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SAULYTIS  KURTINAITIS                                              SAULENAS AŽELSKAS 

2020-03-25 

Tarybos narių Saulyčio Kurtinaičio ir Sauleno Aželsko 2019 metų 

veiklos ataskaita 

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu įtvirtinta savivaldybės tarybos nario 

pareiga iki kiekvienų metų balandžio 1-osios pateikti veiklos ataskaitą už praėjusius metus. 

2019 m. įvykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavome kaip Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatai. Šiuo metu esame opozicijoje su visuomeniniu  

rinkimų komitetu „Naujas startas“ ir „Lietuvos Liberalų Sąjūdis“. TS-LKD ir LLS tarybos nariai 

priklauso  „Vilkaviškio dešinieji“ tarybos narių grupei. 

LR Vietos savivaldos įstatymo 23 str. įtvirtintos tarybos nario pareigos, kurias iš esmės galima 

apibūdinti tik kaip dalyvavimą posėdžiuose bei atskaitomybę rinkėjams, numatyta pareiga – būti 

bent vieno komiteto nariu, dalyvauti šio komiteto ir savivaldybės tarybos posėdžiuose bei bendrauti 

su rinkėjais ir ne rečiau kaip kartą metuose jiems atsiskaityti reglamente nustatyta tvarka. 

Tarybos narys S. Kurtinaitis dirba Plėtros ir ūkio vystymo komitete ir yra Peticijų komisijos 

pirmininkas. Dalyvavo 7 iš 9 organizuotuose komiteto posėdžiuose bei 10 iš 11 tarybos posėdžių. 

Tarybos narys S. Aželskas dirba Kaimo reikalų ir aplinkos komitete, Kontrolės komitete. Iš visų 

įvykusių abiejų komitetų posėdžių nedalyvavo po 1 kartą,  iš 11tarybos posėdžių dalyvavo 10.  

 



Daugiau informacijos apie šių komitetų veiklą galima rasti https://vilkaviskis.lt/taryba/tarybos-

komitetai/, komisijų https://vilkaviskis.lt/taryba/tarybos-komisijos/ ir tarybos posėdžių 

https://vilkaviskis.lt/taryba/tarybos-posedziu-transliacija/ 

Kiekviename komitete ar komisijoje nagrinėjami  tarybos numatomi priimti sprendimai, vėliau 

pateikiamos išvados ir pasiūlymai tarybos posėdžiui. Administracijos darbuotojai kviečiami 

papildomai pateikti informacijos nagrinėjamiems klausimams, tenka važiuoti aplankyti įstaigas, 

susijusias su priimamais sprendimais. Komitete ir komisijoje sprendimai priimami balsų dauguma 

nuo dalyvaujančių narių. 

Prieš kiekvieną tarybos posėdį opozicijos nariai susirenka aptarti sprendimų projektus bei 

iškilusius klausimus. Taigi  mūsų savivaldybės gyventojai gali susisiekti su mumis ir pateikti 

pastabas bei pasiūlymus dėl  sprendimų, kol jie dar nėra  priimti. Tarybos posėdžiai vyksta 

paskutinį mėnesio penktadienį.  Sprendimų projektus galite rasti adresu:   

https://vilkaviskis.lt/taryba/tarybos-sprendimu-projektai/ 

Šių metų gegužės mėnesį pasibaigs prieš dvidešimt metų sudaryta  Vilkaviškio rajono šilumos 

ūkio turto nuomos sutartis su UAB ,,Litesko“, todėl labai svarbu, kokiomis sąlygomis UAB 

,,Litesko“ perduos, o  rajono savivaldybė priims išnuomotą turtą. Mūsų nuomone, rajono  šilumos 

ūkio turto perdavimas-priėmimas vyksta neskaidriai, kadangi mūsų rajono valdžia ir rajono 

savivaldybės valdoma UAB ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ nepateikia mums visos prašomos 

informacijos apie vykstantį procesą. Tai akivaizdžiai matome išanalizavę atsakymus į mūsų 

paklausimus, kuriuos viešiname.  
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PAKLAUSIMAS DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠILUMOS ŪKIO  

