pokyčių
metas

Lygiai prieš dvejus metus esame išleidę informacinį leidinį apie Jurbarko rajone įgyvendinamus
projektus. Per tą laiką Jurbarke ir seniūnijose užbaigti darbai, apie kuriuos tada rašėme kaip apie
vykdomus ar planuojamus, atsirado nemažai naujų idėjų, tapusių realybe.
Baigiantis Europos Sąjungos 2007–2013 metų paramos laikotarpiui dar kartą apžvelgiame 2012–2013
metais Jurbarko rajono savivaldybėje nuveiktus
darbus. Didelį indėlį čia įnešė ir aktyvios kaimų
bendruomenės, parengusios ir įgyvendinusios daug
įdomių projektų.
Tai tarpinė nuveiktų darbų apžvalga, bet tikrai
ne darbų pabaiga. Savivaldybės taryba neseniai
patvirtino ilgalaikį Jurbarko rajono savivaldybės
2016–2026 metų strateginį plėtros planą. Jame nubrėžta rajono vizija „Jurbarko rajonas – patrauklus
gyventi, aplankyti ir investuoti Nemuno kraštas su

ĮVYKDYTI
PROJEKTAI

išsaugota istorija, kultūra ir gamta“. Artėja naujas
finansavimo laikotarpis, keliami nauji uždaviniai,
kuriamos priemonės ir projektai, kad ši vizija taptų
tikrove. Pokyčių metas tęsiasi.
Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt skirsnyje „Veikla – planavimo
dokumentai“ skelbiami visi Jurbarko rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentai. Meniu
dalyje „Investiciniai projektai“ pateikta ir nuolat
atnaujinama informacija apie pastaraisiais metais
įvykdytus bei šiuo metu įgyvendinamus ir planuojamus projektus.

2014 m. kovas

Jurbarko rajono
savivaldybės leidinys

Mokslas·Ekonomika·Sanglauda

EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis
fondas

Kuriame Lietuvos ateitį

Mokslas·Ekonomika·Sanglauda

Mokslas·Ekonomika·Sanglauda

EUROPOS SĄJUNGA
Europos regioninės
plėtros fondas

Kuriame Lietuvos ateitį

EUROPOS SĄJUNGA
sanglaudos fondas

Kuriame Lietuvos ateitį

PLANUOJAMI
PROJEKTAI

VYKDomi
PROJEKTAI

JURBARKO MIESTAS
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Buvusio „Klevelio“ pradinės mokyklos pastato,
pritaikant jį viešajai bibliotekai, rekonstravimas
Valstybės investicijų programa
11 551 000 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 2 310 000 Lt

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Viešvilės, Smalininkų, Klausučių, Seredžiaus miesteliuose ir Jurbarko
mieste). Asenizacinis automobilis
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Biblioteka skaitytojams duris atvėrė 2013 m. balandžio mėnesį.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Jurbarko mieste nutiesta 2250,69 m naujų vandentiekio tinklų, 3125,63 m buitinių nuotekų tinklų, pastatytos
3 naujos nuotekų siurblinės, 1 nuotekų kėlykla.
Projektas užbaigtas 2013 m. birželio 1 d.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Jurbarko vandenys“.

17 799 777 Lt
Jurbarko miesto lietaus nuotekų specialiojo
plano parengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
34 000 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 5 100 Lt

Jurbarkas suskirstytas į kvartalus po 50 ha ir kiekviename bus išspręsta lietaus nuotekų nuvedimo sistema.
Lietaus nuotekoms Jurbarke sutvarkyti reikėtų apie 20 mln. litų. Turint parengtą specialųjį planą, ateityje bus
galima kreiptis paramos dėl lietaus nuotekų tinklų įrengimo.
Projektas užbaigtas 2013 metais.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste

Kapitaliai rekonstruotas buvęs
administracinis pastatas Barkūnų g.
8A, Jurbarke. Jame įrengti 25 nauji
socialiniai būstai, sutvarkyta aplinka,
įrengtos vaikų žaidimo aikštelės.
Projektas užbaigtas 2012 m. gruodžio
31 d. Socialinis būstas apgyvendintas
2013 m. pavasarį.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono
savivaldybės administracija.

Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste,
II etapas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
2 287 242 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 343 087 Lt

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra įrengiant nakvynės namus Jurbarko
mieste
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

2013 m. Jurbarke įsteigti 14 vietų nakvynės namai, aprūpinti baldais, virtuvės įranga. Šiuo metu nakvynės
namuose gyvena 8 asmenys.
Projektą pateikė ir įgyvendino VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

488 028,00 Lt, iš jų savivaldybės lėšos 73 204,20 Lt
Imsrės upės ekologinės būklės gerinimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
635 294 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 63 529 Lt

Pašalinti Imsrės pakrančių želdiniai, likviduotos bebraviečių patvankos,
išvalyta upės vaga, surinktos ir išvežtos komunalinės atliekos, likviduoti
savavališki buitiniai išleistuvai, Imsrės krantai sutvirtinti akmenimis bei
pertvarkomų želdinių kelmais.
Projektas užbaigtas 2012 m.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo
infrastruktūrai
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Sutvarkyta ir poilsiui pritaikyta Imsrės upės pakrantė Jurbarke.
Projektas užbaigtas 2012 m.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

2 718 960 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 407 844 Lt
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros
plėtra (I etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
6 091 131 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 456 830 Lt

Sutvarkyta Kauno gatvė ir jos šaligatviai, M. Valančiaus gatvės šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, želdiniai,
poilsio zonos. Kauno gatvėje atgaivintas senasis
fontanas.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste
(I etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
5 680 260 Lt, iš jų gyventojų lėšos – 852 040 Lt

Jurbarko miesto vaikų darželio „Nykštukas“
rekonstravimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Atnaujinti 5 Jurbarko
daugiabučiai:
Dariaus ir Girėno g. 33, 58, 62;
M. Valančiaus g. 2; Kranto g. 4.
Projektą įgyvendino
Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.
„Nykštuko“ darželyje dvylikos ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių patalpose atliktas remontas, atnaujinti
baldai, įrengta metodinei veiklai skirta patalpa.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

1 466 355 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 219 953 Lt
Jurbarko miesto vaikų darželio „Ąžuoliukas“
rekonstravimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
921 195 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 138 180 Lt
VšĮ Jurbarko ligoninės paslaugų kokybės gerinimas
modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės
reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos,
priėmimo-skubios pagalbos bei dienos chirurgijos
paslaugų infrastruktūrą
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
4 908 000 Lt
Pacientų transportavimo saugumo gerinimas VšĮ
Jurbarko ligoninėje
Valstybės investicijų programa

Atlikti ikimokyklinio ugdymo vidaus patalpų rangos darbai, įsigyti
baldai ugdomosioms patalpoms ir kompiuterinė įranga metodiniam
kabinetui.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Atliktas konsultacinės poliklinikos, priėmimo-skubios
pagalbos, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos
skyrių patalpų remontas bei suremontuotos patalpos, skirtos paliatyviosios pagalbos padaliniui steigti. Visi šie skyriai
aprūpinti reikiama medicinos įranga. Atliktas palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriaus remontas, įsigyta šiame skyriuje
naudojama įranga.
Projektą įgyvendino VšĮ Jurbarko ligoninė.
2013 m. pakeisti VšĮ Jurbarko ligoninės liftai.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Jurbarko ligonine.

274 800 Lt
Energetinio efektyvumo didinimas
rekonstruojant Jurbarko kultūros centrą
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
967 682 Lt
Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir
Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose Jurbarko
mieste
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
31 520 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 4 730 Lt

Atlikti Jurbarko kultūros centro atnaujinimo (modernizavimo) darbai: pakeista dalis langų, durų, apšiltintas
stogas, rekonstruotas pastato fasadas, apšiltintos išorinės sienos.
Projektas užbaigtas 2013 metais.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Kompensuotos socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose, renovuotuose vykdant projektą „Daugiabučių namų renovacija Jurbarko
mieste“, renovavimo išlaidos.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

VYKDOMI PROJEKTAI
Detaliųjų planų parengimas Jurbarko mieste
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
331 294 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 49 694 Lt

Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste
(III etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
1 273 106,45 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 190 965,97 Lt

Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros
plėtra (II etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
4 645 893,66 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 348 442,03 Lt

Daugiabučių namų renovacija Jurbarko mieste
(II etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
6 666 603,23 Lt, iš jų gyventojų lėšos – 999 990,50 Lt

Jurbarko rajono Dainių k. dalies Užtvankos gatvės,
Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V. Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo
įrengimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
7 603 446 Lt, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 342 155 Lt.
Bendra rekonstruojamų Jurbarko miesto gatvių projekto vertė
6 817 117 Lt
Imsrės upės pakrantės pritaikymas viešajai turizmo
infrastruktūrai, II etapas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
179 905 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 26 986 Lt
Infrastruktūros plėtra ir bendradarbiavimas
sveikatinimo švietimo srityje
2007–2013 m. Europos partnerystės ir kaimynystės priemonės
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
Bendra viso projekto vertė – 10 259 763,27 Lt. Jurbarko rajono
savivaldybės administracijai tenkanti bendros projekto vertės dalis –
3 795 289,24 Lt, iš kurių 379 528,91 Lt – Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos lėšos.

