimi ir kylančiais klausimais pradėjus visuomenės vakcinaciją.
Kovo 29 d Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius pasiskiepijo „AstraZeneca“ vakcina nuo COVID-19
ligos. Po skiepo Savivaldybės meras, kartu su vakcinaciją vykdančios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Jurbarko rajono pirminio
sveikatos priežiūros centro direktore Remigija Menciene, kreipėsi į
gyventojus bei paragino esant galimybei parodyti atsakomybės
pavyzdį ir vakcinuotis. Meras Skirmantas Mockevičius išskirtinai kreipėsi į abiturientus,
patikindamas, kad visos naudojamos vakcinos yra saugios ir palinkėjo atsakingai planuojant savo
ateitį, studijas ir darbą, būtinai pasiskiepyti.
Balandžio 27 d. „Lietuvos ryto“ laidoje „Reporteris“ apie įvykusį vakcinų perskirstymą
kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono
savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Pasak mero, vakcinos buvo skirstos pirmajai dozei,
vyresnio amžiaus žmonėms, kurie Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro specialistų
pastangomis buvo kalbinti ne vieną kartą ir jau buvo pasiryžę pasiskiepyti.
Balandžio 21 d. Jurbarko savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, administracijos
direktorius Raimundas Bastys bei mero pavaduotojas Petras Vainauskas susitiko su įmonės „Navis
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PRO“, kuri specializuojasi laivų statybos srityje, vadovais. Susitikimo metu įmonė pristatė savo
ketinimus investuoti Jurbarke ir įkurti laivų statyklą, kurioje dirbtų 80–100 darbuotojų.
Meras pokalbio metu pristatė Jurbarko rajono savivaldybės planus skatinant verslo
investicijas, aptarė galimas teritorijas bei statinius numatomai veiklai vystyti. Diskutuota kad, UAB
„Navis PRO“ vadovai artimiausiu laiku pateiks detalesnius investavimo planus, kurie bus pristatyti
savivaldybės tarybos nariams, ir bus tariamasi dėl tolesnių procedūrų.
Balandžio 29 d. vyko Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas,
kurio metu aptartos pasirengimo grįžti į kontaktinį ugdymą nuo gegužės 10 d. klausimai ir kylančios
problemos.
Kalbėta kad, Vyriausybei priėmus taisykles, kurias įgyvendinus galima nuo gegužės 10 d.
grįžti į kontaktinį arba mišrų mokinių ugdymą, mokyklos kartu su savo bendruomenėmis galutinį
sprendimą priims savarankiškai. Susirinkimo metu buvo akcentuojama, kad mokinių grįžimas į klases
neturi tapti mokyklos bendruomenės skaldymo priežastimi ir tikimasi, kad sprendimai bus priimti
racionalių diskusijų būdu, vadovaujantis ekspertų rekomendacijomis.
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pabrėžė, koks svarbus šiuo sudėtingu
laikotarpiu moksleiviams yra bendravimas su bendraamžiais, socialiniai ryšiai, ir kokias sunkias
pasekmes vaikų psichinei sveikatai gali sukelti užsitęsęs nuotolinis ugdymas. Meras pažadėjo
artimiausiu laiku pasitelkti Kauno klinikų profesorių Rimantą Kėvalą, kitus šios klinikos gydytojus,
kad jie iš pirmų lūpų moksleivių tėvams, pedagogams papasakotų apie testavimą, vakcinaciją, padėtų
išsklaidyti nepagrįstas baimes ir nuogąstavimus.
Balandžio 15 d. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno Klinikų
rengiamoje mokslinėje praktinėje konferencijoje „COVID-19
infekcija ir vakcinacija: ką galime padaryti geriau?“. Pirmoji
konferencijos diena buvo skirta sveikatos organizatoriams,
savivaldybių ir sveikatos specialistams. Savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius kartu su LSMUL Kauno klinikų direktoriumi
medicinai ir slaugai Doc. dr. Kęstučiu Stašaičiu pirmoje konferencijos dalyje moderavo diskusijas:
„COVID-19 infekcijos kaip problemos valdymas Kauno regione: kaip atrodome šalies ir Europos
kontekste?“ bei „COVID-19 infekcijos kaip problemos valdymas Kauno regione: kaip atrodome
šalies ir Europos kontekste?“.
Savivaldybės meras apžvelgė pandemijos valdymo darbus Jurbarko rajono savivaldybėje bei
pasidalino gerąja patirtimi vykdant gyventojų vakcinavimą nuo COVID-19 ligos.
Prasidėjus COVID-19 ligos sukeltai pandemijai, su nemenkais iššūkiais susidūrė ir Kauno
regiono savivaldybių atstovai. Kaip teigė Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, pandemijos
laikotarpiu visoms savivaldybėms teko skirtingi iššūkiai, o žinių apie ligą nebuvo daug, todėl reikėjo
remtis užsienio valstybių patirtimi ir ruoštis blogiausiam scenarijui. „Siekėme užtikrinti karantino
kontrolę, dezinfekavome viešąsias erdves. Per šiuos metus supratome, kad būdami atskirai šios
pandemijos neįveiksime. Mums padėjo bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų savivaldybių,
konsultacijos su gydymo įstaigų specialistais ir mokslininkais, – kalbėjo meras. – Aktualiausias šių
dienų klausimas – vakcinacija, nes norime paskiepyti kuo daugiau gyventojų.“
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Gegužės 31 d. į Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinę mokyklą rinkosi suinteresuoti oro
kadetų mokyklos steigimu žmonės: Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. Valdas Rakutis,
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Albertas Dapkus,
Lietuvos aeroklubo prezidentė Eglė Paužolienė, Lietuvos sklandymo sporto federacijos
viceprezidentas Vladas Motūza, buvęs Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentas
Vytautas Sabeckis, Lietuvos aviamodelių sporto federacijos prezidento pavaduotojas
Donatas Paužuolis, Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius Artūras Matukaitis,
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, Jungtinės Karalystės
gynybos atašė Lietuvai maj. Steve Gleisinger, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas – jaunųjų
šaulių vadas Tadas Venskūnas, KOP vadas plk. Dainius Guzas, vyresn. karo kapelionas plk. ltn.
Virginijus Veilentas, KOP GTRD vadas plk. ltn Andrius Stuknys, KOP Vadovybės štabo A3
Operacijų skyriaus viršininkas plk. ltn. Eligijus Rukšnaitis, KOP Vadovybės štabo A4 Ginkluotės ir
technikos skyriaus Radiolokacinės technikos ir automatizuotų valdymo sistemų inžinierius kpt.
Donatas Kūlokas, KOP vyr. psk. srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas, Radviliškio rajono administracijos
direktorė Jolanta Margaitienė bei švietimo skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas, Smalininkų TVM
direktorė Ina Budrienė, kiti svečiai.
Susirinkusieji apžiūrėjo Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir Smalininkų
TVM teritoriją ir įvertinti oro kadetų mokyklos steigimo galimybes. Po to Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centre įvyko „Oro kadetų steigimo konferencija“.
Rugpjūčio 23 d. prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininko
generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės Šimkaičių girioje įvyko tradicinis Baltijos kelio (Juodojo
kaspino) dienos paminėjimas.
Renginyje dalyvavo šauliai, Lietuvos laisvės kovų dalyviai, Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, Seimo narė Irena Haase, Savivaldybės tarybos, jaunimo, žiniasklaidos atstovai.
Pėsčiomis iš Vadžgirio į minėjimą atkeliavo būrelis žygio „Bunkeris‘21“ dalyvių.
Šalia paminklo žuvusiems partizanams suplevėsavo Lietuvos trispalvė, uždegtos atminimo
žvakelės, sugiedota Tautiška giesmė, išreikšta pagarba savo gyvybes už Lietuvos laisvę
paaukojusiems partizanams.
Miško erdvėje skambėjo pagarbos ir padėkos žodžiai už Lietuvos laisvę žuvusiems
partizanams ir tiems, kurie saugo jų atminimą. Juos jautriai papildė dainininko Egidijaus Bavikino
atliekamos Lietuvos partizanų ir kitos patriotinės dainos.
Rugpjūčio 27 d. Jurbarko rajono švietimo įstaigų vadovai
susirinko į Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus organizuotą pasitarimą, kuriame aptarė esamą epidemiologinę
situaciją rajone, saugumo reikalavimų įgyvendinimą švietimo įstaigose
bei 2021–2022 mokslo metais laukiančias ugdymo naujoves bei iššūkius.
Su artėjančia Rugsėjo 1-ąją švietimo bendruomenę pasveikino Savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas, Genovaitė Grigucevičienė. Švietimo įstaigų
vadovams jie palinkėjo sėkmingų naujųjų mokslo metų, kantrybės, kvietė kartu spręsti iškilusias
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problemas. Muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“.
Pasitarime atsisveikinta su ilgamete Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinės mokyklos
direktore Irena Oičenkiene. Savivaldybės padėkos raštą už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą,
atsakingumą ir nuoširdumą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, bendruomenę telkiančių idėjų
įgyvendinimą I. Oičenkienei įteikė meras. Nors iš direktoriaus pareigų ji pasitraukė, tačiau mokyklos
nepalieka ir liks joje dėstyti lietuvių kalbą. Laikinai vadovauti įstaigai paskirta šios mokyklos
pavaduotoja ugdymui Rasa Augustienė. Įstaigai ji vadovaus iki tol, kol konkurso būdu bus paskirtas
direktorius.
Po sveikinimų ir padėkos žodžių aptarti svarbūs klausimai švietimo srityje. Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjo
pareigas, Genovaitė Grigucevičienė apžvelgė praėjusius mokslo metus, įvardino pagrindinius šių