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2018-10-15 potvarkyje Nr. B-MP-62 ,Dėl darbo grupės 

sudarymo Vilkaviškio rajono šilumos ūkio vystymo perspektyvoms įvertinti ir išvadai 

pateikti“(toliau – potvarkis)3 punkte buvo nurodyta, kad darbo grupė iki 2019 m. gegužės 1 d. turi 

pateikti išvadą, tačiau iki šiol darbo grupė jos nepateikė. Vilkaviškio rajono šilumos ūkio turto 

nuomos sutartis su UAB ,,Litesko“ (toliau –sutartis) pasibaigs 2020 metais, užbaigus šildymo 

sezoną. Prieš pasibaigiant šiam terminui turi būti priimti sprendimai dėl tolimesnio Vilkaviškio 

rajono šilumos ūkio eksploatavimo – pratęsti ar nepratęsti sutartį su UAB ,,Litesko“, o gal pasirinkti  

kitus Vilkaviškio rajono šilumos ūkio eksploatavimo variantus. Jeigu bus vėluojama priimti 

sprendimus gali kilti rizika, kad iki sutarties pabaigos (2020 metais) Vilkaviškio rajono savivaldybė 

nevertins perimamo šilumos ūkio turto ir paskubomis perims iš UAB ,,Litesko“ šilumos ūkį, į kurį 

reikės papildomai investuoti. Tokiu atveju, dėl neatlikto perimamo šilumos ūkio turto vertinimo 

Vilkaviškio rajono vartotojams po 2020 metų nepagrįstai didės tiekiamos šilumos kaina, kuri mūsų 

savivaldybėje viena iš didžiausių Lietuvoje. 

Prašau paaiškinti Jūsų potvarkiu sudarytos darbo grupės vėlavimo priežastis, nurodyti naują 

išvados pateikimo terminą, ar darbo grupei buvo suformuota užduotis vertinti išnuomotą UAB 

,,Litesko“ šilumos ūkio turtą.  

Atsakymą prašau siųsti raštu pareiškėjui. 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai: 

 

Saulenas Aželskas 

 

 

Saulytis Kurtinaitis 
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                                                             PAKLAUSIMAS 

 

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO ŠILUMOS ŪKIO TURTO IŠPIRKIMO IŠ UAB 

,,LITESKO“ 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2019-11-27 sprendimu Nr.B-TS-257 pritarė 

susitarimui su UAB ,,Litesko“ dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos 

sutarties Nr. 00-02-23-001/70, pasirašytos 2000 m. vasario 23 d., pakeitimo ir papildymo (1 

priedas), kurio 4.1.4. punkte yra nurodyta, kad ,,visi atnaujinimo ir modernizavimo pagrindu atlikti 

turto pakeitimai ir pagerinimai, pasibaigus turto nuomos sutarties terminui (Sutarties priedai Nr.1.1, 

1.2) besąlygiškai parduodami Nuomotojams (nuomotojai – Vilkaviškio rajono savivaldybė ir UAB 

,,Vilkaviškio šilumos tinklai“) nuomos sutartyse nustatyta tvarka sudarant atskirą rašytinį Šalių 

susitarimą, jei Šalys įvykdė visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus“. Kadangi Vilkaviškio 

rajono šilumos ūkio nuomos ūkio nuomos sutartis su UAB ,,Litesko“ pasibaigs š.m. gegužės 

mėnesį, prašau nurodyti lėšų apimtį, planuojamą skirti 2020 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžete, pagerinto ir pakeisto šilumos ūkio turto išpirkimui  iš UAB ,,Litesko“. 

Atsakymą raštu prašau siųsti pareiškėjui – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariui 

Saulenui Aželskui, adresu Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Pūstapėdžių k., Plačioji g.12. 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                                                        Saulenas Aželskas 
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DĖL DARBO GRUPĖS IŠVADOS 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2018-10-15 potvarkio Nr. B-MP-62 ,,Dėl darbo grupės 

sudarymo Vilkaviškio rajono šilumos ūkio vystymo perspektyvoms įvertinti ir išvadai pateikti“ 3 

punkte nurodyta, kad mero potvarkiu sudaryta darbo grupė iki 2019 m. gegužės 1 d. privalėjo 

pateikti išvadą, tačiau iki nurodyto termino jos nepateikė. Mero 2019-08-28 potvarkiu Nr. B-MP-93  

buvo nustatytas naujas  terminas – iki 2019-09-30, bet darbo grupė ir vėl neparengė išvados. Praėjo 

daugiau kaip metai laiko nuo darbo grupės sudarymo datos, tačiau atlikto darbo rezultatų nėra, nes 

iki šiol nepriimtas joks Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio 

tolimesnio eksploatavimo,  kai po 2020 metų gegužės mėnesio pasibaigs šilumos ūkio turto nuomos 

sutartis su UAB ,,Litesko“. Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė gali teikti Savivaldybės tarybai 

svarstymui tik rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus ar išvadas. Visus sprendimus, susijusius su 