Projektas įgyvendinamas. Jau parengti trijų Jurbarko miesto kvartalų detalieji planai (Sodų g. kvartalo į Šiaurę
nuo Sodų gatvės, Sodų g. kvartalo į pietus iki Imsrės upelio, Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartalo). Pagal naujai
įsigaliojusį Teritorijų planavimo įstatymą. Taip pat parengti trijų Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų
detalieji planai. Baigiami rengti trijų rekreacinės paskirties teritorijų žemės sklypų detalieji planai.
Projektą numatoma užbaigti iki 2014 m. liepos 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus padidintas Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondas. Numatoma atlikti nenaudojamų patalpų
kapitalinį remontą pritaikant jas socialiniam būstui (bus įrengta 10 butų), pakeisti patalpų planą, įrengti papildomus sanitarinius mazgus, atlikti vidaus patalpų remontą, atnaujinti inžinerines sistemas, pakeisti ir įrengti
naujas duris bei langus, apšiltinti lauko sienas, stogą, pamatus, sutvarkyti aplinką. Projektą planuojama baigti
2015 m. vasario pabaigoje. Šiuo metu rekonstruojamas pastato vidus: atlikta dalis ardymo darbų, įrengiamos
pertvaros, pakeista dalis langų, įrengiama elektros instaliacija, vandentiekio, nuotekų sistemos.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Jurbarko miesto kvartale, apribotame V. Kudirkos, Lauko, S. Daukanto ir Algirdo gatvėmis, bus įrengtos
automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo aikštelės, poilsio zonos, tvarkomi želdynai. Jurbarko miesto traukos
centru taps Naujamiesčio parkas, kuris bus pritaikytas rekreacijai – įrengtas fontanas, įvairaus amžiaus žmonėms skirtos laisvalaikio bei poilsio zonos.
Darbai vykdomi Naujamiesčio gyvenamųjų namų kvartaluose.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus atnaujinti šie daugiabučiai namai: Žemaitės g. 21, Kęstučio g. 18, 20 ir 22,
Gedimino g. 27, V. Kudirkos g. 26.
Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų projekto įgyvendinimas vėluoja. Pradėti darbai V. Kudirkos g. 26
ir Gedimino g. 27 namuose. Kovo mėnesį darbai prasidėjo daugiabutyje Žemaitės g. 21. Šiuo metu vyksta
Kęstučio g. 18, 20 ir 22 namų darbų pirkimo procedūros. Atsiradus galimybei panaudoti papildomas lėšas,
bus kreiptasi į agentūrą dėl daugiabučių namų vandentiekio, nuotekų, elektros sistemų atnaujinimo.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
2013 metais Jurbarke sutvarkyta Gedimino gatvė, atlikta dalis numatytų
darbų V. Kudirkos, Liepų, K. Donelaičio ir B. Nedzinskienės gatvėse.
Užtvankos ir Kudirkos gatvių rangos darbai turi būti baigti iki 2014 m.
gruodžio mėnesio.
B. Nedzinskienės ir K. Donelaičio gatvių rangos darbai turi būti baigti
iki 2015 m. vasario mėnesio.
Liepų ir Gedimino gatvių rangos darbai turi būti baigti iki 2015 m.
liepos mėnesio.
Visų tvarkomų gatvių rangos darbai turi būti baigti iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus toliau tvarkoma Imsrės upės pakrantė – įrengta poilsiavietė su lauko baldais, laužaviete, suoliukais, vaikų
žaidimo aikštele, sporto ir laisvalaikio įrenginiais (lauko teniso kortais).
2013 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta šio projekto finansavimo ir administravimo sutartis.
Numatoma projekto pabaiga – 2014 m. rugsėjo 30 d.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Nemano
rajono savivaldybės administracija (Kaliningrado sritis,
Rusija) ir Gižycko rajono mokyklų ir kitų edukacinių įstaigų
valdymo įstaiga (Lenkijos Respublika).
Jurbarke bus sutvarkytas miesto stadionas (įrengtos tribūnos, sutvarkyta aikštė, įsigyta sporto inventoriaus), organizuojamos vasaros stovyklos, sporto šventės, konferencijos.
Išleisti lankstinukai ir dvi knygos.
Visos projekto veiklos bus baigtos iki 2014 m. gruodžio mėn.

Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra,
atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinįkultūrinį paveldą
2007–2013 m. Europos partnerystės ir kaimynystės priemonė Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
Bendra viso projekto vertė – 9 886 055,27 Lt. Jurbarko rajono savivaldybės administracijai tenkanti bendros projekto vertės dalis – 4
625 860,00 Lt, iš kurių 462 920,00 Lt – Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos lėšos

Pacientų aptarnavimo kokybės gerinimas VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre
ir Jurbarko rajono psichikos sveikatos centre
Valstybės investicijų programa

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su
partneriu iš Rusijos – Karaliaučiaus miesto apygardos administracija.
Jurbarke bus sutvarkytas dvaro parkas: pietinėje oficinoje bus įrengta multimedijos ekspozicija „Jurbarkas turistams“, išleisti leidiniai
„Jurbarko dvaras vakar ir šiandien“, „Jurbarkas – turizmo kraštas“,
„Lietuva–Kaliningradas“ ir „Parkų, kaip turizmo ir laisvalaikio objektų,
valdymas“; bus surengtos dvi miesto šventės, Jurbarko dvaro parke buvusioje rusų stačiatikių cerkvėje suorganizuoti penki romansų vakarai,
paroda „Žaliasis Kaliningrado rūbas“. Jurbarke ir Kaliningrade bus
surengti praktiniai seminarai ir konferencijos, vyks kūrybinės stovyklos
Karaliaučiaus miesto technologijų universiteto studentams ir Jurbarko
miesto moksleiviams.
Projektas įgyvendinamas – tvarkomas Dvaro prakas, vyksta renginiai,
rengiamos knygos.
Projektą numatoma užbaigti iki 2014 m. lapkričio mėn.

2014 m. skirta 493 000 Lt, darbai bus vykdomi etapais

Bus atnaujinami VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros ir Jurbarko rajono psichikos sveikatos
centro pastatai, siekiama pagerinti šių pastatų šilumines charakteristikas ir estetinį vaizdą, pagerinti darbo
sąlygas medicinos personalui bei gydymosi sąlygas pacientams.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos
priežiūros centru.

Pacientų aptarnavimo aplinkos infrastruktūros
gerinimas VšĮ Jurbarko ligoninėje
Valstybės investicijų programa

Bus atnaujintas Jurbarko ligoninės pastatas. Projektu siekiama pagerinti pastato šilumines charakteristikas ir
estetinį vaizdą, pagerinti darbo sąlygas medicinos personalui bei gydymosi sąlygas pacientams.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Jurbarko ligonine.

1 200 000 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 200 tūkst. Lt
Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pastato
Jurbarke, Kalninės g. 39 rekonstravimas
Valstybės investicijų programa

Pirmajame etape atlikti Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pastato šiltinimo, langų keitimo darbai. Šiame
etape bus tvarkomas pastato vidus.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su Naujamiesčio pagrindine mokykla.

2014 m. skirta 800 000 Lt

ERŽVILKO SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų
centro Eržvilko socialinės globos filialo išplėtimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
1 307 374 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 196 106 Lt

Eržvilko sveikatingumo centro plėtra
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
39 063 Lt
Eržvilko kultūros centro materialinės bazės
stiprinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Įkurtas Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos
filialo padalinys – 16 vietų laikino gyvenimo namai moterims ir vaikams.
Pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos, įsteigtos 3 naujos darbo vietos.
Atlikti dviejų pastatų rekonstrukcijos darbai, nupirktas automobilis,
kompiuteriai, baldai, virtuvės įranga, buitinė technika, sporto įranga,
įrengta biokuro katilinė, apšildanti visus Eržvilko socialinės globos
filialo pastatus.
Projektą įgyvendino VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras,
partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – patraukli gyventi vietovė, sukuriant palankias sąlygas gyventojų užimtumui bei sveikatingumui ugdyti. Įsigyti treniruokliai bei sporto inventorius, gydomoji termomasažo lova, organizuoti dailės ir
dailiųjų amatų užsiėmimai.
Projektą pateikė VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras.
Įsigytas įgarsinimo, vaizdo ir apšvietimo įrangos komplektas, reikalingas visos seniūnijos kultūrinei veiklai
pagerinti, suorganizuota 30 šokių vakarų, surengtos 5 miestelio šventės.
Projektą pateikė Eržvilko kultūros centras.

39 674 Lt
Jaunimo renginių ciklo organizavimas Eržvilke
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Įsigyta kilnojamoji scena bei garso įrangos komplektas, suorganizuoti 6 renginiai.
Projektą pateikė Jurbarko r. Eržvilko gimnazija.

52 628 Lt
Mokyklų pagalba darbingiems tėvams
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
198 694 Lt

Projektą 2009–2013 metais įgyvendino Eržvilko gimnazija. Buvo organizuojamas vaikų užimtumas po pamokų,
vyko vasaros stovyklos, nupirkta žaidimų, baldų, surengti seminarai.
Eržvilko gimnazija dalyvavo kaip projekto partnerė.

VYKDomi PROJEKTAI
Eržvilko kultūros centro rekonstravimas
ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
1 043 694 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 208 739 Lt

Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Pašaltuonio kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Eržvilko miestelyje rekonstruojamos kultūros centro patalpos: dalis vandentiekio, nuotekynės, šildymo ir vėdinimo sistemos, lauko vandentiekio,
lauko buitinės nuotekynės, lauko lietaus nuotekynės, vidaus elektros,
inžinerinių tinklų, pakeisti langai, durys, apšiltintos sienos.
Šiuo metu vyksta statybos darbai – pakeisti langai, pastatas baigiamas
apšiltinti, vykdomi kiti rekonstrukcijos darbai.
Projektas turi būti baigtas 2014 m. rugsėjo mėn.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą Pašaltuonio kaimo gyventojams. Bus pastatyta vandens gerinimo stotis, skirta vandens geležies šalinimo filtrams įrengti.
Rangos darbų sutartis pasirašyta, darbus numatoma baigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

135 186,00 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 13 518,60 Lt
Bendruomenės namų modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams (Rutkiškių KB)
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
226 222 Lt

Tvarkomas bendruomenės panaudos teise valdomas pastatas, buvusi mokykla. Bus sutvarkyta pastato dalis:
renginių salė, koridorius, treniruoklių salė. Šiuo metu tvarkomos pastato grindys, keičiami langai, įrengiamos
pertvaros, lyginamos ir rengiamos dažyti sienos, vykdomi kiti statybos ir remonto darbai.
Projekto veiklas numatoma baigti iki 2014 metų liepos 1 d.
Projektą pateikė Rutkiškių kaimo bendruomenė, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Senųjų tradicijų puoselėjimas Eržvilko krašte
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa,
(VVG „Nemunas“)

Bus suorganizuoti 6 teminiai užsiėmimai vietos gyventojams, įsigytos priemonės šventėms organizuoti, bus
surengtos tradicinės šventės.
Projektą pateikė Pašaltuonio kaimo bendruomenė „Šaltuonėlė“.

