JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-29 Nr. 10-2
Skirsnemunė
I. BENDROJI INFORMACIJA
Skirsnemunės seniūnija yra Jurbarko rajono savivaldybės administracijos filialas,
veikiantis nustatytoje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos,
Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintais seniūnijų veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais.
Skirsnemunės seniūnijos teritorija užima 9,8 tūkstančius ha.
Vadovaujantis gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, Gyvenamosios vietos
deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d. Skirsnemunės
seniūnijoje dvidešimt dviejuose kaimuose gyveno 1799 gyventojai, iš jų 912 vyrai, 887
moterys. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., per metus gyventojų sumažėjo 2,5 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią dalį gyventojų sudarė asmenys nuo 45 iki 65 metų,
mažiausią – asmenys nuo 16 iki 18 metų. (žr. 1 lentelę). Daugiausiai per metus gyventojų
sumažėjo amžiaus grupėse nuo 18 iki 25 metų (18,3 proc.) ir nuo 85 metų (15,8 proc.).
1 lentelė. Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.
Gyventojų skaičiaus pokytis
Amžiaus grupė
2020m. 2019 m.
procentais, lyginant su 2019 m.
iki 7 metų
nuo 7 metų iki 16 metų
nuo 16 metų iki 18 metų
nuo 18 metų iki 25 metų
nuo 25 metų iki 45 metų
nuo 45 metų iki 65 metų
nuo 65 metų iki 85 metų
nuo 85 metų
iš viso

105
142
32
138
454
558
322
48
1799

111
142
32
169
470
551
313
57
1845

1 pav. Skirsnemunės seniūnijoje gimusių vaikų skaičius.
1

-5,4%
0,0%
0,0%
-18,3%
-3,4%
1,3%
2,9%
-15,8%
-2,5%

2 pav. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravusių
asmenų skaičius.
Ataskaitiniu laikotarpiu Skirsnemunės seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių vyrų
didžiausią dalį sudarė asmenys nuo 45 iki 65 metų ir asmenys nuo 25 iki 45 metų, mažiausią
– asmenys nuo 85 metų, gyvenamąją vietą deklaravusių moterų didžiausią dalį sudarė
asmenys nuo 45 iki 65 metų ir asmenys nuo 65 iki 85 metų mažiausią – asmenys nuo 16 iki
18 metų (žr. 3 pav.).

3 pav. Skirsnemunės seniūnijos gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes.
Skirsnemunės seniūnijoje 2020 m. pabaigoje gyvenamąją vietą deklaravusių moterų nuo
65 iki 85 metų buvo beveik 2 kartus daugiau, nei tokio paties amžiaus vyrų. 2020 m.
pabaigoje Skirsnemunės seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų iki 18 metų,
didesnę dalį sudaro berniukai (160 asmenų), mergaičių – 119. Darbingo amžiaus asmenų (nuo
18 iki 65 metų) didesnę dalį sudaro vyrai (623), moterų šioje amžiaus grupėje yra 467.
Užimtumo tarnybos Jurbarko skyriaus duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. buvo registruoti
126 bedarbiai, gyvenantys Skirsnemunės seniūnijoje. 2021 m. sausio 1 d. registruota 75
bedarbiais daugiau – 201 bedarbis. Tai sudaro 11,17 proc. visų seniūnijos gyventojų, arba
18,61 proc. darbingo amžiaus seniūnijos gyventojų.
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Seniūnijos teritorijoje veikiančios imonės ir įstaigos:
Skirsnemunės kaime – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla,
A. Paškausko prekybos centras, R. Juškienės UAB parduotuvė „Liepa“, D. Kasparavičienės IĮ
(gėlės), bendrosios praktikos (šeimos) gydytojos T. Švedko kabinetas, VšĮ Jurbarko rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro Skirsnemunės medicinos punktas, reklamos gamybos A.
Vaivados IĮ „ENONA“, katalikų Šv. Jurgio bažnyčia, Skirsnemunės evangelikų-liuteronų
bažnyčia, evangelikų liuteronų diakonijos „Jurbarko sandora“ vaikų dienos centras,
Skirsnemunės biblioteka, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės filialas, VšĮ „Jurbarko
socialinės paslaugos“ skyrius, bendruomeninė organizacija „Skirsnemunės kaimo
bendruomenė“.
