VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVAI

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VITAS GAVĖNAS

Administracijos direktorius atlieka vykdomosios institucijos
funkcijas, administruoja asignavimus, organizuoja biudžeto
vykdymą, užtikrina viešųjų paslaugų administravimą. Pavaldus
Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui,
vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos
vadovas.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
DAIVA RIKLIENĖ

Administracijos
direktoriaus
pavaduotoja
koordinuoja
Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo,
jaunimo reikalų ir sveikatos apsaugos sritis, Švietimo, kultūros ir
sporto, Bendrojo, Socialinės paramos skyrių ir jų reguliavimo
sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą. Dalyvauja
rengiant strateginio planavimo dokumentus. Yra pavaldi ir
atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Skyrių
15
Seniūnijų
12
Į struktūrinius padalinius neįeinančių
valstybės tarnautojų
5

Valstybės tarnautojų

120

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis
118

152
86

Moterų

Vyrų

44 274,4
tūkst. Eur.

Programų

10

Asignavimų valdytojų

41

Atskiri lėšų šaltiniai

22

Valstybės deleguotos funkcijos

32

Programinių priemonių

250

51
80

Pavaldžių įstaigų

Seniūnaitijų
(išrinkti 79 seniūnaičiai)
Parengta teisės aktų – 3

2019 m. biudžetas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

979, iš jų 2 929 – Administracijos direktoriaus įsakymai (74 proc.)
Parengta sutarčių – 1 578
Parengta vidaus dokumentų – 4 670

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

APSKAITOS TVARKYMAS

APSKAITOS
SKYRIUS

9
Tikslinės grupės:
• Savivaldybės darbuotojai
• Įstaigos
• Organizacijos

FINANSAVIMAS

559,4 tūkst. Eur,
iš jų Savivaldybės biudžeto lėšų – 63,1 proc.

Panaudota biudžeto lėšų – 16

Programų – 10
Priemonių – 115
Finansavimo šaltinių – 12
Programų sąmatų – 167
Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto įgyvendinami projektai – 27
Apskaitomi ilgalaikio turto vienetai – 5 258
Gautos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai – 3 489
Išrašytos ir išsiųstos sąskaitos faktūros – 1 214
Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiai – 96
Siunčiami mokėjimo pavedimai – 7 197
Gaunami mokėjimo pavedimai – 1 994

24 tūkst. Eur
44 tūkst. Eur

Savivaldybės administracijos įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir
paslaugas sumažėjo – 166,6 tūkst. Eur

143 tūkst. Eur
NVO
NVO projektai
Biudžetinės įstaigos
Globos namai(už šiuos namuose gyvenančius asmenis)

Skyriaus uždaviniai:

ATASKAITŲ SUDARYMAS

• užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą
ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

103 tūkst. Eur

• tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo
operacijas;

•

Tarpiniai (ketvirčio) finansinių ataskaitų rinkiniai – 3

•

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys – 1

• vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę.

•

Biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų – 712

•

Ataskaitų dėl valstybės biudžeto (tikslinių dotacijų) lėšų panaudojimo – 170

•

Iš NVO priimtos ir patikrintos ataskaitos – 199

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
TERITORIJŲ PLANAVIMAS

ARCHITEKTŪROS
IR URBANISTIKOS
SKYRIUS

6
Tikslinės grupės:
• Gyventojai

• Pradėtas rengti Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas.

• Pradėtas rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas.
• Pradėtas rengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio
rajono savivaldybės teritorijoje, planas.
• Atlikti parengiamieji darbai Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo,
numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano rengimui.
• Rengiama Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Vilkaviškio,
Virbalio bei Kybartų miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programa
kartu su priemonių planu ir stebėsenos (monitoringo) ataskaita.

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ
DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
IS „Infostatyba“ gauti 198 prašymai, išduoti 82
statybą leidžiantys dokumentai,
iš jų:
• leidimai statyti naują statinį – 48;
• leidimai rekonstruoti statinį – 29;
• leidimai pakeisti statinio, jo dalies paskirtį – 4;
• leidimai atlikti statinio paprastąjį remontą – 1.

• Pakeista žemės naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis ir / ar naudojimo būdai 20 atvejų.

• Institucijos
• Įstaigos

Skyriaus uždaviniai:
• įgyvendinti valstybės politiką teritorijų
planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir
architektūros, planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos,
nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir
kartografijos srityse

SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS, KULTŪROS PAVELDAS
• Išduoti 6 statybos leidimai Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų bei Pilviškių miestelio viešųjų erdvių sutvarkymo projektams,
pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui, aplinkos pritaikymo gerinimui, vizualinės aplinkos, susisiekimo sistemos gerinimui
• Patikrinta ir suderinta 15 išorinės reklamos projektų.
• Organizuotas Kultūros paveldo dienų renginys.
• Parengtas Holokaustų aukų kapavietės sutvarkymo Vilkaviškyje projektas.
• Patikrinta 30 kultūros paveldo objektų būklė bei surašyti stebėsenos aktai.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

ARCHITEKTŪROS
IR URBANISTIKOS
SKYRIUS

6

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ
RINKINIO ADMINISTRAVIMAS
• Išduoti topografinės archyvinės medžiagos komplektai – 799.
• Gauta užduočių – 1428.
• Priimti topografiniai darbai – 242.
• Sudaryti topografiniai planai bei 137 inžinerinių tinklų planai.

Tikslinės grupės:

• Gauta užduočių kitų paslaugų vykdymui – 552.

ŽEMĖTVARKA
• Suformuoti žemės sklypai prie Savivaldybės nuosavybės
teise valdomų statinių – 7.
• Žemės sklypų kadastriniai matavimai – 28.
• Suformuoti ir įregistruoti žemės sklypai investicijoms – 4.
• Suformuoti žemės sklypai prie fizinių asmenų nuosavybės
teise valdomų statinių – 61.

• Suformuoti žemės sklypai kultūros paveldo objektams – 1.
• Gyventojai
• Institucijos
• Įstaigos

Skyriaus uždaviniai:
• įgyvendinti valstybės politiką teritorijų

planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir
architektūros, planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos,
nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir
kartografijos srityse

• Suformuoti bendro naudojimo sklypai – 9.
• Pakeista žemės naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis ir / ar
naudojimo būdai – 20 atvejų.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ASMENŲ APTARNAVIMAS

BENDRASIS
SKYRIUS

6
Tikslinės grupės:

• Į Savivaldybę su prašymais ir skundais kreipėsi virš
•

administracinės paslaugos.
•

Per elektroninį paslaugų portalą galima užsisakyti 38
elektronines paslaugas.

•

Užsakyta 71 elektroninė paslauga.