metų darbus bei informavo apie mokinių maitinimą ir pavėžėjimą. Apie bendradarbiavimą vykdant
testavimą rajono ugdymo įstaigose kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorė Diana Griškuvienė.
Rugpjūčio 30–31 dienomis, artėjant naujų mokslo metų
pradžiai, Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Petras Vainauskas bei Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai
einanti vedėjo pareigas, Genovaitė Grigucevičienė lankėsi Jurbarko
rajono švietimo įstaigose, domėjosi jų pasirengimu naujiems mokslo
metams. Vykusių susitikimų metu švietimo įstaigų vadovai aprodė vidaus patalpas (dažais
kvepiančias klases ir koridorius), pristatė atnaujintas mokymosi priemones, supažindino su kitais
atliktais ir planuojamais darbais, išsakė ateities lūkesčius. Daugumoje įstaigų užbaigiami svarbiausi
paruošiamieji darbai, todėl su nekantrumu laukiama į jas sugrįžtančių mokinių.
Rugsėjo 3 d. Savivaldybėje lankėsi Regionų krepšinio
lygos (RKL) ir krepšinio klubo „Jurbarkas“ vadovai, kurie
išreiškė nuoširdžią padėką Jurbarko rajono savivaldybei ir merui
Skirmantui Mockevičiui už glaudų bendradarbiavimą, krepšinio
puoselėjimą Jurbarko rajone ir pagalbą ugdant jaunimą.
„Jurbarko komanda yra stabili, turi aiškią viziją, o
rezultatai vainikuoti trofėjais. Dabar labai įdomu, kaip jai seksis
elitiniame A divizione, kur kovoja pačios stipriausios Regionų krepšinio lygos komandos. Jurbarko
krepšinio klubas – užaugęs kaip organizacija, nes nuosekliai ėjo šio tikslo link“, – susitikime su
Savivaldybės vadovais kalbėjo RKL direktorius Vaidas Indriliūnas, linkėdamas komandai neužstrigti
A divizione ir eiti į dar platesnius vandenis.
Krepšinio komandos pergalės įsirašė į Jurbarko krepšinio istoriją. 2020–2021 m. sezone
komanda pasiekė istorinę pergalę – iškovojo „Top sport“ taurę ir laimėjo Regionų krepšinio lygos B
diviziono čempionatą pelnydami kelialapį į 2021–2022 m. Regionų krepšinio lygos A divizioną,
kuriam šiuo metu intensyviai ruošiasi.
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„Smagu, kad mūsų tikslai ir siekiai sutampa. Ieškome būdų, kaip sudominti visuomenę,
išugdyti jos norą sportuoti, ypač, į sportinę veiklą įtraukti vaikus ir jaunimą. Džiaugiuosi, kad
Jurbarko klubas auga kaip organizacija, nes įgyti autoritetą nėra lengva – tam reikia daug laiko,
pastangų ir patirties“, – sakė Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Rugsėjo 7 d. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo Prezidento rūmuose
vykusiame kasmetiniame Regionų forume, kuris skirtas svarbiausiems regionų politikos ir savivaldos
plėtros klausimams aptarti. Šių metų renginį, skirtą savivaldos savarankiškumo stiprinimo temai,
organizuoja Prezidentūra kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Kaip
ir kiekvienais metais šis forumas diskusijai apie Lietuvos regioninės politikos aktualijas, kryptis ir
galimybes suburia ministerijų atstovus, savivaldybių merus bei ekspertus.
Rugsėjo 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, administracijos specialistai bei
socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai susitiko su Tauragės apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus atstovais pasikalbėti apie bendrus darbus ir problemas socialinių paslaugų bei
vaiko gerovės srityse, aptarti tolimesnius bendradarbiavimo klausimus.
Susitikime kalbėta apie globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų pasiruošimą teikti paslaugas
(globoti vaikus), aptarti iššūkiai su kuriais šiuo metu susiduria specialistai bei jų bendradarbiavimas
su kitomis institucijomis. Diskutuota apie socialinių paslaugų plėtrą, siekiant užtikrinti vaiko interesą
augti šeimoje. Nagrinėti kiti darbiniai klausimai, susiję su vaiko teisių apsaugos darbo problematika,
pasiūlymais gerinti darbo kokybę, siekiant pagrindinio rezultato – kiekvieno vaiko gerovės. Bendru
pasitarime dalyvavusių specialistų sutarimu nuspręsta glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, keistis
aktualia informacija, siekiant teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės.
Rugsėjo 20 d. įvyko nuotolinis Jurbarko rajono savivaldybės ir rajono ugdymo įstaigų vadovų
pasitarimas, kuriame buvo aptarta situacija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo,
kalbėta apie veiksmus ir priemones šiai situacijai kontroliuoti. Aptartas tolimesnis šių įstaigų
bendradarbiavimas, keitimasis informacija su Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistais dėl galimų COVID-19 ligos atvejų. Ugdymo įstaigų vadovai kalbėjo apie esamą
epidemiologinę situaciją jų vadovaujamose įstaigose, apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti,
nustačius ligos atvejį, aptarė izoliavimosi, testavimo, vakcinacijos nuo COVID-19 (koronaviruso)
procesų valdymą.
Pasitarimą inicijavęs Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pakvietė visus glaudžiai
bendradarbiauti, operatyviai dalintis informacija. „Padėtis darosi sudėtinga. Kviečiu visus būti
pilietiškais, galvoti ne tik apie save, bet ir apie šalia esančius. Greitieji antigenų testai, vakcinacija –
tai priemonės, kurios gali padėti suvaldyti šią grėsmingą situaciją, naudokimės jomis“, – tokiais
žodžiais Savivaldybės meras kreipiasi į ugdytinių tėvus ir pedagogus.
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Rugsėjo 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės
vadovams – merui Skirmantui Mockevičiui ir mero
pavaduotojui Petrui Vainauskui prisistatė naujasis Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų
bataliono vadas – plk. ltn. Arūnas Vaškevičius, darbą
batalione pradėjęs šių metų liepą. Į susitikimą su savivaldybės
vadovais jis atvyko kartu su Civilių ir karių bendradarbiavimo
vyriausiuoju specialistu, laikinai vykdančiu skyriaus viršininko funkcijas, vrš. Dariumi Stanaičiu.
Susitikime buvo aptartas tolimesnis Jurbarko rajono savivaldybės ir Kęstučio motorizuotojo
pėstininkų bataliono bendradarbiavimas, kalbėta apie bendrų visuomeninių renginių organizavimą,
kitus aktualius klausimus.
Rugsėjo 22 d. savivaldybėje lankėsi tarptautinio
Šiaurės ministrų tarybos programos „Nordplus“ projekto „Ecofriendly Europe for a Future Green World“ („Ekologiška
Europa – žaliojo pasaulio ateitis“), kuriame dalyvauja Jurbarko
„Ąžuoliuko“ mokykla, dalyviai. Iš Latvijos, Estijos ir
Islandijos vaikų darželių bei švietimo įstaigų atvykę pedagogai
kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja „Ąžuoliuko“ mokyklos
ugdymo procese lauko teritorijose pritaikant Sebastiano Kneipo sveikos gyvensenos metodą.
Susitikime su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi ir jo pavaduotoju
Petru Vainausku pagrindinis dėmesys skirtas vaikų sveikatinimui, kuriam „Ąžuoliuko“ mokykla
skiria itin didelį dėmesį: kiekvienais metais vykdo įvairius sveikatinimo projektus ne tik su Lietuvos,
bet ir užsienio partneriais, iš kurių semiasi patirties ir patys ja dalinasi. Vaikams rengiama daug įvairių
praktinių, sportinių, orientacinių užduočių, sveikos mitybos pamokų ir dar daug kitų veiklų, susijusių
su sveika gyvensena, sveikų įpročių formavimu.
Rugsėjo 23 d. senosiose Jurbarko žydų kapinėse susirinkę
Jurbarko rajono savivaldybės, Krašto muziejaus, Kultūros centro
bei Viešosios bibliotekos atstovai prisiminė skaudžius 1941 metų
įvykius, kuomet buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvoje, tarp jų ir
Jurbarko krašte gyvenusių žydų. Susirinkusieji pagerbė
Holokausto aukų atminimą – skaitė aukų vardus, uždegė žvakes
ir padėjo atminimo akmenėlius, kurie žydų tautos tradicijoje
simbolizuoja amžinumą.
Rugsėjo 27 d. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo Tautinių mažumų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškilmingame apdovanojimų renginyje, per
kurį Jurbarko rajono savivaldybei buvo įteikta Padėkos statulėlė už Sinagogų aikštės Memorialo
sukūrimą ir miesto erdvių pritaikymą tautinių mažumų kultūros įprasminimui.
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Spalio 15 d. minint Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, Jurbarko
rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
(LASS) Jurbarko rajono filialo pirmininkė Danutė Šimkutė, filialo
tarybos narė Janina Kūgienė ir narys Tomas Jokimaitis. Susitikime su
rajono vadovais ir administracijos darbuotojais aptarta aklųjų ir
silpnaregių situacija Jurbarko rajone, diskutuota apie galimybes kurti jiems patogesnę aplinką.
Svečiai pasidžiaugė atnaujinta Jurbarko miesto Nemuno gatve bei kita infrastruktūra, kuri
pritaikyta negalią turinčių žmonių poreikiams. Dėmesį jie atkreipė į naujai planuojamą statyti
Jurbarko autobusų stotį. Išsakytas pageidavimas, kad šis objektas būtų pritaikytas ne tik judėjimo, bet
ir regėjimo negalią turintiems žmonėms. Susitikimo metu taip pat buvo pasidalinta įžvalgomis apie
iškylančias problemas: netinkamai mieste veikiančius šviesoforus (dėl skleidžiamų garsinių signalų),
atsirandančias laikinas kliūtis (reklaminius stendus, statybos darbus), kurie sukelia nepatogumų.