Pilies I kaime – Vilniaus dailės akademijos administruojama Panemunės pilis, viešbutis
– restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“, A. Sabaliausko prekybos įmonės parduotuvė,
UAB „Nigror“ priklausanti kavinė – baras „Prie pilies“, UAB „Aušrava“ priklausanti „Pilies
parduotuvė“, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pilies 1-asis medicinos
punktas, Pilies I kaimo biblioteka, bendruomeninė organizacija „Pilies kaimo bendruomenė“.
Pilies II kaime – UAB „Metsuna“ metalo supirkimo aikštelė.
Kartupėnų kaime – UAB „Laukmeda“, J. Grumuldžio kaimo turizmo sodyba „Vila
Bisena“.
Naukaimio II kaime – Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkija, Taikomosios
aviacijos asociacijos aerodromas.
Šilinės kaime – Panemunių regioninio parko direkcija, kempingas „Medaus slėnis“, VšĮ
„Panemunių žiedai“, Šilinės bistro „Keltininkas“.
II. ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai, užimantys 5 etatus: seniūnas, vyriausioji specialistė,
ūkvedys-energetikas, socialinė darbuotoja – 0,75 etato, specialistė žemės ūkiui – 0,75 etato,
kiemsargė-valytoja – 0,5 etato.
2020 m. seniūnijoje buvo gauti 187 gyventojų prašymai ir įvairūs raštai iš įstaigų,
organizacijų, išsiųsti 75 raštai. Ataskaitiniais metais gyventojų prašymu buvo išduotos 84
pažymos, 59 leidimai laidoti, 10 leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, 60
leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus
seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje, atitveriant ją ar jos dalį arba apribojant eismą joje.
Gyventojai žodžiu kreipėsi dėl gatvių apšvietimo, palaidų šunų, kelių žvyravimo ir
greideriavimo, gauti raštiški prašymai dėl kapaviečių atidalinimo, atsisakymo ir perleidimo.
Ataskaitiniais metais atlikti 43 notariniai veiksmai. Sudaryti ir patvirtinti
7 testamentai, 2 įgaliojimai, 2 sutikimai, 1 sutartis, 3 kartus paliudytas parašo tikrumas
dokumentuose, 28 kartus paliudytas dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumas.
2020 m. parengta 14 seniūno įsakymų personalo (dirbantiesiems pagal Užimtumo
didinimo programą) klausimais, 3 įsakymai veiklos klausimais. Sudarytos 6 darbo sutartys dėl
paskyrimo dirbti pagal Užimtumo didinimo programą.
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje parengtas, suderintas ir patvirtintas
seniūnijos 2021 m. dokumentacijos planas. Atsižvelgus į dokumentų išliekamąją vertę ir
dokumentų saugojimo terminus, parengti, suderinti ir patvirtinti du dokumentų naikinimo
aktai.
Skirsnemunės seniūnijoje vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (GVDIS). Šioje sistemoje atlikti
veiksmai matosi 2 lentelėje.
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2 lentelė. 2020 m. atlikti veiksmai Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje
sistemoje.
Atlikta
Funkcija
veiksmų
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus gyvenamąją
94
vietą
Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš LR
12
ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
63
Išduota pažymų gyvenamosios vietos savininkams
11
Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo
44
Priimti prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
16
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
1
apskaitą
III. SENIŪNIJOS BIUDŽETAS IR JO ĮVYKDYMAS
Seniūnijai 2020 m. pavestoms funkcijoms atlikti buvo skirta 60 700 Eur asignavimų,
panaudota 58 374 Eur, įvykdymas 96,17 proc. Didžiausia asignavimų dalis panaudota darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – skirta 54 720, iš kurių panaudota 53 868 Eur, tai
sudaro 98,44 proc. seniūnijai skirtų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms skirta 5 980 Eur
asignavimų, iš kurių panaudota 4 506 Eur – šildymui, elektrai ir vandentiekiui skirta
3 000 Eur asignavimų, iš kurių panaudota 2 265 Eur, ryšių paslaugoms skirta 300 Eur
asignavimų, panaudota 70 Eur, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui skirta 1
300 Eur asignavimų, panaudota asignavimų 984 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidoms skirta 1 380 Eur asignavimų, panaudota 1 187 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos gauti asignavimai iš patalpų nuomos 2020 m. siekė 352 Eur.
Skirsnemunės seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų tvarkymui (kelių ir gatvių valymui
žiemos metu, šienavimui, kapinių priežiūrai ir kt.) buvo skirta 12 100 Eur asignavimų,
panaudota 9 456 Eur.