Taryba

•

Savivaldybės administracija, įstaigos,
organizacijos

•

• Atlikta 11 įstaigų dokumentų patikrinimų.
• Reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimai – 35.
• Šviečiamoji veikla: parengtas straipsnis, suorganizuoti mokymai, teiktos
konsultacijos.
• Organizuotas Nacionalinio diktanto rašymas.
• Organizuoti Kalbos dienų renginiai.
• Redaguota virš 3500 dokumentų projektų.

DOKUMENTŲ VALDYMAS

•
•

318.
Išsiųsta dokumentų – 10 345.
Elektroninės siuntos – 2 971, iš jų: gautos – 1988, išsiųstos
– 983.
Valstybės registre skelbta 120 norminių teisės aktų.

Gyventojai

ARCHYVO TVARKYMAS

Skyriaus uždaviniai:
• organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžių
darbą;
• organizuoti dokumentų valdymą;
• organizuoti administracinių paslaugų teikimą;
• užtikrinti teisės aktų publikavimą ir viešinimą;
• organizuoti fizinių ir juridinių asmenų
aptarnavimą;
• organizuoti valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolę;
• užtikrinti korupcijos prevencijos teisinį
reguliavimą;
• rūpintis darbuotojų darbo sauga, priešgaisrine
sauga.

KORUPCIJOS PREVENCIJA

• Gauta dokumentų – 9
•

•

22 tūkst. piliečių
Patvirtintos 129 Savivaldybėje teikiamos

VALSTYBĖS KALBOS VARTOJIMO KONTROLĖ

• Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas šiose srityse:
detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas;
įmokos už savavališkos statybos nustatymo procedūrų organizavimas ir
kontrolė.
• Parengta Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas.
-

• Organizuoti mokymai korupcijos prevencijos tema.

• Patvirtintas Dokumentacijos planas.
• Suformuotos 605 bylos, iš jų – 29 elektroninės bylos.

KITA VEIKLA

• Suderinti 33 Savivaldybės įstaigų dokumentacijos planai.

GAISRINĖ SAUGA, DARBŲ
SAUGA IR SVEIKATA DARBE
• Atlikti 124 darbų saugos instruktažai darbo vietoje.
• Vesta 111 gaisrinės saugos instruktažų darbuotojams.
• Profilaktiškai patikrinta sveikata 86 darbuotojams.

• Administruojamas tarnybinis transportas –
tarnybinių automobilių (seniūnijose – 21).
• Gerinamos darbo sąlygos ir aplinka:
-

pajungti 22 kondicionieriai;

sutvarkyti 2 garažai;
• atliekamas CMS remontas.

30

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

CENTRALIZUOTAS
VIDAUS AUDITO
SKYRIUS

3
Tikslinės grupės:
• Savivaldybės administracija

POAUDITINĖ VEIKLA IR JOS REZULTATŲ

KITOS VEIKLOS FUNKCIJOS:

VERTINIMAS:
•

Prevencinis darbas su audituota aplinka.

•

Pažangos stebėjimas, pažangos stebėjimo pažymų rengimas.

•

Strateginių ir metinių veiklos planų bei su jais
susijusių dokumentų rengimas.

•

Klausimynų rengimas, konsultacijos.

•

Vidaus auditų darbo dokumentų peržiūra.

VIDAUS AUDITO POVEIKIO IR REKOMENDACIJŲ
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

• Savivaldybės valdymo sričiai priskirti viešieji
juridiniai asmenys

Skyriaus uždaviniai:
• Vidaus auditų ir kitų priemonių vykdymas
• Poauditinė veikla ir jos poveikio vertinimas

Reglamentuota procedūrų, supaprastinta
funkcijų ar atlikta kitų veiksmų – 20.

Atlikti numatytų vidaus auditų – 14.

Pateiktos rekomendacijos dėl audituotos veiklos – 71.
Audituotų subjektų skaičius – 10.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGOS
• Suteikta metrikacijos elektroninių paslaugų – 58.

• Vaikų gimimų – 336,

CIVILINĖS
METRIKACIJOS
SKYRIUS

5

iš jų užsienyje – 87.
• Tėvystės pripažinimų ir nustatymų – 90.

• Kitų paslaugų – 14.
• Surinkta valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos paslaugas – 8 171

Eur

• Mirčių – 617,
iš jų užsienyje – 10.

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ DINAMIKA

• Santuokų – 221,
iš jų užsienyje –

14.

• Santuokos nutraukimų – 146,

146

2019m.

• Fiziniai ir juridiniai asmenys

• Civilinės būklės įrašų pakeitimų, ištaisymų – 158;
iš jų vardo ir / ar pavardės pakeitimų – 44.
• Išduota asmenims civilinės būklės įrašų išrašų – 842.

Skyriaus uždaviniai:

ARCHYVO PASLAUGOS

145

2018m.

• tvarkyti Gyventojų registrą;

• Suteikta metodinė pagalba likviduojamoms įmonėms – 20.

• tvarkyti juridinių asmenų archyvą;

• Priimta saugoti dokumentų iš likviduotų įmonių – 10.

• sudaryti civilinės būklės aktų įrašus;

• Prašymai išduoti dokumentus juridiniam faktui patvirtinti – 755.

• organizuoti jaunavedžių švietimą.

• Išduota pažymų apie darbo stažą ir įmokas – 963.

232

606

357
110

2017m.

278
402

107

2016m.

276
415

133

2015m.

551
602

314

679

443
0

• sudaryti civilinės būklės aktų įrašus;

617

336

iš jų užsienyje – 4.

Tikslinė grupė:

221

200
Ištuokos

400
Santuokos

600
Mirtys

Gimimai

800

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

FINANSŲ IR
BIUDŽETO
SKYRIUS

ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS
• Administruota valstybinių žemės sklypų – 9 325.
• Mokėtojų skaičius – 4 748.

8
Tikslinės grupės:
• Įstaigos
• Organizacijos
• Investuotojai

Skyriaus uždaviniai:
• įgyvendinti įstatymus ir kitus teisės aktus,
susijusius su Savivaldybės biudžeto sudarymu,
vykdymu, kontrole ir atskaitomybe bei viešojo
sektoriaus konsoliduotų finansinių ataskaitų
rinkinio rengimu;

• kontroliuoti Savivaldybės skolinių
įsipareigojimų vykdymą;

• vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos
apskaitą;

• administruoti valstybinės žemės nuomos

• Suformuota valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų –

4514.
• Išsiųsta priminimų apie skolas – 358.
• Surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio – 454 640 Eur.

• Išieškota skolų dalis nuo metinių pajamų – 2 proc.