„Rekonstruojant ar kuriant naują infrastruktūrą, atsižvelgiame į negalią turinčių žmonių
poreikius, nes siekiame jiems sukurti kuo patogesnes sąlygas. Ne tik visa Jurbarko autobusų stoties,
bet ir baseino, kuris bus statomas šalia „Ąžuoliuko“ mokyklos, aplinka bus pritaikyta negalią
turintiems žmonėms. Tuo labai džiaugiamės“, – sakė meras Skirmantas Mockevičius ir pakvietė
nebijoti naudotis būsima infrastruktūra, kai tik ji bus sukurta.
Lapkričio 16 d. Savivaldybėje surengtas Jurbarko rajono švietimo įstaigų vadovų
pasitarimas, kuriame buvo aptartos 2021–2022 m. m. gairės, bendradarbiavimo formos, 2022–2024
m. perspektyvos ir prioritetai, susiję su ugdymo proceso organizavimu, mokyklų veiklos kokybės
išorės vertinimu. Kalbėta apie būsimus švietimo sistemos pokyčius – atnaujintų priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimą šalies bendrojo ugdymo mokyklose
2022–2023 mokslo metais ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą 2024 metais, dėmesį skiriant
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai.
Lapkričio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai kartu su Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus darbuotojais lankė rajono kultūros centrus. Susitikimų metu aptarta kultūros įstaigų veikla,
šiandienos aktualijos, pasidalinta įžvalgomis apie rengiamus projektus ir jų vertinimo tvarką, rajono
kultūrinių programų finansavimą. Išklausytos idėjos, kaip bendrai veiklai sutelkti visų Jurbarko
rajono kultūros centrų pajėgas, juos tinkamai koordinuoti.
„Džiaugiuosi, kad Jurbarko krašto kultūrą reprezentuoja kūrybingi, iniciatyvūs, didelę patirtį
sukaupę, darbui atsidavę žmonės, kurie organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rengia įvairių
švenčių paminėjimus, edukacinius ir kitus renginius, įgyvendina kultūros programas ir projektus. Visi
kultūros centrai turi siekti tarpusavio bendrystės, dalinimosi sukauptomis žiniomis ir patirtimi,
glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis, nes tik dirbdami kartu galėsime įgyvendinti
kokybišką mūsų rajono kultūros politiką“, – susitikimų metu akcentavo Savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius.
Lapkričio 29 d. naujai įrengtu pėsčiųjų-dviračių taku prie paminklo žuvusiems partizanams
Šimkaičių miškelyje ėjo Jurbarko rajono savivaldybės, Lietuvos šaulių sąjungos Jurbarko
Petro Paulaičio 701-osios kuopos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus
atstovai, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos, miestelio bendruomenės nariai. Visi kartu
jie paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos
prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto mirties metines.
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„Žmonės, kurie kovojo ir žuvo už mūsų Tėvynės laisvę buvo tikrasis įsikūnijimas to, ko
Lietuvai dabar reikia – meilės ir vienybės. Todėl lenkiu galvą ne tik prieš juos, bet ir prieš šaulius ir
visus kitus žmones, kurie prisidėjo, jog iniciatyva – įrengti taką vedantį į šią ypatingą vietą, kurioje
įprasmintas žuvusių partizanų atminimas, būtų įgyvendinta. Teko nueiti nelengvą kelią, tačiau
šiandien galime tik pasidžiaugti rezultatu“, – mintimis dalinosi Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius.
Gruodžio 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė kartu su švietimo įstaigų vadovais
lankėsi STEAM atviros prieigos centre Tauragėje. Centro vadovė Rita
Katauskienė supažindino su centro erdvėmis, laboratorijomis bei jose
esančia technika, prietaisais, įrenginiais, lazeriais bei 3D spausdintuvais,
pristatė užsiėmimų mokiniams temas ir veiklas, kurios numatomos
Tauragės, Jurbarko, Šilalės bei Pagėgių mokyklų mokiniams. Susitikime
taip pat buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.
5.4.7. Apdovanojimai ir padėkos
Balandžio 16 d. krepšinio klubo „Jurbarkas“
vadovams, treneriams ir aptarnaujantiems specialistams
Povilui Valaičiui, Vaidui Greičiui, Vladislovui Razumnovui
ir Eglei Matulaitytei įteiktos Savivaldybės mero Skirmanto
Mockevičiaus padėkos už Jurbarko vardo garsinimą
iškovojus „Top sport“ taurę ir laimėjus Regionų krepšinio
lygos B diviziono čempionatą.
Susitikimo metu Savivaldybės meras su komandos
vadovais aptarė sėkmingai pasibaigusį sezoną bei ateities perspektyvas, finansinius klubo klausimus.
Komandos vadovai dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie sunkaus kelio į pergales: žaidėjams,
visuomet kartu buvusiems rajono gyventojams, Savivaldybės vadovams, tarybos nariams bei
rėmėjams. Šios dvi nugalėtojų taurės – yra pirmieji iškovoti trofėjai Jurbarko krepšinio istorijoje,
Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamose čempionatuose.
Vienas komandos lyderių Vladislovas Razumnovas susitikimo metu pabrėžė, kad iškovotomis
pergalėmis gali pasidžiaugti visas Jurbarkas, ir jos galėtų būti pavyzdys visiems jurbarkiškiams, kad
norint – galima susitelkti ir nuveikti didelius darbus, kurie iš pradžių atrodė neįmanomi.
Birželio 28 d. Savivaldybės vadovai, Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė ir Seredžiaus seniūnija už
nuoširdų ilgametį darbą padėkojo Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklosdaugiafunkcio centro direktoriui Petrui Baršauskui.
Už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, krašto tradicijų
puoselėjimą, aktyvią veiklą telkiant Seredžiaus bendruomenę Savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius skyrė Petrui Baršauskui Savivaldybės padėką.
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Birželio 30 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ darbuotojams organizuojamame renginyje
„Susitikime vakarėjant“ įteiktos Jurbarko rajono savivaldybės padėkos VšĮ „Jurbarko socialinės
paslaugos“ darbuotojoms už nuoširdų ilgametį darbą.
Liepos 9 d. Jurbarko rajono 2020 metų sporto apdovanojimų ir Jurbarko rajono kūno kultūros
ir sporto centrą 2021 m. baigusiųjų ugdytinių pagerbimo renginio metu, Savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius įteikė Jurbarko rajono savivaldybės padėkas geriausius 2020 metų Jurbarko
rajono sportininkus parengusiems Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro treneriams.
Liepos 23 d. Jurbarko rajono abiturientų, gavusių iš valstybinių egzaminų šimtukus,
pagerbimo renginyje įteiktos Savivaldybės mero padėkos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos abiturientėms aktyvų dalyvavimą savanorystės veikloje.
Liepos 23 d. Jurbarko rajono abiturientų, gavusių iš valstybinių egzaminų šimtukus,
pagerbimo renginyje įteiktos Savivaldybės mero padėkos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos abiturientams už puikus valstybinių brandos egzaminų rezultatus.
Rugsėjo 1 d. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 40 metų veiklos jubiliejaus minėjimo metu
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė Savivaldybės padėkos raštus „Ąžuoliuko“
mokyklos direktorei bei darbuotojoms už sąžiningą, profesionalų darbą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo
skatinimą, bendruomenę telkiančių idėjų įgyvendinimą.
Spalio 12 d. Respublikinės mokinių piešinių konkurso-parodos „1830–1831 m. sukilimo
Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“ uždarymo šventės Panemunės pilyje metu įteiktos
Jurbarko rajono savivaldybės padėkos už prisidėjimą ir geranorišką pagalbą rengiant respublikinį
mokinių piešinių konkursą-parodą „1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo
atminimas“.
Gruodžio 2 d. vyko Veliuonos – Lietuvos mažosios
kultūros sostinės baigiamasis renginys, kurio metu buvo
pagerbti labiausiai mūsų kraštui nusipelnę žmonės.
„Veliuona spinduliavo ne tik mūsų rajone, bet ir
visoje Lietuvoje. Kiek galėjau, tiek dalyvavau šio miestelio
renginiuose ir didžiavausi būdamas su žmonėmis, kurie
padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Tai didžiulis seniūno,
bendruomenės narių, kultūros centro darbuotojų ir visų
Veliuoną mylinčių žmonių darbas. Visi šie žmonės verti didžiulės pagarbos, nes nuveikė daug gražių
ir prasmingų darbų savo krašto labui“, – sakė Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
pradėdamas Jurbarko kraštui nusipelniusių žmonių apdovanojimų iškilmes.
Už aktyvią veiklą Veliuonos krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime bei nuoširdų kultūros
tradicijų puoselėjimą Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ rajono
meras apdovanojo Veliuonos krašto bendruomenės pirmininką Vaidotą Misevičių ir Veliuonos
seniūnijos Antkalnės seniūnaitį Joną Jurevičių.
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Dar vieną apdovanojimą už ilgametę tarnystę ir atsidavimą Jurbarko krašto žmonėms bei
rūpestį ir priežiūrą parapijoms priklausančiais statiniais jis įteikė Veliuonos, Raudonės ir Stakių
parapijų Klebonui kun. Šarūnui Leskauskui.
Gruodžio 5 d. Renginio „Pilietiškiausio smalininkiečio apdovanojimai“ metu Jurbarko rajono
savivaldybės padėkos įteiktos Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms bei Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Sraigtasparnių eskadrilės lakūnams.