IV. SOCIALINIS DARBAS
2020 m. priimti 111 šeimos prašymai gauti paramą maisto produktais iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Per ataskaitinį laikotarpį maisto produktus
gavo 253 asmenys (2020 m. gruodžio mėn. duomenys). Po kiekvieno maisto produktų
išdalinimo, buvo teikiamos ataskaitos. 2020 m. buvo priimta 115 prašymų piniginei socialinei
paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, šildymo išlaidų
kompensacijai gauti – 22 prašymai, dėl išmokos vaikui gavimo – 88 prašymai, dėl
vienkartinių pašalpų – 45 prašymai. Dėl socialinių pašalpų, kieto kuro kompensacijų, išmokų
vaikams, vienkartinių pašalpų, socialinės paramos mokiniams gavimo, maisto produktų iš ES
intervencinių atsargų iš viso buvo gauti 467 prašymai.
Pateiktos 29 išvados, dėl teisės į piniginę socialinę paramą, 125 buities tyrimo aktuose
įvertintos socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygos. Nuo 2020 m. kovo 1 d.
užpildyti ir pateikti 9 asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynai.
Seniūnijoje konsultuojama socialiniais klausimas, tarpininkaujama dėl nemokamos teisinės
pagalbos, kompleksiškai vertinama pagalbos asmeniui ar šeimai poreikis, tarpininkaujama dėl
kitų pagalbos priemonių.
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Per ataskaitinį laikotarpį Skirsnemunės seniūnijoje vyko 15 socialinės paramos teikimo
komisijos posėdžių, kuriuose svarstyta 39 atvejai, iš jų išimties tvarka socialinė pašalpa skirta
visai šeimai – 28, neskirta – 3 atvejai, skirta tik vaikams – 8 šeimoms.
Skirsnemunės seniūnijoje 86 šeimos, užpildė prašymus socialinei paramai mokiniams
gauti (10 prašymų daugiau negu 2019 m.), 120 mokinių gavo nemokamą maitinimą
mokykloje, 104 mokiniai gavo lėšas mokinio reikmenims įsigyti (1 vaikui – 78,00 Eur).
Išduota 17 pažymų, apie asmens šeimos socialinę padėtį ir gaunamas socialines išmokas.
V. KELIAI. KOMUNALINIS ŪKIS
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-319
Skirsnemunės seniūnijoje yra 89,66 km vietinės reikšmės kelių. Seniūnijai skirta 21 000 Eur
vietinės reikšmės keliams žvyruoti ir greideriuoti. Šios lėšos buvo panaudotos: 5 500 Eur –
kelių ir gatvių greideriavimui, 15 500 Eur – žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir
paskleista 593,6 kub. m žvyro. Lapkričio mėnesį papildomai Skirsnemunės seniūnijai buvo
skirta 5 000 Eur žvyruotų kelių ir gatvių remontui. Atvežta ir paskleista 185 kub. m žvyro.
Prižiūrėta 78 km seniūnijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga. Darbus atliko UAB
„Jurmelsta“.
Ataskaitiniais metais suremontuota 240 kv. m išasfaltuotų gatvių. Darbus atliko UAB
„Parama“. Atnaujintas kelio ženklinimas, pažymintis Panemunės dviračių trasą. Naujai
pažymėta kelio linija, atskirianti dviračių taką nuo gatvių važiuojamosios dalies Žvejų gatvėje
Molynės kaime ir Nemuno gatvėje Skirsnemunės kaime. Iš viso paženklinta 4410 m dviračių
trasos atkarpa.
Įgyvendinus projektą „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas
Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“ buvo
sutvarkytas paviršinio vandens nuvedimas Vytėnų gatvėje Pilies I kaime ir Šaltinio gatvėje
Skirsnemunės kaime.
2020 m. buvo parengtas dalies Kalno g. (kelias Nr. Sk38), Skirsnemunės kaime,
Jurbarko raj. sav., statybos techninis darbo projektas, kuriame numatyti kelio parengimo ir
asfaltavimo darbai. Lapkričio mėnesį pagal parengtą projektą atlikus viešuosius pirkimus
kelio remonto bei asfaltavimo rangos darbus laimėjo UAB „Jurmelsta“. Bus asfaltuota 722 m
ilgio Kalno gatvės atkarpa. Darbus numatoma atlikti iki 2021 m. vidurio.