FINANSŲ VALDYMAS
• Parengtas ir patvirtintas Savivaldybės biudžetas bei 8 jo
pakeitimai.
• Priimta ir patikrinta įstaigų programų sąmatų biudžeto plano
sudarymui – 418.
• Sutaupyta biudžeto lėšų palūkanų mokėjimui – 125.
• Savivaldybės mokėtinos sumos (skolos) sumažėjo 2019-1231, lyginant su 2019-01-01, – 253 000 Eur.
iš jų paskolos sumažėjo – 105 000 Eur.
• Atlikta mokėjimo pavedimų 41 asignavimų valdytojui –

3808.
• Parengtos ir pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms
institucijoms – 148.

• Priimti ir patikrinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkiniai – 184.
• Priimtos finansų kontrolės būklės ataskaitos, sudaryta ataskaitų
suvestinė ir pateikta Finansų ministerijai – 44.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
2019 metais paskelbta straipsnių Vilkaviškio rajono
savivaldybės interneto svetainėje:

5
Tikslinė grupė:
•

Rajono gyventojai

•

Administracijos darbuotojai

Skyriaus uždaviniai:
•

organizuoti Administracijos telekomunikacinio
tinklo darbą, užtikrinti tinkamą ir saugų
telekomunikaciniame tinkle naudojamos
kompiuterinės, duomenų perdavimo ir programinės
įrangos funkcionavimą;

•

kompetencijos ribose įgyvendinti Vyriausybės
programoje numatytus informacinės visuomenės ir
elektroninės valdžios plėtros uždavinius, vykdyti
Savivaldybės tarybos politiką informacinių
technologijų srityje;

•

užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida.

TELEKOMUNIKACINIO TINKLO
PRIEŽIŪRA

Švietimas
Kultūra

Kita

390

168

Svarbios
rajonui
temos

Sportas
Jaunimas

92

659
Verslas
Infrastruktūra

Aptarnaujamos
kompiuterizuotos darbo vietos

194
Aptarnaujamos vaizdo
stebėjimo kameros

Aptarnaujami spausdintuvai
ir kopijavimo aparatai

51

143

Aptarnaujami fiksuoto
telefono ryšio abonentai

Administruojami fiziniai ir
virtualūs serveriai

173

22
Administruojamos
interneto svetainės

65

2
2018 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos
ataskaita išleista atskiru leidiniu. Tiražas – 10 000
egz. Leidinys buvo platinamas savivaldybės
gyventojams, seniūnijose, taip pat dalijamas įvairių
susitikimų, renginių metu

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sekėjų
išaugimas: nuo 3495 iki 4756.
Šis skaičius nuolat auga.

MODERNIZAVIMAS

Atnaujinta interneto
svetainė vilkaviskis.lt

Įdiegtas DVS
Kontora Archyvo
modulis

Atnaujintos 23
kompiuterinės darbo
vietos

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

INVESTICIJŲ IR
STRATEGINIO
PLANAVIMO
SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
• Parama skirta 21 SVV subjektui, paramos lėšų suma – 18

Eur.
• Parama skirta 51 NVO, paramos lėšų suma – 186 443,00 Eur.
• Parama skirta

5
Tikslinės grupės:
• Įstaigos

855,00

3 religinėms bendrijoms, paramos lėšų suma – 300

00,00 Eur.
• Prevencijos programos įgyvenimui pasirašytos
sutartys, skirta 3

2

finansavimo

skaičius – 31.

• Koordinuojami savivaldybės įstaigų įgyvendinami 7 projektai.

• viešųjų investicinių projektų programų paramai
gauti planavimas, valdymas ir įgyvendinimas;

• investicijų į rajoną pritraukimas;
• bendradarbiavimas plėtros klausimais;
• verslo plėtros skatinimas.

• Parengtas ir įgyvendinamas Vilkaviškio
rajono savivaldybės 2019–2027 metų
strateginis plėtros planas.

KITA VEIKLA

• investuotojai

plėtojimas;

• Parengta 2018–2020 metų strateginio
veiklos plano ataskaita.

• Parengtų ir administruojamų ES lėšomis finansuojamų projektų

• Organizacijos

• strateginio planavimo sistemos kūrimas ir

• Parengtas ir patikslintas 2019–2021
metų strateginis veiklos planas.

500,00 Eur paramos lėšų suma.

• Parengti ir administruoti VIP lėšomis finansuoti 2 projektai.

Skyriaus uždaviniai:

STRATEGINIS PLANAVIMAS

• Bendra parengtų ir įgyvendinamų projektų vertė – apie 17,4

Eur.
• 2019 m. įgyvendinta 12 projektų.

mln.

• Vykdoma Marijampolės regiono integruota teritorijų
vystymo programa.
• Dalyvaujama pasienio regiono funkcinės zonos kūrime.
• Įvyko 11 NVO tarybos posėdžių.
• Įvyko 3 Verslo tarybos posėdžiai.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

DALYVAVIMAS TEISMUOSE

JURIDINIS
SKYRIUS

Parengti ir teismams pateikti 78 procesiniai dokumentai, iš jų:
- ieškiniai dėl skolų išieškojimo, sutarčių nutraukimo, iškeldinimo – 36;

3
Tikslinės grupės:
• Taryba
• Savivaldybės administracija
• Įstaigos, organizacijos
• Gyventojai

Skyriaus uždaviniai:

-

- kiti procesiniai dokumentai – 18.

• atlikti Savivaldybės administracijos padalinių
teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų
interesus santykiuose su kitais subjektais;
• garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
• užtikrinti teisėtą asmens duomenų tvarkymą.

surašyta dokumentų kitoms institucijoms – 70.

Suteikta konsultacijų šiais klausimais:

DOKUMENTŲ, TEISĖS AKTŲ
RENGIMAS, DERINIMAS
Dėl atitikimo teisės aktams patikrintas ir suderintas 1
projektas.

971 teisės akto

038 , iš jų:

- bendradarbiavimo, jungtinės veiklos, finansavimo, apgyvendinimo ir
• teikti Savivaldybės administracijos padaliniams,
įstaigoms ir organizacijoms teisines
konsultacijas;

Pirminė teisinė pagalba suteikta 761 pareiškėjui, iš jų:
surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą –

239;

- atsiliepimų į ieškinius – 15;

Patikrintos, suderintos, vizuotos sutartys – 1

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA
TEISINĖ PAGALBA

kt. – 566;
- viešųjų pirkimų – 262;
- turto valdymo – 210.
Teiktos pastabos LSA dėl teisės aktų projektų – 20.

-

civilinės teisės ir civilinio proceso – 307;

-

šeimos teisės – 238;

-

baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso – 57;

-

darbo teisės – 47;

-

socialinės apsaugos teisės – 22;
administracinės teisės ir administracinio proceso –

22;
-

žemės teisės – 10;

-

kitais – 58.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

PERSONALO VALDYMAS

PERSONALO
SKYRIUS

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS

• Valstybė tarnybos departamentui pateikta prašymų organizuoti
• Tarnybinė veikla įvertinta 120 valstybės tarnautojų.

konkursus valstybės tarnautojų pareigoms užimti – 11.
• Konkurso būdu į valstybės tarnautojo pareigas priimti 5 asmenys.