Vilkaviškio rajono šilumos ūkio  turto perdavimu – priėmimu ir tolimesniu turto naudojimu, gali 

priimti tik rajono Savivaldybės taryba. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ,,meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už 

savo ir savivaldybės veiklą.". tačiau susidaro įspūdis, kad mero potvarkiu sudaryta darbo grupė siekia  

užvilkinti Savivaldybės tarybos sprendimų  priėmimą dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio. Gal būt 

siekiama, kad Vilkaviškio rajono šilumos ūkio turtas iš UAB ,,Litesko" būtų perimamas 

paskubomis, Savivaldybės tarybos nariams neįsigilinus ir neišanalizavus perimamo turto  vertės, 

techninės būklės. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta,  prašau pareikalauti iš darbo grupės, kad  artimiausiame 

Vilkaviškio rajono savivaldybės  tarybos posėdyje būtų pateikta išvada svarstymui. Atsakymą raštu 

prašau siųsti pareiškėjui – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariui Saulenui Aželskui, adresu 

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Pūstapėdžių k., Plačioji g.12. 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                              Saulenas Aželskas 
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DĖL ATNAUJINTŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ 

Š.m. gegužės 31 d. pasibaigs Vilkaviškio rajono šilumos ūkio turto nuomos sutartis, sudaryta 

tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės ir UAB ,,Litesko“. Per 20 metų nuomos laikotarpį UAB 

,,Litesko“ atnaujino nemažai Vilkaviškio rajono šilumos tiekimo tinklų, naudodama savo, ES 

struktūrinių fondų ir kitas lėšas. Prašome pateikti informaciją apie UAB ,,Litesko“ atnaujintus 

šilumos tiekimo tinklus, nurodant: 

1  atnaujintų šilumos tinklų vietą; 

2. statybos metus; 

3. šilumos tinklų  ilgį, m, 

4. vamzdžių diametrą, mm 

5. atnaujinimo darbų finansavimo šaltinius; 

6. atnaujinimui panaudotų investicijų  apimtis, Eur; 

6. atnaujintų šilumos tinklų buhalterinę likutinę vertę 2020-01-01 stoviui, Eur. 

Taip pat pašome pateikti atnaujinimui panaudotų  vamzdžių sertifikatų kopijas. 

Atsakymą raštu prašau siųsti pareiškėjui – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariui 

Saulenui Aželskui, adresu Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Pūstapėdžių k., Plačioji g.12. 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                                                        Saulenas Aželskas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                                                       Saulytis Kurtinaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

UAB “Vilkaviškio šilumos tinklai“ Įmonės kodas 185492166 Atsiskait. sąskaita LT287300010002612053 

Vienybės g.54, LT-70160 PVM kodas 854921610 AB bankas “Swedbank“ Vilkaviškis, Lietuva Banko 

kodas 73000 Vilkaviškio KAC, Tel. (8-342)52706 el.p.info@vilakaviskiost.lt  

 
Originalas nebus siunčiamas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020-03-18 Nr. S-25  

Tarybos nariui  

Saulenui Aželskui  

 

Siunčiama el. paštu  

saulenas.azelskas@vilkaviskis.lt 

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO  

Atsižvelgiant į Jūsų 2020-02-24 d. gautą raštą Nr. 4-2020 „Dėl atnaujintų šilumos tiekimo tinklų“, 

informuojame, jog atsakyti į visus rašte išdėstytus klausimus negalime, nes vyksta „Darbo grupės 

deryboms su UAB „Litesko“ perimant centralizuotą Vilkaviškio šilumos ūkį“ derybos ir 

aiškinamasi/analizuojama tam tikra informacija susijusi ir su Jūsų klausimais.  