10 7943,75 Lt
Eržvilko kultūros centro aktų salės
Rekonstrukcija
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa.
508 592 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 101 718 Lt

Planuojama rekonstruoti Eržvilko kultūros centro aktų salę. Bus atliktas kapitalinis salės remontas.
Projekto finansavimo sutartis pasirašyta, artimiausiu laiku bus pradėti viešieji rangos darbų pirkimai. Numatoma projekto pabaiga – 2015 m. birželio 20 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

PLANUOJAMI PROJEKTAI
Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas
bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Kartupių kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Paraiška baigta vertinti. Projektas įrašytas į rezervinių projektų sąrašą (bus vykdomas, jeigu bus gautas finansavimas).
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

133 242 Lt
Jurbarko viešosios bibliotekos Kartupių filialo
kapitalinis remontas
Valstybės investicijų programa

Viešosios bibliotekos Kartupių filialas įsikūręs buvusiame Kartupių pradinės mokyklos pastate. Tai vienintelis
visuomeninis pastatas gyvenvietėje, jame vyksta bendruomenės kultūrinė, edukacinė, laisvalaikio ir užimtumo
veikla. Bus atliktas pastato kapitalinis remontas.

150 000 Lt
Kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų materialinei techninei bazei stiprinti ir
(arba) sukurti
Žemės ūkio ministerija;
Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo bendruomenių asociacijų
veiklai programa

Už projekto lėšas bendruomenė planuoja įsigyti įgarsinimo įrangą, multimediją, ekraną, kėdžių, apsaugines
žaliuzes, įrengti signalizaciją.
Projektas bus įgyvendintas iki 2014 m. rugpjūčio 16 d.
Projektą pateikė Rutkiškių bendruomenės centras.

11 138,21 Lt, iš jų 10 proc. prisidės pati bendruomenė

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Girdžių miestelio kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
914 398 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 68 580 Lt

Pavidaujo kaimo bendruomenės socializacijos stiprinimas per aktyvią kultūrinę ir sportinę veiklą
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Sutvarkyti Girdžių miestelio viešosios infrastruktūros objektai –
miestelio centras ir kultūros centro
pastatas. Mituvos slėnis – gyventojų
vasaros susibūrimų vieta – pritaikytas kultūriniams renginiams.
Sutaupytos projekto lėšos buvo
panaudotos krepšinio ir tinklinio
aikštelei sutvarkyti.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Kaimo bendruomenės talkomis įrengta sporto infrastruktūra (krepšinio ir
tinklinio aikštelė), įsigytas būtiniausias sporto inventorius sporto veikloms
vykdyti, įsigyti baldai ir įgarsinimo aparatūros komplektas.
Projektą įgyvendino Pavidaujo kaimo bendruomenė.

74 720 Lt
Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir socialinės
atskirties mažinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Įsigytas sportinis inventorius, skirtas bendruomenės
laisvalaikiui organizuoti bei treniruotėms ir sporto
varžyboms: apranga Girdžių krepšinio komandai,
krepšinio ir tinklinio kamuoliai, mobili tinklinio
aikštelė, tinklinio tinklas, baidarės su priedais, baidarėms vežti pritaikyta priekaba,vandens kamuoliai
ir įranga, prizai.
Projektas užbaigtas 2012 m. rugsėjo mėn.
Projektą įgyvendino Girdžių bendruomenės
centras.

49 461 Lt

Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių
seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Girdžių seniūnijoje nusausinta 153,7 ha žemės plotų, rekonstruota 1,645 km griovių ir 5,794 km drenažo
rinktuvų, įrengtos 6 pralaidos.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

1 368 280,00 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 115 079 Lt
Viešųjų erdvių sutvarkymas Girdžiuose
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
(VVG „Nemunas“)
222 222 Lt

Girdžių miestelyje sutvarkytos poilsio aikštelės (įrengtos pralaidos, dolomitinės skaldos takas, laiptai ir
pandusas, pastatyti sporto ir poilsio įrenginiai, įrengti
suoliukai ir šiukšliadėžės, lauko šviestuvai, apsodinta
medžiais), sutvarkyta užtvankos pakrantė (pylimų šlaitų
grindimas akmenimis, įrengta maudykla su liepteliu ir
persirengimo kabina).
Projektą įgyvendino Girdžių bendruomenės
centras.

vykdomi PROJEKTAI
Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas
bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Pavidaujo kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa priemonė
(VVG „Nemunas“)

Pavidaujo kaime numatyta įrengti vandens gręžinį, sumontuoti vandens gerinimo ir vandens tiekimo sistemą.
Bus pastatyta vandens gerinimo stotis, kurioje bus sumontuoti geležies šalinimo filtrai, ji bus valdoma bei
prižiūrima su telemetrine informacine įranga.
Rangos darbų sutartis pasirašyta, projektą numatoma užbaigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

168 461 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 16 846,10 Lt.
Atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimas
Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos šildymo
sistemos modernizavimui
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), Klimato
kaitos specialioji programa
629 200 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 30 250 Lt
Kūrybinė stovykla vaikams
„Augo girioj ąžuolėlis“
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
11 076 Lt

Numatoma įrengti du biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus (po 200 kwh galios) ir kitus į katilo komplektaciją įeinančius įrenginius. Bus pastatytas biokuro sandėlis su kuro padavimo įrenginiais, įrengti dūmų
kanalai su dūmų valymo bei kita priklausančia įranga.
Šiuo metu yra parengtas techninis projektas.
Projektą numatoma užbaigti 2015 m.
Projektą pateikė Girdžių pagrindinė mokykla, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Girdžių miestelio vaikams ir jaunimui bus suorganizuota stovykla, kurioje jie susipažins su gaminiais iš medžio,
medžio drožybos būdais bei įrankiais.
Projektas vykdomas.
Projektą pateikė Girdžių šeimų centras.

planuojamAS PROJEKTAS
Girdžių bendruomenės aktyvinimas ir socialinio
solidarumo skatinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa priemonė
(VVG „Nemunas“)
59 433 Lt

Projekto vertinimas baigtas. Jis įrašytas į rezervinių projektų sąrašą.
Paraišką pateikė Girdžių bendruomenės centras.

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
2013 m. išasfaltuota 1,61 km Juodaičių miestelio gatvių, nutiesta 2,07 km pagrindinių gatvių apšvietimo
kabelių bei pastatyti nauji gatvių apšvietimo stulpai,
sutvarkyta aplinka prie seniūnijos administracinio
pastato.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus
miestelių kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Bendra viso projekto vertė – 6 281 188 Lt,
iš jų savivaldybės lėšos – 471 089 Lt.
Lėšų suma, skirta Juodaičių miesteliui – 1 236 753 Lt
Sportas – sveikata, sportuoki visada!
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.
(VVG „Nemunas“)

Surengta vaikų vasaros poilsio stovykla, nupirkti ir įrengti 5 stacionarūs
lauko treniruokliai visoms kūno raumenų grupėms stiprinti.
Projektą įgyvendino Juodaičių pagrindinė mokykla.

33 284 Lt

Juodaičių kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės sukūrimas
Žemės ūkio ministerija; Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo
bendruomenių asociacijų veiklai programa

Įsigytas nešiojamasis kompiuteris su programine įranga, multimedija, ekranas, daugiafunkcis spausdinimo
aparatas, įgarsinimo įranga ir apsauginės žaliuzės.
Projektą įgyvendino Juodaičių kaimo bendruomenė.

9659 Lt, iš jų bendruomenės lėšos – 966 Lt

vykdomI PROJEKTAI
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Juodaičių kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa (VVG „Nemunas“)
135 180 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 13 510 Lt
Juodaičių ir Raudonės seniūnijų pastatų rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, priemonė „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
(finansuojama per Nacionalinę mokėjimų agentūrą)
575 330 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 98 510 Lt, įnašas natūra,
Juodaičių seniūnijai skirta 243 820 Lt

Bus įrengta vandens geležies šalinimo Juodaičių vandenvietėje, pagerės vandens kokybė.
Jau pasirašyta rangos darbų sutartis.
Darbus numatyta baigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus apšiltintas Juodaičių seniūnijos administracinio
pastato su kultūros namais stogas, suremontuotos
laiptinės, sanitariniai mazgai.
Šiuo metu pasirašyta rangos darbų sutartis.
Darbus numatyta baigti iki 2014 m. spalio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

JURBARKŲ SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Jurbarkų vaikų darželio rekonstravimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
523 914 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 78 589 Lt

Jurbarkų vaikų darželio energijos efektyvumo
didinimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Projekto tikslas – gerinti Jurbarko rajono ikimokyklinio ugdymo kokybę. Sutvarkytas Jurbarkų vaikų darželis: rekonstruotos vidaus patalpos,
pakeisti sanitariniai mazgai, modernizuotos vidaus ugdomosios aplinkos
erdvės – įsigyta naujų baldų, įrengta ir reikiama kompiuterine įranga
aprūpinta metodinei veiklai skirta patalpa.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

401 790 Lt

Pagerėjo Jurbarkų darželio-mokyklos pastato būklė, užtikrintos palankios
mikroklimatinės sąlygos darželio vaikams bei darbuotojams. Mokykloje
efektyviau vartojama šilumos energija.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių
seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Jurbarkų seniūnijoje nusausinta 47,1 ha žemės plotų, rekonstruota 0,632 km griovių ir 2,27 km drenažo
rinktuvų, įrengta 1 pralaida.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

1 368 280 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 115 079 Lt
Jaunimo stovyklavietės „Atgaiva“ Vertimų kaime
infrastruktūros atnaujinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
258 395 Lt

Sutvarkyta stovyklavietė Vertimų kaime: įrengtos vandens gręžinio ir nuotekų sistemos, sutvirtinti Mituvos upės
šlaitai ir pritaikyta maudyklei, įrengtos šiukšlių dėžės, suoliukai ir sūpuoklės, pastatyta pavėsinė, atlikti stovyklavietės
pastato židinio remonto darbai, aptverta teritorija.
Projektą pateikė Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras, partnerė – Vertimų šv. Jono krikštytojo parapija.