Su užimtumo programos darbininkais ir visuomenei naudingą veiklą atliekančias
asmenimis tvarkytos pralaidos, gilinti ir valyti grioviai, remontuoti seniūnijos keliai ir gatvės.
VI. UŽIMTUMO PROGRAMA, VISUOMENEI NAUDINGA VEIKLA
2020 m. Užimtumo didinimo programai finansuoti (2020-04-01 – 2020-12-20
laikotarpiui) iš savivaldybės biudžeto skirta ir panaudota asignavimų 1 136 Eur (ūkinio
inventoriaus įsigijimo išlaidoms-prekėms), iš Valstybės biudžeto skirta ir panaudota
asignavimų 11 017 Eur (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms). Pagal Užimtumo programą Skirsnemunės seniūnijoje buvo
įdarbinti 6 asmenys, dirbo 2 661 val.
Seniūnijos darbininkai atliko aplinkos priežiūros darbus, tvarkymo ir želdinių priežiūros
darbus Skirsnemunės seniūnijos viešosiose erdvėse. Buvo tvarkomas ir prižiūrimas 18,62 ha
viešųjų erdvių plotas. Taip pat buvo šalinami savaiminio augimo krūmai pakelėse, valomi
grioviai ir pralaidos. Darbininkai pavasarį sumontavo, o rudenį išmontavo ir išvežė lauko
baldus ir laiptus Pilies I kaimo prieplaukoje, atnaujino informacinius stendus Skirsnemunės
kaime.
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Siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą išrašyta 76, iš jų su 22 asmenimis
Skirsnemunės seniūnija sudarė sutartis atlikti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnijos
gyventojai, gaunantys socialines išmokas, 1964 val. vykdė visuomenei naudingą veiklą.
Lyginant su 2019 m. sudaryta 17 sutarčių mažiau ir dirbta 1191 valandomis mažiau. Likę
asmenys visuomenei naudingą veiklą atliko Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje
mokykloje, Skirsnemunės arba Pilies kaimo bendruomenėse, Panemunės girininkijoje. Buvo
šienaujamos viešosios erdvės, tvarkomos šiukšlės, grėbiami lapai, tvarkomos pakelės.
VII. ŽEMĖS ŪKIO FUNKCIJA
Skirsnemunės seniūnija organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas
žemės ūkio srityje.
3 lentelė 2018-2020 m. žemės ūkio srityje atliktų funkcijų skaičius
Funkcija
2018 m. 2019 m.
Priimta ir patvirtinta paraiškų gauti tiesioginėms
išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
300
302
gyvulius
Paraiškose įbraižyti laukai ha
5529
5709
Priimta prašymų iš pareiškėjų pakeisti duomenis, papildyti
27
30
pakeistas paraiškas
Priimti ir perduoti pranešimai dėl valdos perdavimo
3
3
Atnaujinti žemės ūkio valdų duomenys VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio ir kaimo
381
329
verslo registre
Įregistruotos naujos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio ir kaimo
4
9
verslo registre
Surinkti duomenys iš ūkininkų , kurių grūdinių ir aliejinių
augalų pasėlių plotai >50 ha, apie nuimtą derlių ir
augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekius ir
7
7
savaitės/pusmečio statistinės ataskaitos (forma GS-5) ir
žieminių pasėlių iššalimo ataskaita ( GS-8) pateiktos VĮ
žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Atnaujinti ūkininkų ūkių duomenys VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro Ūkininkų ūkių
155
154
registre
Registruotos kiaulių laikytojų prašymu naujos kiaulių
bandos bei visi pasikeitimai jau registruotose kiaulių
220
bandose VĮ ŽUIKVC ūkinių gyvūnų registre
Išduotos pažymos ūkininkams apie jų valdų ekonominį ir
21
23
standartinį dydį
Užpildyti prašymai dėl ,,Laikinosios valstybinės pagalbos
0
0
pieno gamintojams dėl covid-19 viruso protrūkio“
Užpildyti prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką
0
0
individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui
Užpildyta prašymų pagal priemonę ,, Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“ pagal priemonę ,,Asbestinių stogų dangos
6
6
keitimas paramai gauti
6

2020 m.