Pateikiama esama situacija:  

Termofikacinių tinklų sistema – dvivamzdė, o bendras eksploatuojamų Vilkaviškio rajono 

savivaldybės centralizuoto šilumos tikimo (toliau CŠT) vamzdynų ilgis yra 22,69 km. Vilkaviškio 

rajone CŠT vamzdynai, pakloti iki 2000 metų, sudarė apie 62 % visų vamzdynų. Taigi didelė dalis 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių šilumos tiekimo tinklų yra pastatyti prieš 20 ir daugiau 

metų. Seni vamzdynai yra pakloti gelžbetoniniuose nepraeinamuose ar praeinamuose kanaluose ir 

izoliuoti stiklo vata. Tik nedidelė dalis vamzdynų pakloti antžeminiu būdu ant atramų. Naujo tipo 

vamzdynai, pakloti bekanaliu būdu, Vilkaviškio rajono savivaldybėje sudaro apie 40 % viso CŠT 

tinklo ilgio, o dauguma jų (~ 80 %), pakloti 2000−2019 metais. 

 

Direktorius Edgaras Balšaitis 
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DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS  

Dėkojame už atsakymą į 2020-01-07 ir 2020-01-20 paklausimus dėl Vilkaviškio rajono 

šilumos ūkio. Atsakyme nurodytas teiginys, kad ,,tolimesni sprendimai priklausys nuo derybų 

rezultatų“ yra neinformatyvus. Prašome papildomai paaiškinti nurodant dėl ko bus deramasi ir 

kokių tikslų bus siekiama derybose, kokie galimi tolimesnių sprendimų variantai, kas priims 

galutinį  sprendimą. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekte planuojama skirti 235 000 Eur 

Vilkaviškio šilumos ūkio modernizavimui. Prašome pateikti išlaidų poreikio skaičiavimo kopiją ir 

nurodyti kas iniciavo šių išlaidų poreikį. 

Atsakymą raštu prašau siųsti pareiškėjui – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariui 

Saulenui Aželskui, adresu Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Pūstapėdžių k., Plačioji g.12. 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                                                        Saulenas Aželskas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys                                                       Saulytis Kurtinaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Į šį paklausimą atsakymo kolkas negauta. 



Valdančiųjų sprendimu deryboms su UAB ,,Litesko“ sudarytoje darbo grupėje rajono 

tarybos narių iš opozicijos nėra. Šiuo veiksmu rajono valdžia  pažeidė visus skaidrumo ir viešumo 

principus. Rajono savivaldybės tarybos nariai renkami ne tam, kad rajono tarybos posėdyje tik 

nurašytų susidėvėjusį  savivaldybės benzopjūklą ar tvorą, bet tam, kad tiesiogiai dalyvautų rajono 

savivaldybės administracijos ar savivaldybės valdomų įmonių priimamų sprendimų eigoje ir gautų 

su sprendimais susijusią informaciją. Mūsų savivaldybėje šildymo kainos jau eilę metų yra  vienos 

iš didžiausių Lietuvoje, todėl rajono šilumos vartotojai kreipiasi į mus  ir klausia, kokia šilumos 

kaina bus ateityje, didės ar mažės. Jeigu 2021 metais mūsų rajone šildymo kaina bus didžiausia 

Lietuvoje, kreipsimės į kompetentingas institucijas, kad patikrintų šilumos ūkio turto perdavimo - 

perėmimo eigoje priimtų sprendimų teisėtumą. Mes ir toliau reikalausime iš valdančiųjų ginti 

rajono šilumos vartotojų interesus derybose su UAB „Litesko“,  pateikiant visuomenei  kuo daugiau 

informacijos, susijusios su Vilkaviškio rajono šilumos ūkiu. 

 

PAPILDOMA TARYBOS NARIO ( VISUOMENINĖ) VEIKLA 

Kaip ir dauguma tarybos narių, be dalyvavimo priskirtuose posėdžiuose, reaguojame į pačių 

pastebėtas ir gyventojų išsakytas problemas ir pageidavimus.  

Tarybos narys Saulenas Aželskas yra Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, priklauso Marijampolės 

Šaulių rinktinei ir dalyvauja šios organizacijos veikloje.  

2019 m. kartu su buvusiais Vilkaviškio persitvarkymo sąjūdžio dalyviais parengė ir įteikė 

reikalingus dokumentus merui dėl Vilkaviškio Garbės piliečio vardo suteikimo Kostui Janulaičiui, 

Vilkaviškio taryba pritarė šiam siūlymui ir per Mokytojo dienos minėjimą buvo įteiktos regalijos. 