VYKDOMI PROJEKTAI
Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus
miestelių kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
6 281 188 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 471 089 Lt.
Lėšų suma skirta Jurbarkų miesteliui – 2 287 649 Lt

Jurbarko rajono Dainių k. dalies Užtvankos gatvės,
Jurbarko miesto Gedimino gatvės, V. Kudirkos gatvės ir Liepų gatvės rekonstrukcija bei B. Nedzinskienės gatvės ir K. Donelaičio gatvės pratęsimo
įrengimas
Susisiekimo ministerija; priemonė „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“
7 603 445 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 342 155 Lt
Kaimo jaunimo užimtumo didinimas įrengiant patyrimines (mobilias ir stacionarias) trasas Vertimų
stovyklavietėje ir jos prieigose
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Jurbarkuose išasfaltuotos 6 gatvės, įrengta 4,5 km
naujo gatvių apšvietimo, įrengta 1,5 km pėsčiųjų takų.
Pradėta tvarkyti Jurbarkų gyvenvietės centrinė aikštė,
kurioje įrengti pėsčiųjų takai ir apšvietimas, paruošti
pagrindai sporto aikštelei įrengti.
Visus darbus planuojama užbaigti 2014 metais.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės
administracija
Dainių kaime bus sutvarkyta ir
išasfaltuota Užtvankos gatvė. Dalis
darbų jau padaryta, vasarą jie bus
tęsiami.
Darbai turi būti užbaigti
iki 2014 m. pabaigos.
Projektą įgyvendina Jurbarko
rajono savivaldybės
administracija.
Bus sudarytas vietovės orientacinis žemėlapis; įsigytas orientacinės ir mobilios trasos inventorius; paruoštos
3 rungčių trasos: orientacinė, mobili ir stacionari. Bus suorganizuoti 2 renginiai, kuriuose jauni žmonės įgis
naujos patirties.
Projekto finansavimo sutartis pasirašyta. Projektą numatoma įgyvendinti per 2014 m.
Projektą pateikė Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras.

59 542 Lt
Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose,
nauja statyba
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
151 062,68 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 2511,00 Lt

Bus įrengtos krepšinio aikštelės Vertimuose ir Žindaičiuose, tvarkoma aplinka Vertimų ir Žindaičių kaimuose.
Šiuo metu pasirašyta finansavimo sutartis, darbai bus atlikti per metus.
Projektą pateikė Vertimų kaimo bendruomenė, partneriai – Žindaičių bendruomenė, Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

RAUDONĖS SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Raudonės miestelio kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
1 053 024 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 78 977 Lt

Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Raudonėnų ir Balandžių k. gyventojams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Raudonės miestelyje įrengti pėsčiųjų takai prie Pilies, Tvenkinių, Naujosios, Kaštonų gatvių, išasfaltuotos Beržų, Taikos, Parko gatvės, įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė šalia miestelio centro, įrengta krepšinio
aikštelė ir vaikų žaidimo kompleksas bei jų apšvietimas. Atliktas Pilies,
Kaštonų, Naujosios, Tvenkinio gatvių dalies dangų remontas.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Pastatyta vandens geležies šalinimo stotis. Joje sumontuoti geležies šalinimo filtrai bei vandens filtrų nuoplovų
šalinimo įranga, ji prijungta prie Raudonėnų ir Balandžių kaimų vandens tiekimo sistemos. Sistema valdoma
bei prižiūrima naudojant telemetrinę informacinę įrangą.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

114 882 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 11 489 Lt
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas bei geriamojo vandens tiekimo sistemų
atnaujinimas Stakių miestelyje
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Stakių miestelyje pastatyta geležies šalinimo stotis, sumontuoti vandens gerinimo filtrai, atnaujinta vandentiekio trasa Jaunimo g.
Pagerėjo vandens kokybė.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

130 901 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 13 091 Lt
Buvusių senų pesticidų sandėlių teritorijų, esančių
Pamituvio I ir Kybartų kaimuose, sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
481 345 Lt, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 24 067 Lt
Raudonės miestelio jaunimo užimtumo skatinimas
vykdant sportines veiklas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)
30 909 Lt

Jurbarko krašto bendruomenių įtraukimas
atkuriant istorinių mugių tradicijas panemunės
miesteliuose
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Išvalytos pesticidais užterštos teritorijos: nugriauti statiniai ir jų liekanos, surinktas užterštas gruntas, išvalytos
šiukšlėmis ir kitomis statybinėmis atliekomis užterštos teritorijos. Panaikintas taršos šaltinis bei suformuota
patraukli, švari bei saugi aplinka gyventojams.
Išvalytas 0,25 ha plotas; iškasta 2257 m3 užteršto grunto.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Įsigyti lauko treniruokliai ir sportinė krepšinio komandos apranga.
Komanda treniruojasi ir sėkmingai
dalyvauja varžybose.
Projektą įgyvendino Raudonės
pagrindinė mokykla.

Panemunės miestelių bendruomenės buvo pakviestos dalyvauti tradicinėje mugėje, įsigyta įranga ir įrengta
vieša lauko erdvė mugei organizuoti. Suorganizuota tradicinė mugė turistinio sezono metu.
Projektą pateikė VšĮ Lietuvos „Panemunių žiedai“, partneris – Raudonės bendruomenės centras.

56 225 Lt
Bendruomeniškumo ir tradicijų puoselėjimas
Raudonėje
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)
23794 Lt
Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos
pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės
poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)
239 222 Lt

VYKDOMI PROJEKTAI
Juodaičių ir Raudonės seniūnijų pastatų rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, priemonė „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
(finansuojama per Nacionalinę mokėjimų agentūrą)
575 330 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 98 510 Lt (įnašas natūra).
Raudonės seniūnijai skirta 232 992 Lt
Veliuonos kultūros centro Stakių skyriaus patalpų
pritaikymas kultūrinei veiklai
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Bendruomenės pastangomis organizuojamos tradicinės šventės: Oninės ir Kalėdos (du sezonus), bus suorganizuota išvyka į kitas Jurbarko rajono bendruomenes pasidalyti gerąja patirtimi bei išleista informacinė
medžiaga apie Raudonę.
Projektą įgyvendino Raudonės bendruomenės centras.
Atlikti bendruomenei panaudos sutartimi priklausančio seno
pastato vidaus ir lauko remonto
darbai.
Projektą pateikė Raudonės bendruomenės centras, partnerė –
Raudonės Švč. Jėzaus Širdies
parapija.

Bus atliekamas Raudonės seniūnijos pastato remontas – apšiltintas
ir pakeistas stogas, sutvarkyti
sanitariniai mazgai, pakeistas katilas, atliktas salės ir kitų bendro
naudojimo patalpų remontas.
Rangos darbų sutartis pasirašyta,
darbai vyksta. Projektą numatoma
užbaigti iki 2014 m. spalio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono administracija.
Numatoma atlikti Stakių gyvenvietėje esančių patalpų, skirtų kultūrinei veiklai vykdyti, remontą. Bus sumontuoti plastikiniai langai, nupirktas ir pastatytas židinys, atlikti smulkūs vidaus apdailos darbai.
Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
Projektą pateikė Veliuonos kultūros centras, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

41 232 Lt
Raudonėnų viešosios infrastruktūros
sutvarkymas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Planuojama nugriauti esamą Raudonėnų kaimo (Raudonės sen., Jurbarko r.) kapinių tvorą (383,5 m) ir įrengti
naują tvorą su vartais ir varteliais. Naujos tvoros su vartais ilgis – 383 m.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

50 038,78 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 5 003,87 Lt

PLANUOJAMAS PROJEKTAS
Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos
pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės
poreikiams (II etapas)
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa (VVG „Nemunas“)
64 706,95 Lt

Paraiška baigta vertinti. Projektas įrašytas į rezervinių projektų sąrašą (bus vykdomas, jeigu bus gautas finansavimas).
Paraišką pateikė Raudonės bendruomenės centras.