Gruodžio 20-22 dienomis Savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius kartu su Jurbarko
rajono ūkininkų sąjungos pirmininku Raimundu Jovarausku
apdovanojo pavyzdingiausius, didžiausią pažangą padariusius
ūkių savininkus bei ir darbščiausius mūsų rajono kaimo žmones
įteikdami simbolinius apdovanojimus – stiklines „Bitutes“.
5.5. Mero fondo lėšų naudojimas
Mero fondas sudaromas ir naudojamas vadovaujantis 2010 m. lapkričio 18 d. Savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir
atsiskaitymo tvarkos“.
Mero fondui 2021 m. buvo skirta 7 000 eurų.
5.5 lentelė. 2021 m. mero fondo lėšų naudojimas
Eil.
Nr.

Lėšų panaudojimas

Suma, eurais
7000,00

1.

Parama „Kaunas Jazz 2021“ koncertui Panemunės pilies kieme

1000,0

2.

Jūrų skautų ekspedicijos maršrutu Kaunas–Rusnė Nemuno upe
(nakvynės išlaidoms)

521,0

3.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialui
(kelionės išlaidoms)

126,18

4.

Taurės krepšinio turnyrui Mero taurei laimėti

214,0

5.

Taurės slalomo turnyrui Jurbarko rajono taurei laimėti

239,76
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6.

Susitikimo su viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ atstovais,
Tauragės apskrities savivaldybių merais, Centrinės projektų valdymo
agentūros ir kitų institucijų ekspertais organizacinėms išlaidoms

124,30

7.

Verslo bendruomenės vakaro organizavimo išlaidoms iš dalies dengti

1570,0

Nepanaudotos lėšos, liko savivaldybės biudžeto lėšų likutyje

3204,76

5.6. Tarptautinis bendradarbiavimas, susitikimai su užsienio partneriais
Savivaldybių bendradarbiavimas tarptautiniu lygmeniu susijęs ne tik su savivaldybe, jos
administracija, bet ir su jai priklausančia bendruomene. Vykdant bendrą veiklą sudaromos palankios
sąlygos pasinaudoti užsienio šalių patirtimi bei patarimais, keistis naudinga informacija aktualiais
klausimais. Tai vienas pagrindinių veiksnių, sudarančių palankias sąlygas ekonominei, socialinei ir
kultūrinei savivaldybių plėtrai ir pripažinimui, todėl ir Jurbarko rajono savivaldybės vienas iš
uždavinių – palaikyti ir plėtoti ryšius su užsienio valstybių savivaldybėmis.
Jurbarko rajono savivaldybė bendradarbiauja, yra pasirašiusi ir tęsia bendradarbiavimo
sutartis su šiais užsienio partneriais:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgijos Laakdalio savivaldybe (1996 m.);
Didžiosios Britanijos (Velso) Glamorgano slėnio savivaldybe (1998 m.);
Lenkijos Ryno savivaldybe (2000 m.);
Vokietijos Krailsheimo savivaldybe (2000 m.);
Vokietijos Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybe (2003 m.);
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Nemano rajonu (2004 m.);
Moldovos Kriulenio savivaldybe (2006 m.);
Lenkijos Hainuvkos savivaldybe (2019 m.);
Jurbarko rajono savivaldybė nemažai bendros veiklos turi su įvairiomis Austrijos, Izraelio,
Kroatijos, Ukrainos ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis.
Bendradarbiaujama švietimo, kultūros, turizmo, sporto, socialinėje, verslo ir kitose srityse,
plėtojami ryšiai tarp jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų. Vyksta pasikeitimas oficialiomis
delegacijomis.

Gegužės 3 d. Jurbarko rajono savivaldybė ir toliau gražiai bendradarbiauja su Lenkijos
savivaldybėmis: su Ryno (Ryn) miesto ir krašto gmina 20 metų draugystės ir bendradarbiavimo
sutarties sukaktis (ir virš 30 metų pažintis) paminėta pernai, o nuo 2013 m. prasidėjusi draugystė su
Hajnuvkos (Hajnówka) miesto gmina 2019-aisias taip pat oficialiai įteisinta bendradarbiavimo
sutartimi. Prisimindama įteisintą bendrą Lenkijos–Lietuvos 1791-ųjų Gegužės 3-iosios Konstitucijos
230 m. sukaktį ir įvertindama gražią bendrystę su Lenkijos partneriais, Jurbarko rajono savivaldybė
52

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita 2021 m.