304
5784
17
2
340
7

8

133
185
25
160
166
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Ataskaitiniais metais Skirsnemunės seniūnijoje deklaruotų pasėlių struktūroje
didžiausią dalį – 45,14 proc. sudarė žieminiai ir vasariniai kviečiai, 14,00 proc. viso
deklaruoto ploto užėmė daugiametės ganyklos pievos ir pievos iki 5 metų senumo, 13,47
proc. sudarė žieminiai rapsai. 2020 metų pabaigoje seniūnijos kiaulės buvo auginamos 45
ūkiuose. Juose buvo laikoma 170 kiaulių.
Pasibaigus pasėlių deklaracijai seniūnijoje buvo taisomi neatitikimai, atsiradę
deklaravimo metu bei konsultuojami žemdirbiai šiais klausimais, buvo padedama
žemdirbiams atsakyti į gautus užklausimus, konsultuojama telefonu arba tiesiogiai atvykus į
seniūniją, aprašomi ir tikslinami kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai. Taip pat
konsultuojami žemdirbiai bei daromi pakeitimai valdoje dėl viršyto azoto kiekio dirvoje,
atliktas valdos perdavimas pareiškėjui mirus. Konsultuoti seniūnijos gyventojai apie valstybės
ir Europos sąjungos teikiamą paramą bei teikta informacija apie žemės ūkio gamintojams
išmokamas išmokas. Seniūnijos kiaulių laikytojai buvo informuoti apie kiaulių registravimo ir
ženklinimo reikalavimus.
VIII. KULTŪRA IR SPORTAS
Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
skyrius, Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė, Skirsnemunės ir
Pilies I kaimų bibliotekos, Skirsnemunės ir Pilies kaimo bendruomenės. 2020 metais
seniūnijoje vyko nemažai jau tradiciniais tapusių renginių, paminėtos valstybinės šventės.
2020 m. kovo 11 d. vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas.
2020 m. rugpjūčio 23 d. vyko Skirsnemunės miestelio šventė, sutampanti su Šv.
Baltramiejaus atlaidais. Šventė prasidėjo iškilmingomis mišiomis. Po mišių vyko atminimo
akcija Juodojo kaspino dienai ir Baltijos keliui paminėti. Vėliau vyko aktyvios futbolo
varžybos, prie seniūnijos veikė vaikų kiemelis, koncertavo Jurbarko kultūros centro ir
muzikos ir šokių kolektyvai, vyko atlikėjo Valdo Lacko koncertas. Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės mėgėjų teatras pristatė Birutės Šneiderienės režisuoto spektaklio Žemaitės
„Trys mylimos“ premjerą. Šventės metu buvo atidarytos parodos: fotografijų paroda
„Jurbarko krašto žmonės Baltijos kelyje: nuo Vilniaus iki Talino“, Genovaitės Babonienės
tapybos darbų paroda „Pasaulis spalvose“ ir Audriaus Sinkaus fotografijų paroda
„Skirsnemunės veidai ir vaizdai“.
2020 m. gruodžio 3 d. kartu su savivaldybės meru ir žemės ūkio skyriaus vedėju,
aplankyti Skirsnemunės seniūnijoje ūkininkaujantys Edita ir Albinas Matijošaičiai, kuriems
įteiktas simbolinis apdovanojimas – stiklinė „Bitutė“
2020 m. gruodžio 4 d. Skirsnemunės seniūnijos facebook paskyroje vyko tiesioginė
miestelio eglės įžiebimo šventės transliacija. Transliacijos metu, miestelio gyventojai galėjo
išvysti Kalėdų senelį, jo pagalbininkus ir pamatyti Kalėdinė eglutės įžiebimą.
IX. VIEŠOJI TVARKA
Skirsnemunės seniūnijoje viešąją tvarką palaikyti padeda Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato policininkai.
Seniūnijos skelbimų lentoje viešinami Skirsnemunės seniūniją aptarnaujančių policijos
pareigūnų kontaktai. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio policijos pareigūnai kiekvieną trečiadienį
nuo 13.00 iki 15.00 val. priima interesantus ir aktyviai dirba Skirsnemunės seniūnijoje. Kitu
metu ekipažai patruliuoja Skirsnemunės seniūnijoje vykdant bendrą patruliavimą visame
Jurbarko rajone. Pareigūnus galima iškviesti bendraisiais pagalbos telefonais.