SEREDŽIAUS SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Seredžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologoniais tyrimais (projektas Saugomų teritorijų
tvarkymas (II etapas)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
243 372 Lt
Sutvarkyta Seredžiaus piliakalnio viršutinė ketera, įrengti laiptai, suformuoti takai, pastatytas stendas.
Projekto teikėjas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įgyvendino Panemunių
regioninio parko direkcija.
Buvusio senų pesticidų sandėlio teritorijos,
esančios Pikčiūnų kaime, sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
1 347 597 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 67 380 Lt

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Viešvilės, Smalininkų, Klausučių, Seredžiaus miesteliuose ir Jurbarko
mieste). Asenizacinis automobilis
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
17 799 777 Lt
Vosbutų bendruomenės pastato remontas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
126 978 Lt
Bendruomeniškumo ir Seredžiaus krašto
kultūros puoselėjimas rengiant jubiliejines
ir kitas šventes
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
58 167 Lt
Rekreacinis laisvalaikis stiprina bendruomenę
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)

Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą,
sutvarkant buvusio senų pesticidų sandėlio teritoriją, praeityje užterštą
aplinkai pavojingomis medžiagomis. Išvalyta pesticidais užteršta teritorija, nugriauti statiniai ir jų liekanos, surinktas užterštas gruntas, išvalyta
šiukšlėmis ir kitomis statybinėmis atliekomis užteršta teritorija (išvalyta
0,6132 ha teritorija, išvežta 3994 m3 užteršto grunto).
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Jurbarko
rajono Smalininkų, Viešvilės, Seredžiaus miesteliuose, Klausučių gyvenvietėje bei Jurbarko mieste.
Projektas užbaigtas 2013 m. Seredžiuje pastatytos 3 siurblinės, paklota 6289,95 m nuotekų ir 4634 m vandentiekio tinklų.
Klausučiuose pastatytos 3 siurblinės, paklota 3643 m vandentiekio, 4913,7 m nuotekų tinklų.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Jurbarko vandenys“.
Suremontuotas bendruomenės pastatas – sutvarkytas stogas, pakeisti langai, atliktas vidaus remontas, įrengtas
orinis šildymas.
Projektą įgyvendino Vosbutų kaimo bendruomenė.
Už projekto lėšas 2012 m. surengti Stasio Šimkaus 125-ųjų gimimo metinių ir Seredžiaus miestelio 720 metų
sukakties minėjimai. Išleista knygelė „Kompozitorius Stasys Šimkus – Seredžiaus krašto žmogus“, pagaminti
jubiliejiniai medaliai. Surengtas chorų festivalis „Kur bakūžė samanota“, mokslinė konferencija. Miestelio
jubiliejui išleistas laikraštis „Serediškis“. 2012 m. birželio 4–8 d. vyko medžio drožybos pleneras, kuriame
dalyvavo 10 bendruomenės narių. Sukurta Seredžiaus krašto bendruomenių svetainė www.seredzius.com.
Projektą įgyvendino Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos bendruomenė.
Suremontuota Klausučių pagrindinės mokyklos sporto salė, įsigyta švieslentė ir pakyla varžyboms.
Projektą pateikė Klausučių sporto klubas „Jaunuolynas“, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

115 787 Lt
Klausučių kultūros centro patalpų remontas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
172 664 Lt
Klausučių kultūros centro pastato stogo
remontas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
114 247 Lt
Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos šildymo trasų įrengimas ir pastatų
šildymo sistemų rekonstrukcijos darbai
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), Klimato
kaitos specialioji programa;
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Pakeisti pastato langai, atnaujinta šildymo sistema,
įrengta kietojo kuro katilinė.
Projektą pateikė Klausučių kultūros centras,
partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.
Pakeista susidėvėjusi stogo danga. Dalis pastato stogo
apšiltinta.
Projektą pateikė Klausučių kultūros centras,
partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.
Atlikti šie darbai: sandėlis rekonstruotas į kuro sandėlį, pastatyta biokuro katilinė, įrengti du 190 kW ir 50 kW
galingumo biokuro katilai su visais priklausiniais, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai, nutiesti 188 metrai
šiluminių trasų, įrengti 3 šiluminiai punktai. Katilinė veikia nuo 2013 m. gruodžio mėn.
Projektą pateikė ir įgyvendino Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla, partnerė – Jurbarko rajono
savivaldybės administracija.

670 751 Lt, iš jų 274 056 Lt LAAIF lėšos, 132 660 Lt Jurbarko rajono savivaldybės lėšos, likusi suma – VVG „Nemunas“ investicinis
projektas

VYKDOMI PROJEKTAI
Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus
miestelių kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
6 281 188 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 471 089 Lt.
Lėšų suma, skirta Seredžiaus miesteliui – 1 415 113 Lt
Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas
Jurbarko rajone
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
2 105 815 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 315 872 Lt
Seredžiaus senelių globos namų rekonstrukcija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
2 966 255 Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 444 938 Lt

Seredžiaus pritaikymas viešajai turizmo
infrastruktūrai
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
140 282 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 21 043 Lt

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus miesteliuose.
Seredžiuje renovuotas bendruomenės pastatas, įrengtas sporto aikštynas,
rekonstruotas gatvių apšvietimas, įrengtas pėsčiųjų takas.
Visas projekto veiklas planuojama užbaigti 2014 m. liepos mėn.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – plėtoti modernią švietimo, kultūros ir sporto paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų
grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Jurbarko rajone. Bus rekonstruotas Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos trečiasis pastatas ir jame įsteigtas universalus daugiafunkcis centras, aprūpintas reikiama
įranga bei baldais.
Šiuo metu atlikta daugiau kaip pusė rangos darbų, projektą numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – modernizuoti Seredžiaus senelių globos namus, siekiant
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms užtikrinti stacionarių socialinių
paslaugų kokybę ir saugią aplinką, aprūpinti įstaigos gyventojus būtinais
baldais ir įranga, leidžiančiais užtikrinti visavertę gyvenimo kokybę.
Bus rekonstruotas senelių globos namų pastatas, pastatytas priestatas,
įrengta palėpė.
Įgyvendinta 73 proc. visų numatytų atlikti projekto darbų. Liko atlikti
apdailą, sutvarkyti aplinką. Šiuo metu darbai nevyksta dėl rangovui
iškeltos bankroto bylos.
Projektą tikimasi užbaigti iki 2014 m. rudens.
Projektą įgyvendina Seredžiaus senelių globos namai.
Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Seredžiuje, tinkamai išnaudojant gamtos,
istorinius, kultūrinius išteklius bei sukuriant palankesnes sąlygas efektyviam jų pritaikymui Jurbarko rajone.
Greta lankytinų turistinių Seredžiaus miestelio objektų bus įrengti tualetai ir akmenų grindinio aikštelė
transportui stovėti.
Projektas turi būti užbaigtas iki 2014 m. gegužės 31 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Buvusios Armeniškių pradinės mokyklos pastato
patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa,
(VVG „Nemunas“)
153 656 Lt
Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas
bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Armeniškų kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa
(VVG „Nemunas“)
156 422 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 15 642 Lt

Projekto esmė – pritaikyti nenaudojamą pastatą bendruomenės poreikiams, susirinkimams, vakaronėms,
laisvalaikio praleidimui. Atliktas dalinis stogo remontas, pakeista dalis langų, sutvarkyta elektros instaliacija,
vidaus durys, įrengta šildymo sistema, atliktas vidaus remontas. Projektu siekiama patalpas kiek įmanoma
labiau pritaikyti kaimo bendruomenės poreikiams.
Darbus numatoma užbaigti 2014 m. pavasarį.
Projektą pateikė Armeniškių kaimo bendruomenė, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Armeniškių kaime numatyta įrengti vandens gręžinį, sumontuoti vandens gerinimo ir vandens tiekimo sistemą.
Bus pastatyta vandens gerinimo stotis, kurioje bus sumontuoti geležies šalinimo filtrai ir kuri bus valdoma bei
prižiūrima telemetrine informacine įranga.
2014 m. sausio 10 d. pasirašyta statybos darbų gręžiniui bei vandens gerinimo, nugeležinimo sistemai įrengti
sutartis su UAB „Kauno hidrogeologija“. Darbus planuojama pabaigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

PLANUOJAMI PROJEKTAI
Projekto tikslas – suburti aktyvią Seredžiaus bendruomenės dalį mokytis medžio drožybos. Jaunimui ir kitiems
norintiems 2014 metais numatoma surengti medžio drožybos plenerą, kuriame bendruomenės nariai susipažintų su tradicine medžio drožyba, mokytųsi iš medžio gaminti lauko baldus, medžio skulptūras.
Šiuo metu pasirašyta finansavimo sutartis.
Projektą pateikė Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla.

Išmok dirbti ir papuošk gimtąjį miestelį
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(per VVG „Nemunas“)
10 062 Lt

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Skirsnemunės skvero Nemuno gatvėje
sutvarkymas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
50 624 Lt

Motinos-vaiko dienos užimtumo centro Skirsnemunėje geoterminio šildymo sistemos įrengimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

2013 m. vasarą sutvarkyta skvero
aplinka, įrengti takeliai, suformuota erdvė paminkliniam akmeniui,
įrengtos poilsio zonos, pasodinta
daugiamečių augalų. Skverelio idėja – saulės laikrodis, kurio centras
yra grubiai tašyto ąžuolo vartai.
Projektą pateikė ir įgyvendino
Skirsnemunės kaimo bendruomenė.

Skirsnemunėje esančio „Motinos – vaiko dienos užimtumo centro“ pastate įrengtas geoterminis šildymas.
Projektą pateikė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“,
projekto partnerė – Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapija.

102 506 Lt
Pilies I kaimo vandentvarkos sistemos
modernizavimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Atnaujinti ir išplėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklai Pilies I gyvenvietėje.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

955 167 Lt , iš jų savivaldybės lėšos – 163 556 Lt
Knygos „Skirsnemunė“ leidyba. Skirsnemunės
miestelio 700-ųjų metų jubiliejaus renginys
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Surengta Skirsnemunės miestelio 700 metų jubiliejui skirta šventė, išleista knyga „Skirsnemunė“.
Projektą pateikė Jurbarko kultūros centras, partnerė – Skirsnemunės kaimo bendruomenė.

39 061 Lt
Kultūrinio turizmo vystymas Panemunės pilyje,
įtraukiant vietos bendruomenę
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

Panemunės pilyje gegužės–birželio–liepos
savaitgaliais vyko dailiųjų amatų mokymai
rajono žmonėms. Sukviesti mokytojai projekto dalyvius kiekvieną savaitgalį mokė vis kito
amato. Bendruomenių nariams buvo sudaryta
galimybė pristatyti atvykstantiems turistams
Jurbarko kraštą, jo savitumą ir galimybes.
Projektą pateikė Vilniaus dailės akademija,
partnerė – Jurbarko rajono bendruomenių
sąjunga.