gegužės 3 dieną kaip draugiškumo simbolį savo interneto svetainėje atvėrė naują – lenkiškąjį –
puslapį, o Savivaldybės meras Hajnuvkos ir Ryno bendruomenėms išsiuntė sveikinimą bei
linkėjimus, kad „mes visi ir visada būtume laisvi, nepriklausomi ir bendraminčiai“.
Birželio 17 d. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dalyvavo Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje amerikiečių fotografo, etnologo Edvardo Šerifo Kurčio (Edward
Sheriff Curtis) fotografijų parodos „Šešėlių gaudytojas“ atidaryme su susitiko JAV ambasados
Lietuvoje kultūros atašė Keitlina Netleton (Caitlin Nettleton). Parodą suorganizavo JAV ambasada
Lietuvoje. Parodos atidaryme dalyvavusi kultūros atašė Keitlina Netleton labai gražiai lietuviškai
pristatė idėją pasiūlyti tokią parodą Lietuvai ir Jurbarkui, papasakojo apie fotografijų autorių Edvardą
Šerifą Kurtį ir jo neįkainuojamą indėlį į indėnų kultūros išsaugojimą bei tautų suartinimą.
Liepos 4 d. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti kartu su Jurbarko rajono savivaldybe suorganizavo Atminimo renginį ir eiseną,
skirtus Jurbarko žydų bendruomenės sunaikinimo 80-mečiui paminėti. Renginys prasidėjo prie
Sinagogų aikštės memorialo. Nuo ten būrys jurbarkiškių ir svečių iš įvairių Lietuvos miestų ėjo keliu,
kuriuo prieš 80 metų į mirtį buvo varoma per 300 nekaltų žmonių. Eisenoje dalyvavo Vokietijos
Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje ambasadorius Matijas Zonas (Mathias Sonn) ir
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Ambasadorius nuoširdžiai
kalbėjo apie Vokietijos ir Lietuvos ieškojimą atsakymo, kas įvyko prieš 80 metų, ir išreiškė
įsipareigojimą kurti geresnę ateitį. Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus pakviesti, renginyje
aktyviai dalyvavo Jurbarko gyventojai, kurie kapinėse žmonių žūties vietoje padėjo po mažą
akmenėlį, taip parodydami pagarbą istoriškai susiklosčiusiai žydų tradicijai į kapines nešti
akmenėlius.
Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos
proga Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo baroną Volfgangą Hermaną fon Šteteną, Lietuvos
Respublikos garbės konsulą Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje, buvusį Vokietijos
Bundestago narį, aktyviai rėmusį Lietuvą, kai ji siekė Europos Sąjungos ir NATO narystės. Jurbarko
kraštui šis įvertinimas taip pat yra labai brangus, nes Garbės konsulas jau labai daug metų nuoširdžiai
bendradarbiauja su Jurbarku. Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2016 m. Volfgangui Hermanui fon
Štetenui suteikė Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardą.
Rugpjūtį Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Jurbarko rajono savivaldybės viešoj
i biblioteka surengė parodą „Berlynas – mūsų draugų miestas“. Šioje parodoje buvo eksponuoti
leidiniai apie Berlyno istoriją ir dabartį, apie buvusios skiriamosios sienos tarp rytinės ir vakarinės
miesto dalies griuvimą. Taip pat buvo galima susipažinti su lietuvių ir vokiečių autorių, rašiusių apie
Vokietijos sostinę, kūryba. Tarp eksponatų lankytojai galėjo rasti nemažai informacijos ir suvenyrų,
atskleidžiančių aktyvų bendradarbiavimą tarp Lichtenbergo ir Jurbarko.
Rugpjūčio 15–17 dienomis Jurbarko krašto partneris Lichtenbergas (vienas iš Berlyno
rajonų) 2021 metais iniciavo konkursą, skirtą miestams partneriams. Originalus reikalavimas –
suoleliai privalėjo būti panaudoti, ant jų vietos gyventojai turėjo būti sėdėję. Suolelių apsikeitimo
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ceremonija turėjo simbolizuoti, kad tarptautinės bendrystės dvasia, sutarimas ir pripažinimas yra
svarbus bei brangus visiems. Tad Jurbarko ir Lichtenbergo draugystės istorijoje įrašytas dar vienas
puslapis. Jurbarko krašte viešėjo trys jauni menininkai Ziotje Marija Bėrman (Soetje Marie
Beermann), Robertas Patcas (Robert Patz) ir Aleksandras Hey Kameramanas (Alexander Hey
Kameramann), kurie perdavė Lichtenbergo suolelį Jurbarkui ir perėmė mūsiškį. Savivaldybės
iniciatyva svečiai susitiko su smalininkiškiais „Violetos galerijoje“ ir Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centre, buvo suorganizuotas priėmimas Vinco Grybo memorialiniame muziejuje ir
diskusija apie meno istoriją ir ateitį, pasidalinta mintimis apie menininkų darbus Berlyn e ir Jurbarke.
Pagrindinis oficialus svečių priėmimas ir suolelių apsikeitimo renginys įvyko Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius nuoširdžiai kalbėjo
apie Jurbarko krašto žmonių ilgametį bendradarbiavimą su Vokietijos bendruomenėmis, linkėjo
Lichtenbergui klestėjimo ir Berlyne likusiems Jurbarko draugams įteikė simbolinių dovanų –
Jurbarke iškeptų „baravykų“. Tokios pat lauktuvės buvo perduotos ir Hajnuvkai, kuri buvo įtraukta į
svečių kelionės maršrutą.
Rugpjūčio 21 d. Jurbarke lankėsi naujoji Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados
Lietuvoje kultūros atašė ponia Anja Luther. Vizitas sutapo su Jurbarko krašto švente, todėl viešnios
pažintis su regiono išskirtinumu iš kitų Lietuvos regionų prasidėjo būtent šventinėje aplinkoje.
Pabendravusi su menininkais ir šventėje dalyvaujančiais Lenkijos svečiais, apžiūrėjusi Jurbarko
krašto muziejaus ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ekspozicijas ir kultūrines
erdves, kultūros atašė Anja Luther diskutavo su meru Skirmantu Mockevičiumi ir kitais savivaldybės
atstovais apie galimybes bendradarbiauti tarp savivaldybės, jos įstaigų ir Vokietijos Federacinės
Respublikos ambasados. Kultūros atašė Anja Luther pastebėjo, kad Jurbarko kraštas kruopščiai saugo
paveldą, o ypač čia gyvenusių tautų kultūrą. Susitarta pradėti glaudesnį bendradarbiavimą kultūros ir
kitose srityse tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados
Lietuvoje.
Rugpjūčio 20–22 dienomis Jurbarke lankėsi Ryno (Lenkija) miesto ir gminos keturių asmenų
delegacija, vadovaujama burmistro Jaroslavo Filipeko (Jarosław Filipek ). Svečiai dalyvavo
įvairiuose šventiniuose miesto renginiuose, prisiminė draugystės tarp abiejų savivaldybių 20 -metų
sukaktį, kurią pernai dėl pandemijos sukeltų problemų buvo galima prisiminti tik per šiuolaikines
medijas. Susitikimų metu diskutuota apie abiejų savivaldybių veiklos reikalus (darbą karantino metu,
švietimo ir ūkio problemas, turizmo ir kultūrinį gyvenimą) bei bendradarbiavimą tarp Jurbarko ir
Ryno. Tikimasi, kad kitais metais Jurbarko delegacija apsilankys Ryne.
Rugsėjis Berlyno žiniasklaidoje paskelbta informacija apie suolelių apsikeitimą.
Lichtenbergo savivaldybė spaudai parengė pranešimą, informuojantį apie suolelių mainų projektą,
skelbiami savivaldybių politikų pasisakymai apie bendradarbiavimą. Tarp jų ir Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus išsakyta viltis, kad „draugystė ir malonus bendravimas
su Lichtenbergu visada išliks“, o Jurbarke įvykęs suolų apsikeitimas ir paroda „Berlynas – mūsų
draugų miestas“ yra akcentas, parodantis abiejų tautų artumą. Žurnale „Rathaus Nachrichten.
Lichtenberg“ paskelbta žinutė, kurioje aprašomi projekto vykdytojų susitikimai partnerių miestuose.
Kalbėdami apie Jurbarką, berlyniečiai akcentavo apsilankymą Smalininkuose ir susijaudinimą, kai
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buvo gautas senasis Jurbarko autobusų stoties suolas su užrašu „Immer habe ich die Reisenden
begrüßt und verabschiedet. Jetzt war ich selbst unterwegs. Labas!“ („Daugelį metų išlydėjau
keliaujančius ir laukiau jų. O dabar ir aš esu kelyje. Labas!“). Suolelis sėkmingai nuvežtas į Berlyną
ir drauge su kitais trimis Austrijos ir Lenkijos suoleliais pastatytas Lichtenberge.
Rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto Rotušėje vyko Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės iškilmingas apdovanojimų renginys, kuriame Padėkos statulėlės įteiktos
Jurbarko rajono savivaldybei ir jos merui Skirmantui Mockevičiui bei Zundelovičių šeimai už
Sinagogų aikštės Memorialo sukūrimą – fakto, įrodančio, kad skirtingos kultūros gali gyventi drauge,
įkūnijimą ir miesto erdvių pritaikymą tautinių mažumų kultūros įprasminimui. Šis analogų pasaulyje
neturintis projektas suvienijo buvusios didžiulės Jurbarko žydų bendruomenės palikuonis ir kitų tautų
žmones, gyvenančius ne tik Jurbarke, Lietuvoje, bet ir Izraelyje, JAV, Vokietijoje, Pietų Afrikoje,
Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Rusijoje ir kitur.