4

• Kaitumo būdu į kitas pareigas perkelta 11 valstybės tarnautojų.
• Su darbuotojais sudarytos darbo sutartys – 8.

• Įvertinta 117 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
kasmetinė veikla.
• Įvertinta biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinė veikla.

• Išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimai – 36.

Tikslinės grupės:
MOKYMAI

• Savivaldybės darbuotojai

KITA VEIKLA

• Pavaldžių įstaigų vadovai

Skyriaus uždaviniai:
• padėti Administracijos direktoriui formuoti
personalo valdymo politiką;
• padėti Savivaldybės administracijos direktoriui
valdyti personalą;
• organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir
dalyvauti formuojant Administracijos
organizacinę kultūrą;
• užtikrinti Administracijos personalo
administravimą

Mokymuose dalyvavo:

• Priimta 12 nusišalinimų dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto.

•
•

• Išduoti 2 leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

valstybės tarnautojų – 40;
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis –

18;
•

įstaigų vadovų – 37.

Pagal trišales sutartis praktiką atliko 7 studentai

• 2

asmenims suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
• Atlikta prevencinė viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirtų
deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų turinio stebėsena.
• Rengtos ir įgyvendintos priemonės, skirtos moterų ir vyrų lygioms
galimybėms užtikrinti, šios priemonės numatytos Savivaldybės strateginiame
plėtros plane ir Savivaldybės strateginiame veiklos plane.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
SOCIALINĖS PASLAUGOS

SOCIALINĖS
PARAMOS
SKYRIUS

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras: pagalbos į namus paslaugos
suteiktos 241 asmeniui; integralios socialinės globos ir slaugos paslaugas
savo namuose gavo
teiktos

25

96

asmenys; dienos socialinės globos paslaugos

neįgaliems jaunuoliams; socialinių įgūdžių ugdymo ir

palaikymo paslaugos teiktos

166

šeimoms, kuriose auga

386

vaikai;

294 asmenims skirtos 625 įvairios techninės pagalbos priemonės.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai: ilgalaikės
(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas gavo 75 asmenys.
Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai ir 3 bendruomeniniai
vaikų globos namai (2 – Vilkaviškio mieste ir 1 – Kybartuose):
laikinos ir nuolatinės globos paslaugos teiktos 12 tėvų globos netekusių

30
Tikslinės grupės:
• Gyventojai

Skyriaus uždaviniai:
• įgyvendinti valstybės socialinės
gyventojams politiką Savivaldybėje;

paramos

• užtikrinti socialinės piniginės paramos skyrimą,
socialinių paslaugų teikimą, socialinės atskirties
mažinimą.

vaikų institucijoje ir 15 vaikų – bendruomeniniuose vaikų globos
namuose.
VšĮ Alvito šv. Kazimiero namai: laikinos ir nuolatinės globos paslaugos
teiktos 13 tėvų globos netekusių vaikų.
Didvyžių socialinės globos namai ir 1 grupinio gyvenimo namai
Vilkaviškio mieste: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos
teiktos 54 Savivaldybės gyventojams; laikino atokvėpio paslaugos – 5
asmenims.
Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namai:
socialinės priežiūros paslaugos suteiktos 9 asmenims.
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, vykdanti globos centro
funkcijas: parengti 3 budintys globotojai, globojantys be tėvų globos
likusius vaikus.
Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikia 10 veikų dienos centrų.

Socialinės pašalpos skirtos 1

800 asmenų (1 422,8 tūkst. Eur).
Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skirtos 965 šeimoms (252,08 tūkst.
Eur).
Vienkartinė finansinė parama skirta 669 asmenims (235,3 tūkst. Eur).
Išmokos vaikams skirtos 6

988 asmenims (4 563,65 tūkst. Eur).
Parama mokinio reikmenims 1 264 mokiniams (96,06 tūkst. Eur).
Nemokamas maitinimas skirtas 1489 mokiniams (333031,2 Eur).
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija skirta 586 asmenims (1 445,64
tūkst. Eur).
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skirta 1

069 asmenims

(820,01 tūkst. Eur).

548 paramos gavėjai buvo pasitelkti visuomenei naudingai veiklai.

KITA VEIKLA
Įgyvendinti 8 Socialinės
bendruomenėje projektai.

reabilitacijos

paslaugų

neįgaliesiems

835 Eur – iš Savivaldybės
biudžeto. Paslaugos suteiktos 533 neįgaliesiems ir 61 šeimos nariui.
Skirta 64

141

Eur iš valstybės biudžeto ir 12

Pritaikyti 3 būstai neįgaliesiems už 20

000 Eur

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ – paslaugas gavo 500 asmenų.
Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ – planuojama
įsigyti 4 BVGN, iš jų: 1 namas ir 3 butai, 4 naujai įsteigtiems VDC perkama baldai ir įranga.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ŠVIETIMO SRITIS

ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR
SPORTO SKYRIUS

8
Tikslinės grupės:
• Švietimo bendruomenė
• Gyventojai

• Kultūros ir sporto įstaigos, kolektyvai

Savivaldybės mokyklose mokėsi 5397 mokiniai (iš jų 1170 ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse grupėse. Įstaigų skaičiaus kaita:
Švietimo įstaigos
2015
2019
Lopšelis-darželis
4
5
Mokykla-darželis
1
0
Mokykla-daugiafunkcis centras
4
5
Progimnazija
2
2
Pradinė mokykla
1
1
Pagrindinė mokykla
7
5
Vidurinė mokykla
0
0
Gimnazija
4
4
Suaugusiųjų, jaunimo mokykla
2
2
Specialioji mokykla
1
1
Neformaliojo švietimo įstaigos
3
3
Švietimo pagalbos tarnyba
1
1
Iš viso
30
29
Neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio rajono
sporto mokykla, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. Jas lanko 1369 ugdytiniai.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Skyriaus uždaviniai:
•
•

•
•

įgyvendinti švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir
sporto politiką;
organizuoti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų
vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą,
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir
vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir
neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos
teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto
įstaigų veiklą;
užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir
etnokultūros puoselėjimą;
koordinuoti Savivaldybės sporto klubų veiklą;
organizuoti ir koordinuoti sportinius renginius.

ŠVIETIMO FINANSAVIMAS

Bendrojo ugdymo
Ikimokyklinio ugdymo
Neformaliojo švietimo
Iš viso

2017-2018
m. m.
550
106
88
744

2018-2019
m. m.
533
119
85
737

2019-2020
m. m.
512
123
87
722

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS
Į mokyklas važiavo

(35,4 proc.). Mokyklų ir
geltonaisiais autobusiukais pavėžėtas 761 mokinys, maršrutiniais
autobusais – 696. Mokyklose eksploatuojama 18 geltonųjų autobusiukų.
Transporto įsigijimo ir išlaikymo išlaidos – 88,8 tūkst. eurų.
1548

Švietimo įstaigų asignavimams skirta
proc. Savivaldybės biudžeto lėšų).