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X. SENIŪNIJOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS
Seniūnijoje gyvena labai daug darbščių ir tvarkingų žmonių, kurie gražiai tvarkosi savo
sodybas to nori ir iš kitų, tačiau yra mažai įmonių, sukuriančių darbo vietas seniūnijoje. Dalis
gyventojų užsiima žemės ūkio veikla. Dėl patogios geografinės padėties ir gero susisiekimo
su rajono centru, dalis gyventojų dirba Jurbarke, tačiau maža darbo vietų pasiūla skatina
jaunus, darbingus žmones išvykti dirbti bei gyventi į didžiuosius Lietuvos miestus ar užsienį.
Seniūnijoje mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Per 2020 m. Skirsnemunės
seniūnijoje gyventojų, kurių amžius nuo 18 iki 65 metų, skaičius sumažėjo 40 žmonių.
Mokyklinio amžiaus vaikų skaičius paskutiniais metais nekito. Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje sukomplektuotos pilnos klasės. Metų pradžioje veikė dvi
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės. Dėl vietų stygiaus esamose grupėse galėjo būti
atmesta net 16 prašymų priimti vaikus ikimokykliniam ugdymui į Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinę mokyklą. Mokyklai iškėlus šią problemą, buvo rastas spręndimas
pritaikyti buvusias Lietuvos pašto patalpas trečios ikimokylinio ugdymo grupės įrengimui.
Finansavimas skirtas iš savivaldybės biudžeto, dalinai iš mokyklos biudžeto ir rėmėjų lėšų.
Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėjo veikti trečia, 14 vietų ikimokyklinio ugdymo grupė.
Užimtumo tarnybos Jurbarko skyriaus duomenimis, per ataskaitinius metus bedarbių
skaičius seniūnijoje padidėjo 1,6 karto. Didžiausią įtaką bedarbystės padidėjimui seniūnijoje
2020 m. turėjo COVID19 pandemija ir dėl jos paskelbti karantinai. Nors gyventojų skaičius
seniūnijoje pastoviai mažėja, dėl didėjančio bedarbių skaičius ir mažėjančio darbingo amžiaus
gyventojų skaičiaus viešojo administravimo krūvis seniūnijai pastoviai didėja. Daugėja
gyventojų, kurie kreipiasi dėl socialinių išmokų bei kuriems reikalingos socialinės paslaugos.
Be viešojo administravimo paslaugų seniūnija organizuoja arba pati vykdo viešojo
naudojimo teritorijų tvarkymą ir priežiūrą. Kelių ir gatvių valymo žiemos metu ir kapinių
priežiūros paslaugos yra perkamos. Seniūnija pati prižiūri 18,62 ha viešųjų erdvių. Be šių
viešųjų erdvių priežiūros seniūnija savo jėgomis pakelėse pjauna žolę, kerta krūmus,
remontuoja ir prižiūri lauko infrastruktūrą – lauko baldus, pavėsines, laiptus.
Visi viešųjų erdvių, pakelių priežiūros ir tvarkymo darbai reikalauja nemažų
žmogiškųjų išteklių. Skirsnemunės seniūnija neturi nei vieno pastovaus darbininko etato.
Paskutinių 6 metų tendencija yra tokia, kad pastoviai mažėjant užimtumo didinimo programos
lėšoms, mažėja žmonių, galinčių dalyvauti šioje programoje, skaičius. 2015 metais
Skirsnemunės seniūnija pagal viešųjų darbų programą buvo įdarbinusi 17 žmonių, 2016
metais buvo įdarbinta 15 žmonių, 2017 metais – 13 žmonių (4 žmonės pagal viešųjų darbų
programą ir 9 žmonės pagal užimtumo didinimo programą), 2018 metais pagal užimtumo
didinimo programą buvo įdarbinti 8 asmenys, 2019 metais įdarbinti 6 žmones vidutiniškai
trijų mėnesių laikotarpiui, o 2020 metais Skirsnemunės seniūnija pagal gautas užimtumo
programos lėšas įdarbino 6 žmones vidutiniškai 2,66 mėnesių laikotarpiui. Taip pat pastoviai
mažėja ir žmonių, atliekančių visuomenei naudingą veiklą skaičius. Esant darbo jėgos
mažėjimo tendencijai, kuomet per šešis metus dirbančiųjų skaičius Skirsnemunės seniūnijoje
sumažėjo daugiau kaip du kartus, tvarkomų viešųjų erdvių plotai padidėjo. Dėl darbo jėgos
trūkumo seniūnijai tampa sunku užtikrinti savalaikę ir kokybišką visų viešųjų erdvių
priežiūrą.