6. EKONOMINĖ IR FINANSINĖ SAVIVALDYBĖS SITUACIJA
Finansų skyriaus darbuotojai kartu su savivaldybės ir administracijos vadovybe parengė
savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, kurį pateikė tvirtinti savivaldybės Tarybos nariams.
Patvirtinus savivaldybės biudžetą, organizavo jo vykdymą, užtikrino visų priemonių finansavimą
pagal patvirtintas programas.
Pateikiami 2021 metų biudžeto vykdymo ir finansinės situacijos analizės duomenys.
6.1. Savivaldybės biudžeto įplaukos
Patikslintas 2021 m. rajono savivaldybės biudžeto 35 968,3 tūkst. eurų pajamų planas
įvykdytas 37 264,6 tūkst. eurų, arba 103,6 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 838,0 tūkst. eurų,
pasiskolinta – 282,3 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 33,7 proc. Per metus rajono savivaldybės
Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padėjo 6 076,3 tūkst. eurų, iš jų: 1 389,4 tūkst. eurų
lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai, 923,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto 2020 m.
negautoms pajamoms kompensuoti, 1 477,3 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos
projektams vykdyti, ir 2 286,4 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai
(Jurbarko kultūros centro pastato kapitaliniam remontui, valstybinėms funkcijoms vykdyti, mokymo
reikmėms, konsultacijoms mokiniams, privalomajam ikimokykliniam ugdymui, mokytojų padėjėjų
pareigybėms finansuoti bei išlaidoms, susijusioms su COVID-19 pandemija, dengti) ir savivaldybės
biudžeto lėšos papildomos savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti. Per metus rajono
savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas 149,5 tūkst. eurų
savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas (nuoma, už prekes ir paslaugas, už išlaikymą
švietimo ir socialinės paskirties įstaigose).
Iš valstybės biudžeto 2021 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms
funkcijoms vykdyti ir mokymo reikmių lėšoms finansuoti suma bei kiti tikslinės paskirties
asignavimai (lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti, Jurbarko kultūros centro pastato
kapitaliniam remontui, išlaidoms, susijusioms su COVID-19 pandemija, dengti, konsultacijoms
mokiniams, privalomajam ikimokykliniam ugdymui ir pan.). Gautos visos planuotos ES finansinės
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paramos lėšos projektams finansuoti, poreikio gauti trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto
laikinam apyvartos lėšų trūkumui dengti ir būtiniausioms išlaidoms finansuoti nebuvo. Valstybės
biudžetui iki 2020 m. gruodžio 31 d. grąžinta 65,4 tūkst. eurų planuotų ir nepanaudotų pagal tikslinę
paskirtį (didžioji dalis lėšų – socialinės srities funkcijoms vykdyti) biudžeto asignavimų.
Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą 1 238,9 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2020 m.
gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti ir
biudžeto reikmėms finansuoti. Praėjusiais metais gauta ir sėkmingai panaudota tikslinės valstybės
biudžeto lėšos bei Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.
2021 m. gyventojų pajamų mokesčio planas didintas tiek, kiek padidintas šio mokesčio
normatyvas savivaldybei, tikslinant 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinius rodiklius Seime. Tai leido tinkamai suvaldyti pinigų srautus, užtikrintas būtiniausių
išlaidų finansavimą ir įstaigų veiklą, atlikti metų pradžioje neplanuotus darbus. Nuo 2021 m. lapkričio
1 d. atsižvelgiant į gaunamas savivaldybės biudžeto pajamas ir pritarus savivaldybės tarybai padidinti
darbo užmokesčio koeficientai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, darbuotojams
dirbantiems pagal darbo sutartis, visų biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalui, t. y.
kvalifikuotiems darbuotojams, kurie nepriskiriami nei pedagoginių, nei kultūros, nei socialinių sričių
darbuotojams.
2021 m. rajono savivaldybės biudžeto įplaukų struktūra (tūkst. Eur /proc.)
Gyventojų pajamų
mokestis, iš viso
18186,4 (48,4 %)

Dotacijos ir kitos
tikslinės paskirties
lėšos 14138,2
(37,7 %)

Turto mokesčiai,
kitos biudžeto
pajamos,
rinkliavos
3082,2 (8,2 %)

Skolinimosi
pajamos 282,3
(0,8 %)

ES finansinės
paramos lėšos
1857,8 (4,9 %)

6.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
Savivaldybės biudžetas kasmet suskirstomas į 8 veiklos programas, kurioms įgyvendinti,
numatytiems uždaviniams pasiekti 2020 m. buvo planuota 38 444,9 tūkst. eurų išlaidų planas
įvykdytas 36 649,2 tūkst. eurų, arba 95,3 proc.
Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto
išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinė parama, lėšos įvairioms išmokoms,
kompensacijoms, socialinėms paslaugoms bei lėšos infrastruktūros objektams prižiūrėti,
modernizuoti, pertvarkyti.
2021 m. rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra (tūkst. Eur / proc.)
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Kultūros ir sporto
veiklų plėtros
programas 4113,9
(11,2 %)

Vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų
ugdymo programa
14195,2 (38,7 %)
Bendrųjų
funkcijų
vykdymo …

Smulkaus verslo ir
turizmo skatinimo
programa 1257,3
(3,4 %)
Socialinės paramos
plėtros, socialinės
atskirties mažinimo
programa 5917,0
(16,1 %)

Skolintų lėšų
grąžinimas 985,1
(2,7 %)

Kaimo plėtros
programa 275,1
(0,8%)

Infrastruktūros
objektų priežiūros,
modernizavimo ir
plėtros programa
4432,8 (12,1 %)
Sveikatos ir
aplinkos apsaugos
programa 1763,7
(4,8 %)

6.3. Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas
Rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 365,0 tūkst.
eurų. Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas išaugo 185,2 tūkst. eurų.
Pagrindinė įsiskolinimų padidėjimo priežastis – išaugusios komunalinių paslaugų kainos, padidėjęs
įsiskolinimas socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms per gruodžio mėn., taip pat
įsiskolinimas už atliktus Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato šiltinimo darbus.
Didžiąją dalį trumpalaikio įsiskolinimo kaip ir ankstesniais metais sudaro socialinės paramos išmokos
ir kompensacijos už gruodžio mėn. (teisės aktų nustatyta tvarka išmokos mokamos tik už praėjusį
mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir gyvenviečių tvarkymą, komunalines ir kitas paslaugas
bei atlikti gimnazijos pastato šiltinimo rangos darbai.
Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 688,0 tūkst.
eurų, kuris lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis sumažėjo 581,6 tūkst. eurų. Ilgalaikio
įsiskolinimo sumažėjimą lėmė tai, kad savivaldybė grąžino laikinai paskolintas kredito linijos lėšas,
kurios buvo panaudotos projektams finansuoti iki ES lėšų kompensacijos gavimo, kai finansavimas
vykdomas išlaidų kompensavimo būdu. Taip pat savivaldybės administracija
2021 m. pasiskolino
mažiau, nei grąžino ankstesniųjų metų paskolų.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų
mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi
limitai nėra viršyti. Bendras savivaldybės įsiskolinimas (trumpalaikis ir ilgalaikis) 2021 m. gruodžio
31 d. buvo mažesnis 396,4 tūkst. eurų, nei 2020 m. gruodžio 31 d.
Finansų skyriaus vedėja