18 303,3

Vienam besimokančiam tekusios ugdymo lėšos – 3
neformaliojo švietimo įstaigos mokiniui – 1

tūkst. eurų (43,8

169 eurų, vienam

068 eurai.

PASIEKIMAI
Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenis, per paskutinius
trejus metus Savivaldybės NMPP, PUUP, VBE rezultatai patenka į
didžiausią pažangą padariusių savivaldybių skaičių (14 savivaldybių). Per
paskutinius trejus metus stabiliausi rajono savivaldybėje abiturientų istorijos
egzamino išlaikymo rodikliai. Lietuvių kalbos ir literatūros bei biologijos
egzaminų išlaikymo rodikliai gerėja, o geografijos, matematikos, chemijos,
užsienio kalbos (anglų) – prastėja. Lyginant su ankstesniais metais, bent
pagrindinį pasiekimų lygį PUPP metu pasiekusių mokinių dalis sumažėjo,
bet išliko panaši kaip panašiose savivaldybėse. Kaimo vietovės mokinių
rodiklis išliko žemesnis už miesto mokyklos mokinių, o vaikinų pasiekimai,
ypač lietuvių k., žemesni už merginų.

KITA VEIKLA
•

Vaikų socializacijos programos (vasaros stovyklos) – 29.

•

Prevencinėse veiklose dalyvavo
prevencinių programų .

•

Programas vykdė
mokiniai.

•

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų –

294

26

švietimo įstaigos; vykdyta

mokytojai; programose dalyvavo

19;

•
•
•

Neformaliojo vaikų švietimo veiklose dalyvauja 1

4289

neformaliojo vaikų

švietimo programų – 43.

mokiniai

20

237 vaikai.
Neformaliojo švietimo būreliai švietimo įstaigose – 244.
Tarptautiniai projektai – 39; šalies projektai – 82.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
KULTŪRA

ŠVIETIMO,
KULTŪROS IR
SPORTO SKYRIUS

8
Tikslinės grupės:
• Švietimo bendruomenė

SPORTO SRYTIS

Kultūros ir jaunimo projektams įgyvendinti skirta
iš jų Vilkaviškio kultūros centrui
centrui – 22

400

84 000 Eur:
– 41 800 Eur, Kybartų

Eur, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrui-muziejui – 12

310 Eur, Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai – 3 890 Eur. Vilkaviškio
vaikų ir jaunimo centrui – 3 600 Eur.

įvairaus pobūdžio renginiai, kuriuos

aplankė 272 027 lankytojai.
Viešoji biblioteka turi
yra apie

258 542

31 teritorinį padalinį; viešosios bibliotekos sistemoje

leidinių. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje internetinę

Skyriaus uždaviniai:

Koordinuoti bendruomenei aktualūs ir iniciatyvos renginiai – 8.

•

722

bibliotekų

Finansuotos ir įgyvendintos kultūros ir jaunimo renginių paraiškos – 39.
Literatūrinės premijos – 2.
Lankytojų, dalyvių, bibliotekos vartotojų, žiūrovų apsilankymo skaičius –
279 749.
Meno mėgėjų kolektyvai – 31.
Meno mėgėjų kolektyvų dalyviai – 1232.
Juridinį statusą turintys kultūros centrai – 3.
Kultūros centrų padaliniai – 11.

srities

40 320

projektams

000 eurai. Finansavimas skirtas 16 projektų.

Sporto renginiams vykdyti – 7

320 eurai.

finansavimui skirta 1

1 027

vartotojai. Bendras apsilankymų skaičius – 109 941.

•

sporto

Kultūros centruose surengti

• Kultūros ir sporto įstaigos, kolektyvai

•

finansuoti – 32

organizacijų

Organizuota 110 sportinių renginių.

prieigą ir įrangą turėjo 28 padaliniai. 2019 metais fiksuoti 7

įgyvendinti švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir
sporto politiką;
organizuoti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų
vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą,
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir
vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir
neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos
teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto
įstaigų veiklą;
užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir
etnokultūros puoselėjimą;
koordinuoti Savivaldybės sporto klubų veiklą;
organizuoti ir koordinuoti sportinius renginius.

Nevyriausybinių

Veikia trys kultūros centrai: Vilkaviškio kultūros centras, Kybartų kultūros
centras ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus. Kultūros centruose
veikia 38 mėgėjų meno kolektyvai.

• Gyventojai

•

kultūros

Sporto plėtros programos įgyvendinimui panaudota
eurų. Iš jų:

Nevyriausybinių

organizacijų

sporto

projektų

daliniam

000 eurų.

Prie Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos įrengta dirbtinės
dangos universali sporto aikštelė. Rekonstruojama sporto salė
Vienybės gatvėje.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
IR TURTO VALDYMO
SKYRIUS

SOCIALINIAI BŪSTAI IR PARAMA
BŪSTUI ĮSIGYTI

TURTO VALDYMAS
• Atlikta nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir daiktinių teisų

• Prašymų įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto

• Atlikti

nuomą, sąrašą – 73.

• Socialinis būstas išnuomotas 30

asmenų.

kadastriniai

matavimai

197 kelių, kurių bendras ilgis –

• Išduota pažymų apie finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam

• Atliktų pirkimų vertė – 6

091 396,68 Eur.

• Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas perduotas 6
biudžetinėms įstaigoms – ilgalaikio materialaus turto – 56

890
Eur ir nekilnojamojo turto kurio likutinė vertė 2019-08-31
sudarė 305 600 Eur.

• Papildytas Savivaldybės socialinio būsto fondas – 20.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS
Suorganizuoti 1265 pirkimai (iš kurių: 797 – prekių, 358 – paslaugų, 110 – darbų pirkimai).

• administruoti savivaldybės turto valdymą;
• organizuoti viešuosius pirkimus.

ir

• Viešuosiuose aukcionuose parduoti 2 nekilnojamojo turto objektai.

• Gauta prašymų dėl teisės į finansinę paskatą jaunoms šeimoms

• Verslo subjektai

Skyriaus uždaviniai:

kelių

• Paskelbta viešųjų aukcionų – 13

būstui įsigyti – 24.

• Gyventojai

reikšmės

250 km.

pirmajam būstui įsigyti – 46.

Tikslinės grupės:

vietinės

000 Eur.

įregistruotos jų nuosavybės teisės

• Įrašyta asmenų ir šeimų į sąrašą būstui gauti – 70.
• Metų pabaigoje asmenų ir šeimų sąraše būstui gauti – 162.