Daugiau informacijos apie šio žmogaus nuopelnus rasite: 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/laimingas_states_paminklus_kit

iems 

https://vilkaviskis.lt/apie-vilkaviski/garbes-pilieciai/ 

http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/sidgija/20070330/4-1.html 

Tarybos narys Saulytis Kurtinaitis yra Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Marijampolės 

apskrities bendrijos narys, Tarptautinės „Lions“ klubų asociacijos Vilkaviškio LIONS klubo 

viceprezidentas.  

https://lsis.lt/ 

https://lt-lt.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Vilkaviskio-LIONS-klubas-

707846092677711/ 
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http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/sidgija/20070330/4-1.html
https://lsis.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Vilkaviskio-LIONS-klubas-707846092677711/
https://lt-lt.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Vilkaviskio-LIONS-klubas-707846092677711/


TARYBOS NARIO ATLYGIS 

Tarybos narių veiklos apmokėjimas susideda iš dviejų dalių. Atlyginimas mokamas už faktiškai 

dirbtą laiką komisijose, komitetuose ir tarybos posėdžiuose. Kita dalis skiriama tarybos nario 

kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto ir biuro patalpų nuomos išlaidoms 

apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį 

skiriama 200 eurų  išmoka atsiskaitytinai. Šios kanceliarinės išlaidos negali būti laikomos 

atlyginimu, nes yra skirtos patiriamoms sąnaudoms vykdant tarybos nario pareigas kompensuoti,  

tarybos nariai nėra laisvi šias lėšas naudoti asmeniniams poreikiams tenkinti. Daugiau informacijos 

apie atlygį : https://vilkaviskis.lt/taryba/tarybos-nariu-darbo-uzmokestis/ 

Pagal šiuo metu galiojančią Vilkaviškio savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakciją, 

faktiškai dirbtas laikas – tai laikas, praleistas posėdžiuose, taigi, nėra mokamas atlygis nei už 

pasirengimą posėdžiams, nei už bet kokią kitą veiklą, skirtą spręsti gyventojų problemoms. 

Nepaisant to, kad įstatymu tarybos narių privalomosios pareigos apibrėžtos ganėtinai siaurai ir 

gali susidaryti įspūdis, kad tarybos nariams yra atitinkamai atlyginama, tačiau reikia suprasti, kad 

praktikoje tarybos narių darbas apima gerokai platesnį pareigų spektrą – tai ir pasirengimas 

posėdžiams, be kurio neįmanoma įsivaizduoti kokybiškos klausimų analizės komitetų posėdžių 

metu, ir gyventojų  pasiūlymų nagrinėjimas bei problemų sprendimas, siekiant su jomis susipažinti 

tiek teoriškai, tiek praktiškai vykstant į vietą, rengiant raštus, dalyvaujant susitikimuose su 

savivaldybės administracijos atstovais tam, kad būtų pasiektas pageidaujamas rezultatas. Be to, 

siekdami kokybiškų sprendimų priėmimo, tarybos nariai kartais dalyvauja įvairiose konferencijose, 

susitikimuose ir projektuose su kitų Lietuvos miestų ar svečių šalių atstovais, analizuodami įvairias 

jau įgyvendintas praktikas. 

Visgi manome, kad siekiant kokybiškų pokyčių ir norint pritraukti motyvuotus aktyviai veiklai 

žmones į savivaldybių tarybas, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu, 

tarybos nario statusą prilyginant įprastai darbinei veiklai ir už jį mokant aiškiai apibrėžtą 

atlyginimą. 

TURITE PROBLEMŲ? PASIŪLYMŲ? KREIPKITĖS! 

Jeigu  turite problemų, kurių sprendimas yra tarybos nario kompetencijos ribose, kviečiame 

išsamiai jas aprašyti ir teikti argumentuotus pasiūlymus, kaip kartu galėtume jas išspręsti. 

Savivaldybės tarybos narys Saulytis Kurtinaitis, saulytis.kurtinaitis@vilkaviskis.lt 

tel: +370 612 19 578 

Savivaldybės tarybos narys Saulenas Aželskas, saulenas.azelskas@vilkaviskis.lt 

tel: +370 615 90 073 
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