Audronė Stoškienė
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7. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO
REZULTATAI
Vykdant savivaldybės funkcijas svarbu yra gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo
gerinimas, administracinės naštos mažinimas. Informacinių technologijų plėtra, augančios
technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę
valdžią (toliau – E. valdžia). E. valdžia yra vienas iš valdžios funkcijų atlikimo būdų, labiausiai
susijusių su viešuoju administravimu, kurio paslaugos gali būti teikiamos fiziškai arba nuotoliniu
būdu. E-valdžios politika siekia padidinti viešojo sektoriaus administravimo efektyvumą ir
skaidrumą, taupyti vartotojų bei viešojo sektoriaus išteklius, didinti rajono konkurencingumą.
Patikimai veikiančios informacinės sistemos bei pažangios technologijos sudaro prielaidas
administracinės naštos mažinimui verslui ir gyventojams. Vykdant priemones siekiama kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus
informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti
elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą bei užtikrinti administracinės naštos stebėseną,
viešumą ir prevenciją. Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu
Nr. T2- 55, bendrųjų funkcijų vykdymo programoje (Nr.1) išvardintos savivaldybėje vykdomos
administracinės naštos mažinimo priemonės:
1. Priemonė „Nuolat analizuojami Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus priimti teisės aktai, įvertinama informaciniai įpareigojimai asmeniui bei, esant reikalui,
siūloma juos pakeisti (vertinant teisės aktų skaičių)“ vykdoma nuolat – esami informaciniai
įpareigojimai asmeniui analizuojami nuolat ir, esant reikalui, siūlomi keisti ir keičiami. Aiškesnis
reglamentavimas sumažina administracinę naštą, kuri patiriama asmenims nuolat aiškinantis
kylančius įvairių sričių klausimus, dokumentų formų patvirtinimas taupo asmenų laiką rengiant
dokumentus ir tuo užtikrina Administracinės naštos mažinimo įstatymo 4 straipsnio 7 punkte
nustatyto administracinės naštos mažinimo principo laikymąsi – siekiama sumažinti laiko sąnaudas
pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų
pildymo aiškumo ir konkretumo.
2. Priemonė „Seniūnijų panaudojimas perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių
neatlieka seniūnijos (vertinant raštų skaičių)“ vykdoma nuolat – visos seniūnijos naudoja dokumentų
valdymo sistemą (toliau – DVS) gaunamų, siunčiamųjų dokumentų kūrimui bei registravimui, tai
leidžia gaunamus dokumentus elektroniniu būdu perduoti kitiems administracijos padaliniams.
Seniūnijose iš asmenų priimami prašymai dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje,
tvarkymo, dėl vienkartinės pašalpos asmenims, dėl socialinių paslaugų, dėl nemokamo maitinimo
mokiniams skyrimo, dėl adreso suteikimo ir dėl kitų klausimų. Tai yra seniūnijos naudojamos kaip
tarpininkės perduodant asmenų prašymus kitiems administracijos struktūriniams padaliniams toms
administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.
3. Priemonė „Licencijų ir leidimų išdavimas per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip
18 darbo dienų) (vertinant dienų skaičių nuo prašymo pateikimo iki licencijos išdavimo)“ vykdoma
– vienkartinės licencijos ir leidimai išduotos per 1–5 dienas, dėl būtinumo savivaldybės
administracijai raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę muitinę, Informatikos ir
ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą ir kt. ) siekiant nustatyti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti
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išduota licencija ar leidimas, nevienkartinės licencijos išduotos nedelsiant po reikalingų dokumentų
gavimo.
4. Priemonė „Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo orientavimas į
administracinės naštos mažinimą (vertinant prie DVS prisijungusių įstaigų skaičių, gautų ir siųstų
kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų skaičių)“ vykdoma: DVS naudoja visi savivaldybės
administracijos padaliniai (įskaitant seniūnijas) gaunamų, siunčiamų dokumentų kūrimui bei
registravimui. Savivaldybės administracijos padalinių vidaus susirašinėjimo dokumentų registre
(VSD) savivaldybės administracijos padaliniai (skyriai ir seniūnijos) keičiasi dokumentais
tarpusavyje. Savivaldybės DVS pritaikyta registruoti bei peržiūrėti dokumentus, pasirašytus saugiu
(kvalifikuotu) elektroniniu parašu. DVS naudoja 4 savivaldybės įstaigos (įmonės): VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „Jurbarko vandenys“,
Jurbarko kultūros centras. Su šiomis įstaigomis (įmonėmis) yra galimybė keistis dokumentais DVS
priemonėmis. Su administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais, gautais raštais
darbuotojai supažindinami DVS priemonėmis. Visi savivaldybės Tarybos, Mero ir administracijos
direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.jurbarkas.lt. Visi savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai skelbiami Teisės aktų
registre. Per 2021 m. II pusmetį Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė duomenų
teikimo sutartis su Valstybine miškų tarnyba, Akcine bendrove Lietuvos paštu, Lietuvos statistikos
departamentu.
5. Priemonė „Elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas (vertinant naudojimąsi
informacinėmis sistemomis ir per jas priimtų prašymų skaičių, įsigytų kompiuterių, licencijų ir
programų skaičių) vykdoma nuolat – Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje yra sukurti
reklaminiai skydeliai Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų
geoinformacinės aplinkos (REGIA), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“, kurių pagalba galima naudotis elektroninėmis
paslaugomis. Šių (IS) sistemų elektroninės paslaugos nuolat atnaujinamos. Visų teritorijų planavimo
dokumentų, savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų dėl teritorijų planavimo dokumentų
rengimo viešinimas vykdomas per Teritorijų planavimo duomenų registrą (TPDR) ir Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Savivaldybė turi įsigijusi
Geografinės informacinės sistemos programą (ArcMap), programos pagalba yra kuriami
skaitmeniniai žemėlapiai, kurie yra pateikti viešai savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt
nuorodoje „Jurbarko žemėlapiai“. Topografinių ir inžinerinių planų derinimui naudojama Stambaus
mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) elektroninė sistema,
informacija apie savivaldybėje esančius erdvinius objektus (inžinerinius tinklus) kaupiama
savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje (SEDR), šios programos yra interneto svetainėje www.
geoportal.lt. Statybos leidimams išduoti, prašymams informuoti visuomenę apie statinių projektinius
pasiūlymus, pritarimams projektiniams pasiūlymams, specialiųjų reikalavimų išdavimui naudojama
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema
„Infostatyba“.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021-12-29 Nr. O1-1643
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“
patvirtintas (atnaujintas) administracinių paslaugų sąrašas, administracinių paslaugų teikimo forma.

59

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita 2021 m.

Naudodamiesi Socialinės paramos (eSPIS) sistema gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti
prašymus socialinėms išmokoms gauti. Daugelis seniūnijų ir Socialinės paramos skyriaus priimamų
prašymų gali būti pildomi el. būdu per informacinę sistemą SPIS. Prie Nacionalinės elektroninių
siuntų pristatymo informacinės sistemos prisijungusiems subjektams informacija teikiama ir
gaunama per šią sistemą.
6. Priemonė „Savivaldybės interneto svetainėje skelbimas atmintinių apie teikiamas
administracines paslaugas ir jų atnaujinimas (ne rečiau kaip kartą per pusmetį)“ vykdoma – visos
savivaldybės teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos metais suvestos į Viešųjų ir
administracinių paslaugų katalogo informacinę sistemą (PASIS), paskirti už atskirose interneto
svetainės dalyse skelbiamą informaciją atsakingi asmenys.
7. Priemonė „Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą,
Savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas ir kvalifikacijos
kėlimas (vertinant kvalifikacijai panaudotą lėšų sumą ir dalyvių skaičių)“ vykdoma – savivaldybės
darbuotojai per 2021 m. kvalifikaciją kėlė dažniausiai nuotoliniu būdu.
Administracinės naštos mažinimo priemonių statistiniai rodikliai pateikti lentelėje.
Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas.
Eil.
Nr.

Priemonės
Nr.

1.

1

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

2

Priemonės vertinimo
rodiklio pavadinimas

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

59

60

40

58

48

34

34

26

36

31

25

26

14

22

17

x

x

x

x

x

310

350

399

612

694

1211

3553

1186

755

1077

socialinės
paramos
mokiniams
dėl socialinių paslaugų

634

74

619

985

629

262

298

289

318

686

dėl piniginės socialinės
paramos

4497

4661

4410

2996

4785

Priimtų teisės aktų, kuriuose
numatyti
informaciniai
įpareigojimai
asmeniui,
skaičius, iš jų:
Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos sprendimų
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymų
Seniūnijų persiųstų Socialinės
paramos skyriui prašymų
skaičius:
dėl vienkartinės socialinės
pašalpos
dėl išmokos vaikui
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10.

3

Dienų skaičius nuo prašymo
pateikimo (ar visų dokumentų
gavimo) iki licencijos
išdavimo

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

11.