Ypač sudėtinga situacija 2020 metais buvo dėl COVID19 pandemijos. Karantino metu
socialines išmokas gaunantys darbingi asmenys neprivalėjo vykdyti visuomenei naudingą
veiklą. Šie žmonės visuomet buvo didelė paspirtis tvarkant viešąsias erdves. Po pavasarinio
karantino visuomenei naudingą veiklą vykdantys asmenys vėl prisidėjo prie seniūnijos viešųjų
erdvių tvarkymo, tačiau nuo liepos mėnesio šią veiklą vykdančių asmenų skaičius vėl labai
sumažėjo, nes daugelis pašalpas gaunančių darbingų asmenų atsisakė pašalpų dėl Užimtumo
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tarnybos vykdomos programos ir mokamos išmokos darbo paieškai. Atsisakę pašalpų
asmenys neteko ir pareigos vykdyti visuomenei naudingą veiklą. Metų pabaigoje, prasidėjus
dar vienam karantinui, seniūnijoje neliko nei vieno visuomenei naudingą veiklą vykdančio
asmens. Net ir esant tokiam žmogiškųjų išteklių trūkumui viešosios erdvės buvo prižiūrėtos.
Prie viešųjų erdvių tvarkymo prisidėjo Skirsnemunės kaimo bendruomenė, kuri
įgyvendindama projektą „Tvarkome savo kraštą“ finansuojamą pagal Žemės ūkio ministerijos
programą „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų
poreikiams“ sutvarkė želdinius prie pagrindinio įvažiavimo į Skirsnemunės miestelį ir pastatė
visuomenei skirtą pavėsinę Skirsnemunės centre esančiame parke.
Prižiūrint viešąsias erdves situaciją šiek tiek palengvino ankstesniais metais įsigyta
technika, kuri leido labiau mechanizuoti teritorijų priežiūrą. 2018 m. buvo įsigytas
prikabinamas greideris skirtas kelių priežiūrai ir sniego valymui. 2019 m. įsigyta traktorinė
šluota, bei traktorinis smėlio-druskos mišinio barstytuvas gatvių priežiūrai žiemą. 2020 metais
buvo planuojama įsigyti frontalinį krautuvą, bet taupant lėšas šis pirkinys buvo atidėtas
vėlesniam laikui. Tačiau, net ir mechanizavus dalį darbų, vis tiek išlieka problema dėl
žmogiškųjų išteklių trūkumo. Darbuotojai, įdarbinti seniūnijoje pagal užimtumo didinimo
programą negali valdyti sunkiosios technikos, net jei turi tam tinkamą kvalifikaciją, nes
laikinojo pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti darbuotojai įdarbinami tik
nekvalifikuotam darbui – aplinkos tvarkymui. Be to šie darbuotojai nėra materialiai atsakingi
asmenys. Kita problema su pagal užimtumo didinimo programą dirbančiais darbininkais yra
tai, kad jie įdarbinami nuo balandžio mėnesio iki gruodžio mėnesio vidurio. Nuo gruodžio
pabaigos iki kovo mėnesio pabaigos seniūnija neturi nei vieno darbininko, nors tuo metu
reikia valyti sniegą nuo šaligatvių ir aikščių, barstyti smėlio-druskos mišiniu slidžias įkalnes,
sankryžas ir dirbti kitus darbus. Siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką viešųjų teritorijų
tvarkymą ir priežiūrą seniūnijai reikalingas pastovaus darbininko etatas.
2020 m. gruodžio mėnesį seniūnijoje baigtas įgyvendinti projektas „Paviršinio vandens
surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės
įrengimas Skirsnemunės kaime“. Tai pagerino seniūnijos viešąją infrastruktūrą. Turgavietės
įrengimas suteikia geresnes sąlygas smulkaus vietinio verslo vystymuisi bei vietinių ūkininkų
produkcijos realizavimui.
2020 m. Automobilių kelių direkcijai baigus vykdyti valstybinio kelio 1716 asfaltavimo
darbus ženkliai pagerėjo Kaniūkų, Vencloviškių ir Pilies II kaimų gyventojų susisiekimo su
rajono centru kokybė.

Skirsnemunės seniūnas

Aidas Mozūraitis

Apsvarstyta
Skirsnemunės seniūnijos seniūnaičių
2021 m. sausio 28 d. sueigoje.
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