10

registravimo už 38

Mažos vertės pirkimai – 1

175, vertė 2 196 895,86 Eur.

Supaprastintų atvirų konkursų – 21, vertė 3

605 799,65 Eur.

Pirkimai per CPO – 69, vertė 288 701,17 Eur.
Pasirašytos 263 viešųjų pirkimų sutartys: 26 – prekių, 151 – paslaugų,

86 – darbų. Viešųjų pirkimų sutarčių vertė prekėms – 380 543,83
Eur, paslaugų – 761 373,09 Eur, darbų – 8 814 705,42 Eur.. Bendra sudarytų sutarčių vertė − 9 956 622,34 Eur.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI

VIETINIO ŪKIO
SKYRIUS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS
(MODERNIZAVIMAS)
• parengta 13 daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų planų;
• atnaujinti (modernizuoti) 3
daugiabučiai namai.

bendras kelių ilgis – 1097,73 km, iš

jų su asfaltbetonio danga – 192,90

6
Tikslinės grupės:
• Gyventojai
• Ūkio subjektai
• Investuotojai

km.
• 2019 m. Savivaldybei skirta 1 991
200,00 Eur iš Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų
kelių priežiūrai:
• išasfaltuota (atliktas kapitalinis remontas) 4,850 km
kelių (gatvių);
• atliktas esamos asfaltbetonio dangos atstatymas
(paprastasis remontas) 1,483 km kelių (gatvių);
• įrengta ir suremontuota 0,840 km šaligatvių ir
pėsčiųjų takų;
• parengti 8 vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto
projektai.

Skyriaus uždaviniai:
• įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio
ūkio ir statybų srityje;
• formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės
energetikos ir transporto strategiją;
• rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės
infrastruktūros srityje.

Inicijuoti ir atlikti 96
viešieji pirkimai

SOCIALINIŲ BŪSTŲ IR KITŲ
PASTATŲ (PATALPŲ) REMONTAS
• suremontuoti 25 Savivaldybei priklausantys
socialiniai būstai (atliktų darbų vertė – 50
•

281,42 Eur);
suremontuoti 4 Savivaldybei priklausantys
pastatai (patalpos) (atliktų darbų vertė – 40
039,99 Eur).

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ENERGETIKA

VIETINIO ŪKIO
SKYRIUS

6

VANDENYS IR NUOTEKOS

UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio
šiluma“ eksploatuoja 5 katilines, kurių
instaliuota galia – 51,24 MW (2019
m. pagaminta – 40 014

MWh,
parduota – 33 091 MWh šilumos
energijos).
Apšvietimas Savivaldybės teritorijoje eksploatuojamų
šviestuvų skaičius gatvėse – 1 884 vnt.

• Ūkio subjektai
• Investuotojai

naudojosi 11

•

983 abonentų
ir vartotojų (24 053
gyventojai), iš jų 345 įmonės.
Vandenvietėse išgauta 1043,4 tūkst. kub. m
geriamojo vandens.

• Nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 9

Tikslinės grupės:
• Gyventojai

UAB „Vilkaviškio vandenys“
teikiamomis geriamojo
vandens tiekimo paslaugomis

abonentai ir vartotojai (18
Per užimtumo didinimo programą įdarbinti
92 asmenys (iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 20

296,61 Eur)

1060,7 tūkst. kub. m

Skyriaus uždaviniai:
Išduotos 76 licencijos ir leidimai. Surinkta valstybės rinkliavų už 1

874,13 Eur.

• įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio
ūkio ir statybų srityje;

• Licencijos prekybai – 38 vnt.

• formuoti ir įgyvendinti savivaldybės
energetikos ir transporto strategiją;

• Leidimai organizuoti renginį viešojoje vietoje – 22 vnt.

• rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės
infrastruktūros srityje.

459 gyventojai), iš

kurių 249 – įmonės.
• Surinkta ir išvalyta
nuotekų

• Leidimai įrengti išorinę reklamą – 15 vnt.
• Leidimai teikti taksi paslaugas – 1 vnt.

339

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
Žemės ūkis vykdomas 4

343 valdose (2019 m. įregistruota 131 valda, atnaujintos 34 449 valdos, išregistruotos 234 valdos).
Rajone registruoti 3 404 ūkiai (2019 m. įregistruoti 66 nauji ūkiai, atnaujinta 1 730 ūkių, išregistruota 110 ūkių).

ŽEMĖS ŪKIO
SKYRIUS

19

GYVULININKYSTĖ

AUGALININKYSTĖ
Ekologinę gamybą
vykdo 19 rajono ūkių,
kurių plotai – 432,83
ha.

2019 m. žemės ūkio naudmenų
plotas – 97 303,17 ha

Deklaracijas
pateikė:

Deklaruotas plotas:

85 726 ha

3 717 pareiškėjų

635 ūkininkai dirba 8 879
ha plotą mažai palankiose
ūkininkauti vietovėse.
Savarankiškai
deklaravo:

19 ūkininkų

20 ūkininkų apdraudė 7357 ha pasėlių ir
pasinaudojo draudimo įmokų kompensavimu.

Tikslinės grupės:

MELIORACIJA

• Gyventojai
Valstybės lėšos

Skyriaus uždaviniai:
• teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo
plėtros programą;
• Savivaldybėje įgyvendinti valstybės politiką
žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

268 000,00 Eur

Įgyvendintas 51 gyventojų prašymas; sutvarkyti 37 avariniai
drenažo gedimai; išvalyta 15,646 km griovių; suremontuota
13 pralaidų; sutvarkyta 203 vnt. drenažo žiočių; atlikti 5
užtvankų priežiūros darbai

Solidarumo fondo lėšos

204 383,12 Eur

Įvykdyti I ir II etapo darbai;
išvalyta 17,145 km grovių; suremontuota 18 pralaidų;
sutvarkyta 200 vnt. drenažo žiočių

Savivaldybės (Kaimo rėmimo,
plėtros ir melioracijos programa)

lėšos

24 291,50 Eur

Atlikti 2 avariniai drenažo remonto darbai
( M. Būdežerių k. sodų bendrijoje „Vyturys“ ir
Matlaukio gyvenvietėje)

KARVĖS
GALVIJAI
MĖSINIAI GALVIJAI
BIČIŲ ŠEIMOS
KIAULĖS

6 019

13 976

4 344
3 028
3 529

21 ūkininkui už parduotus galvijus dėl užkrečiamųjų
ligų atlyginti nuostoliai – 71 261,77 Eur.
1 pareiškėjas apdraudė 75 galvijus ir pasinaudojo
gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Rajone iš viso registruota, vnt.:

5 560

2019 m. įregistruota, vnt.:

TRAKTORIAI

607

PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

4 886

614

784

JAVŲ KOMBAINAI

112

1 220

KITA TECHNIKA

65

Atliktos 2

694 techninės apžiūros

40 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų skirta vietinės reikšmės keliams taisyti. Už šias lėšas nupirkta 14 500 tonų žvyro.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA

PROJEKTŲ DERINIMAS

EKOLOGAS
(VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS)

• Gauta ir įvertinta prašymų dėl želdinių pertvarkymo – 162.