4

Prie DVS prisijungusių įstaigų
skaičius
Gautų ir siųstų kvalifikuotu el.
parašu pasirašytų dokumentų
skaičius
Per Nacionalinę elektroninių
siuntų pristatymo informacinę
sistemą (E pašto dėžutę)
išsiųstų elektroninių siuntų
skaičius
Per
Metrikacijos
ir
gyvenamosios
vietos
deklaravimo
informacinę
sistemą (MGVDIS) gautų
prašymų skaičius
VSD registre užregistruotų
dokumentų skaičius

4

4

4

4

4

2577

4096

3389

3860

4511

3725

2763

2567

3375

4050

32

53

52

133

84

2084

2299

2251

1060

1061

12.

13.

5

14.

15.

16.

Įsigytų kompiuterių skaičius

16

16

14

14

13

17.

Įsigytų kompiuterių licencijų
skaičius (darbo vietoms)
Įsigytų kompiuterių programų
skaičius
Kvalifikacijai kelti panaudota
lėšų suma Eur

0

143

0

0

0

0

2

0

0

0

7221,5
9

5171,1
2

7992,5
9

5904,4

4743,4

18.
19.

7

8. INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS IR PROJEKTINĖ VEIKLA
Jurbarko rajono savivaldybė įgyvendina įvairius projektus, kurie finansuojami (arba tikėtina,
kad bus finansuojami) Europos Sąjungos, valstybės ir Jurbarko rajono savivaldybės lėšomis.
Projektais siekiama, kad investuotojai pasirinktų būtent Jurbarko rajoną, kad jauni žmonės liktų
gimtinėje ir visiems gyventojams būtų sudarytos geresnės gyvenimo sąlygos.
Eil.
Nr.
1.
2.

Pateiktos projektų paraiškos 2020 m.
Projekto pavadinimas
„Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas“
„Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone pritaikymas vietos bendruomenei
fizinio aktyvumo didinimui“
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Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo pateikta paraiška „Elektromobilių
įkrovimo stotelės ir konteinerinio tualeto su nuotekų valymo įrenginiais, elektros tinklų privedimu
naujos statybos Draugystės g. 1A, Veliuonos mstl. Veliuonos sen., Jurbarko r. savivaldybės,
projektas“, tačiau finansavimas nebuvo skirtas.
Jurbarko rajono savivaldybės įgyvendinami projektai 2016–2023 metais
(nurodytos preliminarios projektų vertės)

Eil.
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lėšų šaltiniai, Eur

Projekto pavadinimas
Vandens gerinimo
įrenginių ir vandens
gręžinių įrengimas
Belvederio, Pieštvėnų ir
Tamošių kaimuose
(baigtas 2020 metais)
Turgaviečių ir viešųjų
tualetų įrengimas
Viešvilės miestelyje ir
Juodaičių kaime (baigtas
2021 metais)
Paviršinio vandens
surinkimo ir nuleidimo
sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies
kaimuose ir turgavietės
įrengimas Skirsnemunės
kaime (baigtas 2021
metais)
Parama vietiniams
keliams Jurbarko rajone
A. Giedraičio-Giedriaus
gatvės rekonstravimas
Jurbarko mieste (baigtas
2020 metais)
Eismo saugos priemonių
diegimas Jurbarko
miesto Lauko gatvėje
Pėsčiųjų ir dviračių tako
įrengimas Jurbarko
miesto Barkūnų gatvėje
(baigtas 2020 metais)
Jurbarko kultūros centro
modernizavimas
(baigtas 2020 metais)
Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros
centro aktualizavimas

Projekto
vertė, Eur Savivaldybės Valstybės
biudžetas
biudžetas

ES
lėšos

Projekto
pradžios–
pabaigos
metai

202.811

40.562

0

162.249

2018–
2020

164.510

32.902

0

131.608

2019–
2021

119.556

23.911

0

95.645

2019–
2021

250.223

60.067

0

190.156

20192022

794.019

59.552

59.551

674.916

2017–
2020

230.890

116.190

0

114.700

2018–
2022

187.681

34.365

0

153.316

2019–
2020

515.526

97.732

226.000

191.794

2016–
2020

544.666

105.954

0

438.712

2018–
2022
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo
maršrutų infrastruktūros
plėtra Tauragės regione
(baigtas 2020 metais)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo patalpų
įrengimas Eržvilko
gimnazijoje
Jurbarko Antano
Sodeikos meno
mokyklos atnaujinimas
ir pritaikymas
neformaliajam ugdymui
(baigtas 2020 metais)
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo
didinimas Rotulių
lopšelyje-darželyje
(baigtas 2021 metais)
Jurbarko rajono
gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas
Priemonių, gerinančių
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą
tuberkulioze
sergantiems asmenims
Jurbarko rajone,
įgyvendinimas
Socialinio būsto plėtra
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Jurbarko rajono viešųjų
pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo
didinimas (baigtas 2021
metais)
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Jurbarko mieste (baigtas
2021 metais)
Kraštovaizdžio
formavimas Jurbarko
rajone

465.063

69.760

0

395.303

2017–
2020

394.072

29.556

29.555

334.961

2018–
2022

179.894

26.984

0

152.909

2018–
2020

258.031

35.287

18.060

204.684

2018–
2021

137.799

10.335

10.335

117.129

2018–
2022

12.312

923

923

10.466

2018–
2023

297.848

44.677

0

253.171

2016–
2022

183.467

13.760

13.760

155.947

2018–
2021

584.948

274.474

0

274.474

2018–
2021

920.732

138.109

0

782.623

2018–
2022
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tauragės regiono
komunalinių atliekų
tvarkymo
2.800.256
infrastruktūros plėtra
(4 regiono savivaldybių)
Paslaugų teikimo ir
asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas
Tauragės regiono
931.530
savivaldybėse. I etapas
(4 regiono savivaldybių)
(baigtas 2021 metais)
Panemunės pilies parko
tvarkymas ir
612.090
pritaikymas lankymui
(baigtas 2021)
Raudonės (rezidencinės)
pilies parko tvarkymas
1.072.138
ir pritaikymas lankymui
Kompleksinės paslaugos
šeimai Jurbarko rajono
393.661
savivaldybėje
Esamų sporto bazių
infrastruktūros
129.749
atnaujinimas (baigtas
2021 metais)
Skatinkime vaikų ir
51.000
jaunimo fizinį aktyvumą
Šeimai palankios
aplinkos sukūrimas
212.116
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Užterštos naftos
produktais teritorijos
Jurbarko r. sav., Girdžių
34.878
sen., Būtrimų k.
sutvarkymas
Mokausi plaukti ir
50.000
saugiai elgtis vandenyje
Bendruomeninių
apgyvendinimo bei
užimtumo paslaugų
asmenims su proto ir
1.118.279
psichikos negalia plėtra
Jurbarko rajono
savivaldybėje
Funkcinės zonos
Tauragė+ plėtros
18.849.068
strategijos pirmaeilių

420.038

0

2.380.218

2017–
2022

139.749

0

791.781

2017–
2021

45.907

45.907

520.276

2018–
2021

160.821

0

911.317

2018–
2022

0

0

393.661

2017–
2022

20.760

108.989

0

2019–
2021

7.000

44.000

0

2019–
2022

2.100

0

210.016

2019–
2022

1.744

0

33.134

2019–
2022

10.000

40.000

0

2020–
2023

0

0

1.118.279

2020–
2023

7.733.930

901.227

10.213.911

2021–
2023
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veiksmų įgyvendinimas
(4 savivaldybių)
32

„Nemuno kelias“
(baigtas 2019 metais)

172.180

25.827

146.353

20162019

2021 metais buvo patvirtinti prašymai dėl papildomo finansavimo šiems projektams:
„Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“, „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros
strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“. Pastarasis projektas yra labai reikšmingas Jurbarko
rajono plėtrai, nes pagal jį planuojama pastatyti Jurbarko autobusų stotį, Jurbarko „Ąžuoliuko“
mokyklos baseiną, rekonstruoti Pramonės rajono inžinerinius tinklus, įsigyti 3 elektra varomus
autobusus ir organizuoti regioninę viešojo transporto sistemą už beveik 6 mln. Eur.

9. BAIGIAMASIS ŽODIS
Už darnų darbą 2021 metais dėkoju visiems Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams,
vicemerui Petrui Vainauskui, savivaldybės administracijos direktoriui Raimondui Basčiui,
administracijos skyrių vedėjams ir specialistams, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovams ir
darbuotojams. Didžioji dalis užsibrėžtų tikslų ir suplanuotų darbų buvo įvykdyta, o klaidos ar
nesėkmės, kurių išvengti dar niekam nėra pavykę, mus grūdina ir suteikia daugiau patirties.
Už informacijos viešinimą dėkoju žiniasklaidos atstovams – televizijai Balticum TV,
laikraščiams „Mūsų laikas“, „Šviesa“.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius
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