60 844 Lt

VYKDOMI PROJEKTAI
Buvusio darželio pastato patalpų pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
231 118 Lt
Geriamojo vandens tiekimo sistemos
įrengimas Vencloviškių kaimo gyventojams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
63 066 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 6 306 Lt
Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą
Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)
2007–2013 m. Europos partnerystės ir kaimynystės priemonės
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
15 678 333 Lt, iš jų savivaldybės lėšos –156 783 Lt.
Viso projekto vertė – 59 598 834 Lt, iš jų paramos dalis –
28 083 000 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 156 783 Lt
Skirsnemunės mokyklos energijos
efektyvumo gerinimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
394 843 Lt

Buvusio darželio Pilies I kaime dalyje bus pakeisti langai, sutvarkyta elektros instaliacija, santechnika, įrengta
šildymo sistema, atliktas patalpų vidaus remontas. Šiuo metu pastate vykdomi darbai.
Projektas bus užbaigtas iki 2014 m. liepos 1 d.
Projektą pateikė Pilies kaimo bendruomenė, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – geriamojo vandens gręžinio tiekimo sistemos atnaujinimas Vencloviškių kaime.
Pagal projektą numatyta įrengti vandens gręžinį.
Rangos darbų sutartis pasirašyta.
Projektą numatoma užbaigti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Skirsnemunės miestelyje bus įrengti (atnaujinti) nuotekų surinkimo tinklai (13,46 km), įrengtos 5 nuotekų
siurblinės, nuotekų valymo sistema, nutiesta 7,69 km vandentiekio tinklų, įsigyta krovininė transporto priemonė
su kėlimo įranga konteineriams, skirta nuotekų valyklose susidariusiam dumblui vežti. Taip pat bus surengti
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities įmonių ir institucijų, atsakingų už vandens
telkinių taršos reguliavimą, atstovų darbiniai susitikimai, skirti pasidalyti patirtimi nuotekų tvarkymo srityje
ir numatyti tolimesnius veiksmus Nemuno upės baseino ekologinei būklei gerinti.
Rangos darbai prasidėjo 2013 m. gruodžio mėnesį. Projektas turėtų būti baigtas iki 2014 m. pabaigos.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus atnaujintas (modernizuotas) Skirsnemunės mokyklai priklausantis pastatas (darželis): pakeisti langai,
durys, apšiltintos sienos, stogas.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

PLANUOJAMAS PROJEKTAS
Kartupėnų piliakalnio pritaikymas
paveldo pažinimui
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Apie 300 000 Lt

Planuojama sutvarkyti Kartupėnų piliakalnio prieigas, įrengti laiptus, sutvarkyti želdinius.
Projekto teikėjas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

SMALININKŲ SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI

975 254 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 73 144 Lt

Smalininkuose sutvarkytas parkas su poilsio zonomis, pasivaikščiojimo
takai, apšvietimas. Miestelyje įrengti ir atnaujinti pėsčiųjų takai, suremontuota autobusų stotelė, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, naujai
įrengta krepšinio aikštelė su gumine danga bei pastatyta varpinė.
2013 m. Darnios plėtros konkurse Smalininkų parkas, kaip geriausiai
pritaikytas prie kraštovaizdžio objektas, laimėjo pirmąją vietą.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Viešvilės, Smalininkų, Klausučių, Seredžiaus miesteliuose ir Jurbarko
mieste). Asenizacinis automobilis
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Projekto tikslas – tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Jurbarko
rajono Smalininkų, Viešvilės, Seredžiaus miesteliuose, Klausučių gyvenvietėje bei Jurbarke.
Smalininkuose nutiesta 3643 m naujų vandentiekio tinklų, 4914 m naujų buitinių nuotekų tinklų, įrengtos 3
naujos nuotekų siurblinės, nuotekų valykla.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Jurbarko vandenys“.

Smalininkų miesto kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

17 799 777 Lt
Profesinio ir technologinio mokymo bazės infrastruktūros bei mokymo priemonių atnaujinimas
Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
600 000 Lt
Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas
Smalininkuose
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Suremontuotas gamybinių dirbtuvių stogas, automobilių diagnostikos ir
techninės priežiūros laboratorija. Kabinete pakeisti langai, garažo vartai,
grindų danga, šviestuvai bei įsigyti mokykliniai baldai.
Įsigyta praktinio mokymo įranga.
Projektas įgyvendintas 2013 m.
Projektą įgyvendino Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.
Įsigyta baldų, garso aparatūros, kompiuterinė įranga, tinkama įvairiausio pobūdžio renginiams, jaunimo
laisvalaikiui.
Projektą 2012 m. įgyvendino Smalininkų jaunimo klubas „Aukštyn kojom“.

32 165 Lt
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros
centro priemonės kultūros paslaugų kokybei
gerinti bendruomenėse
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

Įsigyta garso ir vaizdo įrangos, įvairių priemonių ir inventoriaus gyventojų kūrybiniam užimtumui, dailės
studijos užsiėmimams.
Projektą 2013 m. įgyvendino Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras,
partneris – Smalininkų bendruomenės centras.

35 871 Lt
Turizmo paslaugų pasiūlos didinimas
Smalininkuose
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
35 993 Lt

Projekto esmė – sukurti dviračių nuomos paslaugą Smalininkuose. Įsigyta 20 dviračių, tiek pat šalmų, dviračių
stovai bei dviračių priežiūros komplektas.
Smalininkuose palei Nemuno pakrantę sutvarkyti takai, kad jais būtų galima važiuoti dviračiais.
Projektas baigtas 2013 m., įgyvendino Smalininkų bendruomenės centras.

Smalininkų turistinio patrauklumo didinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Sudarytos sąlygos įtraukti šokių kolektyvą „Skalva“ į turistams organizuojamas ekskursijas ir edukacines
programas. „Skalvos“ kolektyvas
dalyvavo įvairiose šventėse rajone
ir už jo ribų, programoje buvo demonstruojamas Klaipėdos krašto
kostiumas, papročiai. Projektas
įgyvendintas 2013 m.
Projektą įgyvendino klubas „Smalininkų Skalva“.

51 598 Lt

Smalininkų miesto ir Smalininkų kaimo bendrojo
plano parengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
136 845 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 20 527 Lt

Projektu buvo siekiama suformuoti Smalininkų miesto, kaip kurortinės teritorijos, vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias
teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus. Siekiama tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą
bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, patikslinti Smalininkų miesto istorinės dalies ribas bei atkurti
buvusias Smalininkų miesto ribas.
Projektas užbaigtas – Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. patvirtino Smalininkų miesto
bendrąjį planą.

VYKDOMI PROJEKTAI
Smalininkų paveldo bendruomenės verslumo
skatinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
39 218 Lt

Viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant vaikų
žaidimo aikštelę Smalininkų kaime
Žemės ūkio ministerija: Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo
bendruomenių asociacijų veiklai programa

Vykdomos 2 pagrindinės veiklos: 1. bus įsigyti tautiniai rūbai, įranga bei kiti reikmenys kulinarinio paveldo
pristatymams organizuoti; 2. bus organizuojami kulinarinio paveldo pristatymai rajono bendruomenei ir
atvykstantiems iš kitur svečiams. Pristatymus planuojama rengti bendruomenės organizuojamose šventėse
(Užgavėnėse, Joninėse, žiobrinėse), Raudonės pilies kieme. Ateityje ketinama bendradarbiauti su Jurbarko
krašto Mažosios Lietuvos kultūros centru ir klubu „Smalininkų Skalva“. Taip ketinama išplėsti turistams
siūlomų paslaugų spektrą, užtikrinti jų kompleksiškumą.
Pateikė Smalininkų tautinio, kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenė.
Projektas bus baigtas 2014 m.
Bus sutvarkyta aplinka ir įrengta
vaikų žaidimo aikštelė.
Projektas bus įgyvendintas
2014 m.

22 159 Lt
Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas
Jurbarko r. Lidijos Meškaitytės pagrindinės
mokyklos šildymo sistemos modernizavimui
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), Klimato
kaitos specialioji programa

Projektas turėjo būti įgyvendintas 2013 metais, tačiau įstrigo. Yra parengtas techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, pateikti dokumentai gauti leidimą vykdyti statybas.
Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
Projektą pateikė Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla.

581 526 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 30 250 Lt
Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų jaunimo socialinės atskirties mažinimas per praktinius įgūdžius
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas)
39 759 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 1 993 Lt

Smalininkų ir Viešvilės seniūnijų jaunuoliams bus sukurta (savi-)pagalbos erdvė, suorganizuoti 32 teminiai
užsiėmimai, įsigytos jiems reikalingos priemonės ir įranga.
Projektą pateikė Smalininkų jaunimo klubas „Aukštyn kojom“, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.
Pasirašyta finansavimo sutartis, projektas bus baigtas 2015 m.

PLANUOJAMAS PROJEKTAS
Socialinės atskirties mažinimas ir socialinės
integracijos didinimas Smalininkuose
besimokantiems sutrikusio intelekto mokiniams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
15 910,42 Lt

Tikslas – sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių vaikams lavinti dvasinius, kūrybinius ir fizinius įgūdžius.
Projektas patvirtintas ir įrašytas į rezervinių projektų sąrašą (bus įgyvendinamas, jei bus gautas
finansavimas).
Projektą pateikė Smalininkų bendruomenės centras.

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI

1 234 488 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 92 587 Lt

Šimkaičių miestelyje įrengtas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams buvęs valgyklos pastatas, sutvarkytos
ir įrengtos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, 1 gatvė, 1 vaikų žaidimo aikštelė. Iš sutaupytų projekto lėšų
suremontuota mokyklos krepšinio aikštelė, sutvarkytos Kniečių ir Liepų gatvės.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Muzikavimo studija – tau ir man
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Įsigyta muzikos instrumentų ir priemonių, kuriais naudojasi pavieniai Vadžgirio muzikantai bei vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „ Šebukai“, sakralinės muzikos ansamblis, grupės „Kreizas“ ir „Sauja“.
Projektą įgyvendino Vadžgirio muzikos mylėtojų klubas „Mūza“.

Šimkaičių miestelio kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

37 426 Lt
Atokvėpis po liepomis
Žemės ūkio ministerija:
Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo bendruomenių asociacijų
veiklai programa

Paskynuose pastatyta nauja autobusų stotelė – pavėsinė, suolai,
šiukšliadėžė, skelbimų lenta, sutvarkyta aplinka. Atlikti darbai –
nugriautas senas statinys, išvežtos
atliekos, išklota trinkelėmis poilsio
zona.
Projektą įgyvendino Paskynų bendruomenė.

24 399 Lt

Vadžgirio bendruomenės namų sutvarkymas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Pakeistas Vadžgirio bendruomenės namų stogas, įvestas geoterminis šildymas, suremontuotos bendruomenės
ir kultūros centro patalpos.
Projektą pateikė Eržvilko kultūros centras, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

395 126 Lt
Paulių kaimo bendruomenės materialinės bazės
sukūrimas, jaunimo užimtumo skatinimas
Žemės ūkio ministerija: Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo
bendruomenių asociacijų veiklai programa

Projekto tikslas – aktyvinti kaimo bendruomenės veiklą ir skatinti Paulių kaimo gyventojų bendruomeniškumą.
Už projekto lėšas įsigytas kompiuteris, projektorius, pastatomas ekranas, daugiafunkcis kopijavimo aparatas,
fotoaparatas, akordeonas, baldų.
Projektą įgyvendino Paulių kaimo bendruomenė.

21 394 Lt
Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių
seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Šimkaičių seniūnijoje nusausinta 12,4 ha žemės plotų, rekonstruota 1,079 km griovių ir 0,332 km drenažo
rinktuvų.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

1 368 280 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 115 079 Lt
Baltraitiškės kaimo bendruomenės pastato dalies
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

Atnaujinta ir suremontuota Baltraitiškės kaimo bendruomenės pastato dalis, sudarytos geros sąlygos kultūrinei ir visuomeninei veiklai.
Projektą pateikė Baltraitiškės kaimo bendruomenė, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

106 183 Lt
Baltraitiškės kaimo bendruomenės materialinės
bazės sukūrimas
Žemės ūkio ministerija: Paramos kaimo bendruomenėms ir kaimo
bendruomenių asociacijų veiklai programa

Bendruomenė įsigijo renginių įgarsinimo įrangą, spausdintuvą, kompiuterį, multimedijos įrenginį, 50 kėdžių,
15 stalų, kamerą, fotoaparatą, 3 spintas, įrengė apsaugines žaliuzes.
Projektą įgyvendino Baltraitiškės kaimo bendruomenė.

24 951 Lt
Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos
sporto salės remontas ir treniruoklių salės įrengimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

Suremontuota mokyklos sporto salė ir prie jos esančios patalpos, pakeista 16 langų ir durų, atliktas vidaus
remontas, sumontuota ventiliacija.
Projektą pateikė Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla, partneris – Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

130 857 Lt

VYKDOMI PROJEKTAI
Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Vadžgirio miestelio bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
130 830 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 13 083 Lt
Šilti ir jaukūs bendruomenės namai
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
139 034 Lt

Numatyta pastatyti vandens gerinimo stotį, kurioje bus sumontuoti geležies šalinimo filtrai ir kuri bus valdoma bei prižiūrima su telemetrine informacine įranga. Vadžgirio 173 vandens vartotojai naudos kokybišką
geriamąjį vandenį.
Pasirašyta rangos darbų sutartis.
Darbų pabaiga numatoma 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Paskynuose bus suremontuotas pastatas – įrengta salė, poilsio kambarys, sutvarkyti sanitariniai mazgai. Bus
įrengta nauja katilinė, pastatytas kieto kuro katilas ir įrengtas oro šildytuvas. Pastatytas priestatas sumažins
šilumos nuostolius ir atliks rūbinės funkciją.
Projektą numatoma įgyvendinti per 2014 metus.
Projektą įgyvendina Paskynų bendruomenė.

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Viešvilės, Jurbarkų, Juodaičių ir Seredžiaus
miestelių kompleksinis sutvarkymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
6 281 188 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 471 089 Lt.
Viešvilės miesteliui skirta 1 341 672 Lt
Viešvilės gamtinio pažintinio pėsčiųjų maršruto
parengimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
107 420 Lt
Apleisto pastato, esančio Viešvilės miestelyje,
likvidavimas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
162 828 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 8 141 Lt
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Viešvilės, Smalininkų, Klausučių, Seredžiaus miesteliuose ir Jurbarko
mieste). Asenizacinis automobilis
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
17 799 777 Lt

Sutvarkyta Viešvilės viešoji infrastruktūra: žuvitakio zonoje įrengti
pėsčiųjų takai, apšvietimas, tilteliai
per upelį, įrengta vaikų žaidimo
aikštelė. Įrengtas apšvietimas miestelio gatvėse.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Įrengtas pažintinis takas su visa reikalinga infrastruktūra. Gyventojams ir turistams sudaryta galimybė poilsiauti bei praleisti laisvalaikį saugioje, švarioje aplinkoje.
Projektą pateikė VšĮ Jurbarko turizmo informacijos centras.
Projekto partneriai – Jurbarko miškų urėdija, Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“.
Projekto tikslas – gerinti aplinkos kokybę, sutvarkant kraštovaizdį Viešvilėje. Nugriautas apleistas pastatas,
išvalyta šiukšlėmis ir kitomis statybinėmis atliekomis užteršta teritorija. Sutvarkytas žemės plotas užsėtas žolės
mišiniu. Likviduotas aplinką žalojantis objektas.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas
Jurbarko r. Smalininkų, Viešvilės, Seredžiaus miesteliuose, Klausučių gyvenvietėje bei Jurbarko mieste.
Viešvilėje nutiesta 3134,51 m naujų vandentiekio tinklų, 3887,44 m naujų buitinių nuotekų tinklų, pastatytos
2 naujos nuotekų siurblinės, nuotekų valykla.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Jurbarko vandenys“.

VYKDOMAS PROJEKTAS
Tvarkoma prie Viešvilės pagrindinės mokyklos esanti viešoji erdvė, įrengiamas aikštynas su futbolo aikšte,
bėgimo takais, lauko krepšinio aikštele.
Projektas turi būti užbaigtas iki 2014 metų liepos 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla, partneriai – Viešvilės vaikų globos namai, Jurbarko
rajono savivaldybės administracija.

Viešvilės pagrindinės mokyklos aikštyno
sutvarkymas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
257 092,94 Lt

VELIUONOS SENIŪNIJA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Dažasvydžio paslaugos sukūrimas Jurbarko
rajone
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)

Įsigyta dažasvydžio įranga, skalbimo mašina (aprangai skalbti). Suorganizuotos parodomosios dažasvydžio
varžybos, surengtas pristatomasis renginys turizmo paslaugų teikėjams.
Projektą įgyvendino Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas.

29 652 Lt
AVE jaunimui (Aktyvios veiklos erdvė jaunimui)
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
55 425 Lt

Įsigyta reikalinga įranga, organizuotas jaunimo užimtumas: kino vakarai ir kino kūrimo, menų dirbtuvės norintiems turiningai ir kūrybiškai praleisti laiką, sporto užsiėmimai (aerobika, treniruokliai), teminės popietės
ir vakarai įvairaus amžiaus jaunimui, įtraukiamas kitų mokyklų bei aplinkinių seniūnijų jaunimas.
Projektą įgyvendino Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija.

VYKDOMI PROJEKTAI
Veliuonos kultūros centro pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, priemonė „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
(per NMA)
878 840 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 146 581 Lt
Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės
mokyklos sporto aikštyno remontas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
162 613 Lt
Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas
bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas Gricių kaimo bendruomenei
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
156 845 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 15 693 Lt
Veliuonos kultūros centro materialinės bazės
ir paslaugų gerinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
67 734 Lt
Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Veliuonos
Antano ir Jono Juškų gimnazijoje
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
319 856 Lt

Numatoma rekonstruoti Veliuonos kultūros centrą
pritaikant jį bendruomenės poreikiams. Bus atnaujintas fasadas, pakeista stogo danga, atlikta vidaus
apdaila, pakeistos durys ir langai, perstatytas ir
praplėstas susidėvėjęs priestatas.
Šiuo metu vyksta rekonstrukcijos darbai, planuojama darbų pabaiga 2015 m. sausio 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės
administracija.

Bus įrengta universali krepšinio ir tinklinio aikštė. Planuojamo įrengti aikštyno plotas – 0,068 ha. Bus įrengta
aikštelės danga, sumontuoti krepšinio stovai ir teniso tinklas, įrengtos vietos žiūrovams, pastatytos šiukšliadėžės. Planuojama aptverti aikštelę tvora.
Darbai bus pradėti šį pavasarį ir baigti 2014 m. gruodžio 1 d.
Projektą pateikė Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla.
Numatyta pastatyti vandens gerinimo stotį, kurioje bus sumontuoti geležies šalinimo filtrai ir kuri bus valdoma
bei prižiūrima su telemetrine informacine įranga. Numatyta įrengti ir vandens artezinį gręžinį. Įgyvendinus
projektą 127 Gricių kaimo gyventojai vartos kokybišką geriamąjį vandenį.
Darbų rangos sutartis pasirašyta, numatoma darbų pabaiga – 2014 m. rugpjūčio 1 d.
Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Bus įsigytas garso ir šviesos įrangos komplektas, tradicinių liaudies
instrumentų rinkinys, kitų muzikos instrumentų. Taip pat bus įsigyta
automobilio priekaba, skirta įvairiai įrangai, daiktams vežti į renginius.
Bus suorganizuotos 3 vaikų vasaros stovyklos, kuriose dalyvaus apie 60
vaikų, ir keli dideli kultūros centro renginiai.
Projektas pradėtas vykdyti, įsigyta muzikos instrumentų už 5 782 Lt.
Numatoma projekto pabaiga 2014 m. spalio 1 d.
Projektą pateikė Veliuonos kultūros centras.
Projektas bus įgyvendintas Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos patalpose. 248 kv. m nenaudojamos
gimnazijos patalpos yra antrame pastato aukšte, palėpėje. Patalpos erdvios, yra įėjimas iš koridoriaus. Jas
suremontavus ir pritaikius čia bus įrengtos kūrybinės dirbtuvės.
Projektą pateikė Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, partnerė – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

PLANUOJAMAS PROJEKTAS
Veliuonos miestelyje esančių bendruomeninės
paskirties pastatų šildymo sistemos
rekonstrukcija
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa“ (VVG „Nemunas“)

Projektą pateikė Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projektas įrašytas į rezervinių projektų sąrašą.

108 723 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 10 872 Lt

KITI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAI
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
Rinkodarinių priemonių, reprezentuojančių
turizmo paslaugų pasiūlą Jurbarko krašte,
įgyvendinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
31 765 Lt

Jurbarko krašto aktyvaus rinkodaros modelio sukūrimas siekiant kaimo vietovių reprezentacijos
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
39 848 Lt

Paslaugų teikimas Jurbarko rajono
bendruomenėms
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
99 500 Lt

Projektas įgyvendintas 2012–2013 metais. Pagrindinės veiklos – tarptautinio pėsčiųjų žygio organizavimas, pėsčiųjų maršrutų pristatymas, pėsčiųjų
ir dviračių maršrutų žemėlapių su turizmo pramogų, teikiamų rajone,
aprašymu leidyba, ekologiškų krepšelių su Jurbarko krašto reklama
gamyba, naujos turizmo paslaugos – animacinės ekskursijos Veliuonoje
parengimas, seminaro kaimo bendruomenėms organizavimas.
Projektą pateikė ir pirmąjį etapą įgyvendino VšĮ Jurbarko turizmo
informacijos centras, antrąjį etapą įgyvendino VšĮ Jurbarko turizmo ir
verslo informacijos centras.
Projektas įgyvendintas 2013 metais. Parengti dviračių takų žemėlapiai
lietuvių–anglų–vokiečių kalbomis. Rinkodariniuose pristatomuosiuose
dviračių maršrutuose „Valdovų keliu“ ir „Knygnešių takai“ dalyvavo
kaimo bendruomenių nariai, teikiantys savo krašto ar krašte kuriamo
produkto savitumo prisistatymo, maitinimo paslaugas. Populiarinant ir
pristatant dviračių trasas pagamintos ir pastatytos ženklinimo priemonės,
nukreipiančios keliautojus į dviračių trasas, atnaujinti 5 informaciniai
stendai. Taip pat sukurtas dviračių trasas pristatantis filmukas, kuris
įkeltas į internetą.
Projektą pateikė ir įgyvendino VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras.
Įsigyta mobili scena, kuri naudojama bendruomenių organizuojamuose renginiuose.
Projektą pateikė Jurbarko rajono bendruomenių sąjunga.

Mobili jaunimo laisvalaikio programa
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
44 506 Lt

jurbarkiškis.lt – ir jaunam, ir senam
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
37 471 Lt
Renginių įgarsinimo paslaugų teikimas Jurbarko
rajono bendruomenėms
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)

Į kaimo vietoves 9 mėnesius reguliariai vyko autobusas,
kuriame buvo įvairios priemonės ir įranga. Kartu vyko
specialistai, organizavę įvairius užsiėmimus. Susitikimuose buvo nagrinėjami jaunimui svarbūs kasdienio
gyvenimo klausimai, vyko diskusijos. Įvykdyti 206 teminiai
užsiėmimai. 8 seniūnijose apsilankyta 68 kartus. Projekto
veiklose dalyvavo 1789 jauni žmonės.
Projektą pateikė Jurbarko švietimo centras.
Įsigyta kompiuterinė bei skaitmeninė vaizdo ir garso fiksavimo įranga, kuri padėjo plėsti internetinę svetainę
www.jurbarkiskis.lt. Sukurti informaciniai filmukai apie visas Jurbarko rajono seniūnijas ir jų gyvenimo ypatumus. Projektą pateikė Jaunimo centras-klubas „Geras“.
Įsigyta renginių įgarsinimo ir apšvietimo įranga.
Projektą pateikė Jurbarko rajono bendruomenių sąjunga.

37 471 Lt
Jurbarko rajono jaunimo ekspedicija 2013
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa
(VVG „Nemunas“)
52 239 Lt
Jurbarko krašto panemunės miestelių
bendruomenių įtraukimas sukuriant naują
reprezentacinį turizmo produktą
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (VVG „Nemunas“)
56 125 Lt

Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas (II etapas)
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
166 628 Lt, iš jų savivaldybės indėlis (kvalifikaciją kėlusių asmenų
darbo užmokestis) – 24 995 Lt.
II etapas: 18 045 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 2 706 Lt
Finansų valdymo sistemos (FVS) įdiegimas Jurbarko
rajono savivaldybės administracijoje
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Projekto pagrindinės temos – aktyvus laisvalaikis, krašto gamtos, vietos žmonių ir tradicijų pažinimas. 2013 m.
vasarą surengta Jurbarko rajono jaunimo ekspedicija. Nupirkti 22 dviračiai, parengti ir pagaminti žemėlapiai,
kuriais gali naudotis keliaujantieji dviračiais.
Projektą pateikė ir įgyvendino Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras.
Parengtas naujas istorinis aprašas apie nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektus, Jurbarko
krašto kultūros tradicijas ir istorines šeimas. Pagal
surinktą archyvinę medžiagą parengtas kraštą reprezentuojantis turistinis maršrutas, įtraukiant vietos bendruomenių narius, jų teikiamas paslaugas,
pramogas, kultūrines ir kulinarines programas.
Projektą parengė ir įgyvendino VšĮ Lietuvos „Panemunių žiedai“.
Šių projektų tikslas – tobulinti Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus. Paraiška
II etapui buvo pateikta sutaupius I etapo lėšų.
Projektas prasidėjo 2011 m. pavasarį. Paskutinieji mokymai vyko 2014 m. sausio mėn. Iš viso suorganizuota
mokymų pagal 21 programą. Mokymuose dalyvavo dauguma Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų bei savivaldybės tarybos narių.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Sukurta nauja informacinė sistema. Į vieną sistemą sujungtos biudžeto, apskaitos, strateginio planavimo, turto
ir personalo valdymo posistemės.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

876 800 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 131 520 Lt
Ilgalaikio Jurbarko rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2026 metams parengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
57 894 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 8 684 Lt

Projekto tikslas – gerinti Jurbarko rajono plėtros planavimą, siekiant didinti teritorinę socialinę
sanglaudą.
Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginis plėtros planas yra parengtas. 2014 m. sausio 30 d.
jį patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
Projektą įgyvendino Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

VYKDOMI PROJEKTAI
Sektorinių galimybių studijų, papildančių
Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų
strateginį plėtros planą, parengimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
118 284 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 17 742 Lt

Specialiųjų planų parengimas Jurbarko rajone
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
45 659 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 6 959 Lt

Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas
Jurbarko rajone
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
391 675 Lt, iš jų savivaldybės lėšos – 58 751 Lt

Informacinių technologijų plačiajuosčio
tinklo RAIN panaudojimas Panemunės miestelių
bendruomenių poreikiams
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, priemonė
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (VVG „Nemunas“)
70 890 Lt, iš jų savivaldybės lėšos –11 850 Lt

Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti Jurbarko rajono plėtros planavimą.
Rengiamos šios sektorinės galimybių studijos:
Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija;
Rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste galimybių studija;
Smalininkų vandens uosto plėtros galimybių studija;
Užimtumo-sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30, įkūrimo galimybių studija;
Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studija;
Jurbarko rajono turistinio kelio parengimo galimybių studija;
Saugaus eismo planavimo Jurbarko mieste galimybių studija;
Keleivinio lynų keltuvo per Nemuną iš Jurbarko rajono savivaldybės į Šakių rajono savivaldybę įrengimo
galimybių studija;
Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimo galimybių studija;
Jurbarko rajono savivaldybės investicijų pritraukimo galimybių studija.
Projekto pabaiga – 2015 m. vasario mėn.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Jurbarko rajono konkrečių teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Neseniai
pasirašyta darbų sutartis, suderintas paslaugų teikimo grafikas su paslaugų teikėju UAB „ALVI projektai“,
vyksta parengiamieji darbai. Šiuo metu atliekama esamos būklės analizė.
Projekto veiklas numatoma užbaigti 2015 m. sausio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Planuojama, kad bus parengti 34 specialieji planai.
Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Jurbarko rajono konkrečių teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų,
lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius“.
Bus parengti:
1. Jurbarko rajono dviračių takų plėtros specialusis planas.
2. Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.
3. Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialusis planas.
4. Klausučių kaimo daugiabučių namų kvartalo detalusis planas.
5. Viešvilės buvusios žemės ūkio mokyklos viešųjų erdvių ir žemės sklypų prie esamų pastatų detalusis planas.
6. Smalininkų miesto viešųjų erdvių detalusis planas.
Šiuo metu yra atlikta specialiųjų ir detaliųjų planų esamos padėties analizė, rengiami projektiniai sprendiniai. Yra
parengti specialiojo dviračių takų plano projektiniai pasiūlymai ir apsvarstyti pirminiame susirinkime. Gauta daug
pasiūlymų. Parengti projektiniai pasiūlymai Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo
specialiajam planui.
Parengti projektiniai pasiūlymai Viešvilės buvusios žemės mokyklos detaliajam planui.
Klausučiuose parengta topografinė nuotrauka, rengiama koncepcija.
Projekto veiklas numatoma užbaigti 2015 m. sausio 1 d.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – Panemunės miestelių gyventojų aktyvinimas, socialinio solidarumo stiprinimas, panaudojant
informacinių technologijų plačiajuostį RAIN tinklą. Numatoma įrengti bevielio interneto viešosios prieigos
taškus Seredžiaus, Veliuonos, Raudonės, Skirsnemunės, Smalininkų ir Viešvilės miesteliuose. Šiuose miesteliuose bus įrengtos ir viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos.
Projektą įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija, partneris – Smalininkų bendruomenės
centras.
Parengė Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