Patikrinta projektų per projektų tikrinimo
posistemę „Infostatyba“ dėl aplinkosauginių
reikalavimų – 34.

• Išduota leidimų kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti
saugotinus želdinius – 128.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

1
Tikslinės grupės:

Viso surinkta 16549 t šiukšlių:

Įvykdyta 19 priemonių:

• iš jų mišrių komunalinių – 14520 t,

−

finansuotos prevencinės priemonės, kuriomis siekiama
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos – 5;

−

sutvarkytos užterštos teritorijos – 3;

−

sutvarkyta bešeimininkių atliekų – 1,6 t;

−

atlikta Paežerių dvaro sodybos parko želdinių
inventorizacija ir parengtas želdinių tvarkymo
projektas;

−

civilinėse kapinėse pašalinti pavojų keliantys medžiai –
36.

• pašalinta sąvartyne – 2
•

972 t / 20,17 %,
perdirbta/kompostuota – 10816 t / 74,44 %,
sandėliuojama deginimui – 3 061 t / 5,4 %.

• Gyventojai

•

• Įstaigos

Dalyvauta UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

• Organizacijos

valdybos posėdžiuose – 5.
Vykdomas projektas komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra - atidaryta didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo
aikštelė Kybartų mieste – 1, rengiami projektai bendro naudojimo
aikštelių rekonstrukcijai ir įrengimui – 170.

Pareigybės paskirtis:

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMAS

• Ekologo (vyriausiojo specialisto) pareigybė

reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms
problemoms rajone spręsti.

KITA VEIKLA
• Vykdyta kontrolė, surašyti administracinio nusižengimo protokolai – 7.
• Organizuoti didžiųjų atliekų sutvarkymo darbai – 4 seniūnijose.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

VYRIAUSIASIS
CIVILINĖS
SAUGOS
SPECIALISTAS

CIVILINĖ SAUGA
• Ekstremalių situacijų operacijų centras buvo aktyvuotas 1 kartą
savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų metu.

• Parengtas
ir
patvirtintas
mobilizacijos planas.

• Įvyko 5 ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai.

• Sudarytas ir patvirtintas civilinio mobilizacinio personalo
rezervo sąrašas.

• Įvyko Savivaldybės lygio funkcinės pratybos.

1
Tikslinės grupės:

• Savivaldybės prevencijos priemonių planas įgyvendintas 100 proc.
• Atlikti 6 kompleksinės civilinės saugos būklės patikrinimai.
• Civilinės saugos funkcijai vykdyti iš Valstybės biudžeto skirta 14

000 Eur.
• Gyventojai
• Įstaigos
• Organizacijos

Pareigybės paskirtis:
Vyriausiojo civilinės saugos specialisto pareigybė
reikalinga:
• įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybei
valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas;
• vykdyti pavestas valstybines mobilizacines
užduotis;
• užtikrinti civilinės saugos ir mobilizacinę

MOBILIZACIJA
naujas

Savivaldybės

• Dalyvauta Mobilizacijos stalo pratybose Marijampolėje.
• Suorganizuota paskaita-seminaras „Kas, jei karas – rytoj“.
• Įvykdytos 28 Mobilizacijos ir civilinio pasipriešinimo
departamento užduotys.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS

SAVIVALDYBĖS
GYDYTOJAS
(VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS)

1
Tikslinės grupės:

•

Alkoholio, tabako narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Surengtų seminarų, mokymų, konsultacijų skaičius –

66. Asmenų, kuriems buvo suteiktos individualios konsultacijos skaičius – 140.
•

Burnos sveikatos prevencija. Surengtų renginių skaičius – 175, asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose arba kuriems buvo
suteiktos konsultacijos skaičius – 3 633. Parengtų stendų ir plakatų skaičius – 33.

•

Akustinio triukšmo stebėsenos ir prevencijos priemonių organizavimas Savivaldybėje. Stebimų visuomenės paskirties teritorijų
skaičius – 5. Atliktų triukšmo matavimų skaičius – 120.

•

Vištyčio ir Paežerių ežerų maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros organizavimas. Prižiūrimų paplūdimių
skaičius – 2. Paimtų mėginių, maudyklų vandens kokybės tyrimams, skaičius – 24. Atliktų tyrimų skaičius – 48.

•

Užkrečiamųjų ligų profilaktika; psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija; alkoholio, tabako, narkotinių ir

• Gyventojai

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija; burnos higiena ir sveikata; lytinė sveikata; nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;

• Įstaigos

sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; fizinio aktyvumo skatinimas; organų donorystės propagavimas. Paremtų

• Organizacijos

organizacijų, vykdančių sveikatos apsaugos srities projektus, skaičius – 32. Skirta 12 921,83 Eur. Projektuose dalyvavusių asmenų
skaičius – 9 460. Organizuotų renginių skaičius (konkursų, varžybų, viktorinų ir pan.) – 159. Organizuotų mokymų, seminarų,

Pareigybės paskirtis:
• Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos
priežiūros politiką.

paskaitų skaičius – 73. Straipsnių, pranešimų, spaudoje ir internete skaičius – 133.
•

Patvirtintas viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, dirbančių gydytojų kelionės į
darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

•

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir
prieinamumą užtikrina 4 įstaigos.

•

Apsilankymai, konsultacijos: VšĮ Kybartų PSPC – 32 107; VšĮ Vilkaviškio PSPC – 92 909; VšĮ Vilkaviškio ligoninė – 77 358.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK)
KOORDINAVIMAS

TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO
KOORDINATORIUS
(VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS)

1
Tikslinės grupės:
• Vaikai nuo gimimo iki 18 metų (turintys didelių ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21
metų)

TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO
KOORDINAVIMAS

• Įvyko VGK posėdžių – 10, juose svarstyti 36 klausimai.

• Dalyvauta 4 mokyklų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose.

• Priimti Administracijos direktoriaus įsakymai dėl priežiūros
priemonių skyrimo – 25.

• Dalyvauta 4 atvejo vadybininkų organizuotuose posėdžiuose dėl
pagalbos šeimoms organizavimo.

• VGK sprendimai (dėl specialistų ir kt. pagalbos):

• Dalyvauta 5 tarpžinybiniuose pasitarimuose dėl vaikų globos
namų auklėtinių elgesio.

-

-

•

socialinio pedagogo – 12 vaikų;
psichologo – 8 vaikams; psichiatro – 1 vaikui;
4 vaikai įpareigoti lankyti prevencinius pokalbius
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure;
10 vaikų įpareigoti lankyti mokyklą;
4 vaikai įpareigoti dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo
užsiėmimuose;

• Surengti 2 tarpinstituciniai pasitarimai su Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriaus gydytojupsichiatru dėl pagalbos teikimo vaikams.
• Organizuotas 1 tarpinstitucinis visų institucijų pasitarimas dėl
bendro darbo su krizę išgyvenančiomis šeimomis.

4 vaikams skirta atlikti bendruomenei arba švietimo įstaigai
naudingą veiklą.

• Jų tėvai (globėjai, rūpintojai)

Pareigybės paskirtis:
• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus
pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti
Vilkaviškio rajono teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams
ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugas vaikui ir šeimai https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/koordinuota-pagalba/

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
NACIONALINĖS UŽDUOTYS

JAUNIMO REIKALŲ
KOORDINATORĖ
(VYRIAUSIOJI
SPECIALISTĖ)

o

1 Atviro darbo su jaunimu plėtros galimybių studija.
o
Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės
užtikrinimas
Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas:

1
Tikslinė grupė:

1 aprašas, 1 vertinimas, veiklos planas, bendras
lankytojų skaičius – 7 125, mėnesio vidurkis – 593.
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• 14–29 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės

Jaunimo reikalų tarybos veiklos užtikrinimas
Naujai suformuota JRT, 4 posėdžiai, svarstyti 22

jaunimas
o

Pareigybės paskirtis:

klausimai, pateikti 4 pasiūlymai.
Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra

3 renginiai, 3 akredituotos organizacijos, 60
savanoriaujančių jaunų žmonių
o

Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu

Įgyvendintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų
strateginio veiklos plano prioritetas Nr. 6. „Jaunimo politikos
įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

8270
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4205
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Jaunimas

Atviro ir mobilaus darbo su jaunimu veiklos
organizavimas įtrauktas į strateginio planavimo dokumentus.
o

• Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė
reikalinga valstybinei (valstybės perduotai
savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo
funkcijai savivaldybėse įgyvendinti.

Faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika

JAUNIMO (14-29 m.) SKAIČIUS
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

vaikinai

merginos

ATVIRO DARBO SU JAUNUMU
PLĖTROS VILKAVIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖJE GALIMYBIŲ STUDIJA
jaunimo respondentų laisvalaikio praleidimo galimybes visoje
Vilkaviškio rajono savivaldybėje vertina labiau teigiamai nei neigiamai

47 proc.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
JAUNIMO (18-29 M. ) VERSLUMAS

JAUNIMO REIKALŲ
KOORDINATORĖ
(VYRIAUSIOJI
SPECIALISTĖ)
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Veiklą įregistravo

Tikslinė grupė:
„Lietuvos Junior Achievement“ programą vykdė 6 mokomosios mokinių bendrovės

• 14–29 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės
jaunimas

Pareigybės paskirtis:
• Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė
reikalinga valstybinei (valstybės perduotai
savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo
funkcijai savivaldybėse įgyvendinti.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje jaunimo nedarbas 2020 m. sausio 1 d. – 6,7 proc., vidutinis metinis – 6,1 proc. 2019 metais
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 128 jaunuoliai, iš jų 37 įgijo profesiją. Pasinaudoję parama verslui organizuoti,
įsisteigę įmones, sau darbo vietas susikūrė 7 jaunuoliai.

SENIŪNIJOS
Prie infrastruktūros gerinimo, kultūrinės veiklos plėtojimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo seniūnijose daug prisidėjo seniūnai, seniūnijų
darbuotojai ir gyventojai

RYŠKIAUSI DARBAI:
•

Bartninkų seniūnija: Bartninkų naujose kapinėse įrengta vandentiekio trasa, atnaujinti Piliakalnio papilio laiptai, išleistas leidinys „Bartninkų seniūnija“, suorganizuota šventė, skirta Bartninkų mstl. 370
metų jubiliejui.

•

Gižų seniūnija: Gižų parke pastatyta kompozicija Gižų mokyklos 150-osioms metinėms paminėti, įrengtas jos apšvietimas, išasfaltuota Kęstučio g. Gižų kaime, Gižų gyvenvietėje įrengta ir pradėta
eksploatuoti nuotekų valymo sistema.

•

Gražiškių seniūnija: išasfaltuota Sodų g. Gražiškių mstl., sutvarkytas bešeimininkis turtas (fermų griuvėsiai) Vaitkabalių, Kregždžių, Vygrelių, Beržinių kaimuose.

•

Keturvalakių seniūnija: įrengtas gatvių apšvietimas Geisteriškių k. ir Degučių k. Pakinkių g., restauruotas paminklas 550 m. Lietuvos krikščionybės įvedimo ir 20 m. Lietuvos nepriklausomybės
jubiliejams paminėti.

•

Kybartų seniūnija: organizuotas Kybartų miesto teisių ir privilegijų suteikimo 100-mečio paminėjimas, Pasienio g. įrengtas naujas šaligatvis, išasfaltuota Gėlių ir Dariaus ir Girėno g., įrengtas Kybartų
informacinis centras.

•

Klausučių seniūnija: atnaujintas vandentiekio įvadas Žaliosios viešosiose kapinėse ir naujai įrengtos vandentiekio trasos, suremontuotas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams pastatas Sūdavos k.

•

Pajevonio seniūnija: įgyvendintas projektas „Pajevonio viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Pajevonio seniūnijoje 2“ – pastatytos šiukšlių dėžės, vazonai, atnaujintos impregnuotos medinės
skulptūros.

•

Pilviškių seniūnija: išasfaltuota Birutės g., prie Paežerių ežero sutvarkyta pakrantė ir įrengtos maudyklės.

•

Šeimenos seniūnija: išasfaltuotos Didžiųjų Šelvių k. Lauko, Aguonų ir Žalumynų g.

•

Vilkaviškio miesto seniūnija: atlikti Gimtinės, Žvejų g. kapitaliniai remontai, atnaujinta dalies Nepriklausomybės g. asfalbetonio danga, atliktas tilto per Šeimenos upę remontas, atlikti dalies J.
Basanavičiaus g., S. Daukanto g. šaligatvių remontai.

•

Virbalio seniūnija: įrengta Staugaičių k. Liepų g. apšvietimo sistema, atliktas Virbalio Miesto Laukų k. kelio, Saulės g. remontas.

•

Vištyčio seniūnija: rekonstruotas Vištyčio malūnas, Vištyčio paežerėje įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, taip pat įrengtos poilsio zonos su lauko baldais, vaikų žaidimų aikštelės.

Išsamios seniūnų ataskaitos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt

