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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186, 70.17 ir 276 

punktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :  

Pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitoms 

(pridedama). 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos 

administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Algirdas Neiberka 



 

 

PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-346 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 276 punktu, 

teikia Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitą 

Savivaldybės tarybos vardu pateikia Savivaldybės meras. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba – atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės tarybą sudaro 25 Savivaldybės tarybos nariai.  

Iki 2019 m. Savivaldybių tarybų rinkimų dirbo šios sudėties Savivaldybės tarybą:  

 

2015–2019 Savivaldybės tarybos sudėtis 
 

Kandidatų sąrašo pavadinimas Pavardė, vardas Įgaliojimų neteko 

Lietuvos socialdemokratų partija Černiuvienė Daiva 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Geležiūnas Vytautas 2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Vilkaviškis 2015“ 
Grabauskienė Danutė 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Gudaitis Renatas 2019-04-12 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai 
Janulionis Evaldas 

2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Kamaitis Valdas 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Kiaulakis Kazys 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Kružinauskas Kęstas 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Liaudinskienė Nijolė 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Lopeta Stanislovas 2019-04-12 

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis 

Lukoševičius Gytis 
2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Marčiukonis Bernardas 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Melibajeva Mavliuda 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Neiberka Algirdas (MERAS) 2019-04-12 

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis 

Nešukaitis Dalius 
2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Pilipavičius Algirdas 

2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 
„Vilkaviškis 2015“ 

Plečkaitis Gintautas 
2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Puodžiūnas Ramūnas 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Rapulskienė Dovilė 2019-04-12 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 
Šlekys Vilmantas 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Šlivinskas Arvydas 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Volungevičius Petras 2019-04-12 

Darbo partija Žalys Edmundas 2019-04-12 
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Kandidatų sąrašo pavadinimas Pavardė, vardas Įgaliojimų neteko 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai 
Žiemys Rimvydas 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Žilinskas Antanas 2019-04-12 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. Sp-

171(su pakeitimais) patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sudėtis: 

 

2019–2023 Savivaldybės tarybos sudėtis 
 

Kandidatų sąrašo pavadinimas Vardas, pavardė Įgaliojimai pripažinti  

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai 

Saulenas Aželskas 2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 

Mantas Balčiūnas 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Daiva Černiuvienė  2019-05-31 

Lietuvos socialdemokratų partija Jūratė Drunienė 2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Edita Gaubienė 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Vytautas Geležiūnas  2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Žilvinas Gelgota 

2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Gedeminas Gudaitis 

2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Vilija Jakubauskė 

2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Marius Jasaitis 

2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Valdas Kamaitis  

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Kęstas Kružinauskas  2019-04-12 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai 
Saulytis Kurtinaitis 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Nijolė Liaudinskienė  2019-08-23 

Lietuvos socialdemokratų partija Stanislovas Lopeta  2019-04-12 

Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdis 
Gytis Lukoševičius 

2019-04-12 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga 
Bernardas Marčiukonis  

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Algirdas Neiberka (MERAS) 2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Rimvydas Palubinskas 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Puodžiūnas Ramūnas 2019-04-12 

Visuomeninis rinkimų komitetas 

„Naujas startas“ 
Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė 

2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Arvydas Šlivinskas  2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Mavliuda Štrupkienė 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Saulius Vabalas 2019-04-12 

Lietuvos socialdemokratų partija Antanas Žilinskas 2019-05-31 
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Tarybos narių aktyvumas ir posėdžių lankomumas pateikiami lentelėse (1, 2 priedai).  

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, Savivaldybės taryba savo įgaliojimus 

įgyvendina kolegialiai Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos nariai veiklą Savivaldybės taryboje tęsė 

susivieniję į frakcijas bei Tarybos narių grupę.  

2015–2019 metų kadencijos Savivaldybės taryboje veikė 4 frakcijos: Lietuvos socialdemokratų, 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Jungtinė, Liberalų sąjūdžio. 

2019–2023 metų kadencijos Savivaldybės tarybos nariai susijungė į 3 frakcijas ir 1 Tarybos narių 

grupę: 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

narių Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcija 

Daiva Černiuvienė, Jūratė Drunienė, Vytautas 

Geležiūnas, Kęstas Kružinauskas, Nijolė 

Liaudinskienė, Stanislovas Lopeta, Algirdas Neiberka, 

Ramūnas Puodžiūnas, Arvydas Šlivinskas, Mavliuda 

Štrupkienė, Saulius Vabalas, Antanas Žilinskas. 

Frakcijos seniūnas – Vytautas Geležiūnas 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija Gedeminas Gudaitis, Valdas Kamaitis, Bernardas 

Marčiukonis. 

Frakcijos pirmininkas – Valdas Kamaitis. 

„Naujo starto“ frakcija Edita Gaubienė, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, 

Vilija Jakubauskė, Rimvydas Palubinskas, Marius 

Jasaitis,  Mantas Balčiūnas, Žilvinas Gelgota. 

Frakcijos seniūnas – Rimvydas Palubinskas, seniūno 

pavaduotojas – Žilvinas Gelgota. 

Tarybos narių grupė „Vilkaviškio 

dešinieji“ 

Saulenas Aželskas, Saulytis Kurtinaitis, Gytis 

Lukoševičius. 

Grupės seniūnas – Gytis Lukoševičius 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai, atstovaujantys Lietuvos socialdemokratų partiją ir 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sudarė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos daugumą. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos frakcija „Naujas startas“ ir tarybos narių grupė 

„Vilkaviškio dešinieji“ pasiskelbė Savivaldybės tarybos opozicija. 

 

2019 m. buvo užregistruota 390 sprendimo projektų: iš jų 6 projektai buvo atidėti arba grąžinti 

pakeisti / pakoreguoti. 

Savivaldybės taryba 2019 m. patvirtino 384 sprendimus, šios kadencijos Savivaldybės taryba 

priėmė 281 sprendimą.  

2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kostui Janulaičiui buvo suteiktas 

Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas ir jis apdovanotas Vilkaviškio rajono garbės piliečio ženklu. 

Savivaldybės tarybos teikimu Vilkaviškio rajono savivaldybės Vištyčio seniūnas Bronislavas Polita buvo 

apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimu. 

Taryboje buvo patvirtinta 98,5 proc. pateiktų svarstyti sprendimo projektų. 

 

Priimtų sprendimų temos 

Priimtų sprendimų 

skaičius / procentai 

 Teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos, 

architektūros klausimai 

12 3.13 

 Biudžeto valdymo, vykdymo, mokesčių 

administravimo klausimai 

24 6.25 
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 Investicinių projektų planavimo, valdymo, investicijų 

pritraukimo, bendradarbiavimo klausimai 

59 15.36 

 Švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto 

klausimai 

27 7.03 

 Socialinės paramos, socialinių paslaugų, socialinės 

veiklos organizavimo klausimai 

30 7.81 

 Veiklos reglamentavimo klausimai 28 7.29 

 Turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo 

klausimai 

75 19.53 

 Komunalinio ūkio, infrastruktūros, energetikos, 

transporto klausimai 

12 3.13 

 Žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros, ekologijos 

klausimai 

6 1.56 

 Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, asmens 

ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimai 

27 7.03 

 Personalo klausimai 14 3.65 

 Kiti klausimai 70 18.23 

 

Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams 

teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos, mero sprendimai, yra sudaryti 

6 komitetai: 

 Kontrolės komitetas – Žilvinas Gelgota (komiteto pirmininkas), Stanislovas Lopeta (komiteto 

pirmininko pavaduotojas), Valdas Kamaitis, Saulenas Aželskas; 
 

 

 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas – Vytautas Geležiūnas (komiteto 

pirmininkas), Valdas Kamaitis (komiteto pirmininko pavaduotojas), Daiva Černiuvienė, Gytis Lukoševičius, 

Marius Jasaitis; 
 

 Plėtros ir ūkio vystymo komitetas – Kęstas Kružinauskas (komiteto pirmininkas), Saulius 

Vabalas (komiteto pirmininko pavaduotojas), Mantas Balčiūnas, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Saulytis 

Kurtinaitis, Antanas Žilinskas; 
 

 

 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas – Gedeminas Gudaitis (komiteto 

pirmininkas), Mavliuda Štrupkienė (komiteto pirmininko pavaduotoja), Edita Gaubienė, Jūratė Drunienė; 
 

 

 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas – Ramūnas Puodžiūnas (komiteto 

pirmininkas), Stanislovas Lopeta (komiteto pirmininko pavaduotojas), Nijolė Liaudinskienė, Žilvinas 

Gelgota, Bernardas Marčiukonis, Vilija Jakubauskė; 
 

 

 Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas – Arvydas Šlivinskas (komiteto pirmininkas), Rimvydas 

Palubinskas (komiteto pirmininko pavaduotojas, Saulenas Aželskas.  
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Komiteto pavadinimas Posėdžių 

skaičius 

Svarstytų 

klausimų 

skaičius 

Lankomumas, 

proc. 

Kontrolės komitetas 3 3 75 

Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo 

komitetas 

13 169 29 

Plėtros ir ūkio vystymo komitetas 11 205 73 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų 

komitetas 

12 75 91 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 13 56 69 

Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas 10 39 100 

 

Savivaldybės taryba sudarė komisijas: 

Etikos komisija – Savivaldybės tarybos narė Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė (komisijos 

pirmininkė), Savivaldybės tarybos narys Gedeminas Gudaitis (komisijos pirmininko pavaduotojas), 

Savivaldybės tarybos narė Daiva Černiuvienė, Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Brazaitienė, 

Šeimenos seniūnijos Pūstapėdžių seniūnaitijos seniūnaitis Romaldas Mičiulis, Virbalio seniūnijos Virbalio 

Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaitis Gedeminas Žebertavičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė.  

Įvyko 2 posėdžiai, svarstyta 13 klausimų. Komisija atliko tyrimą dėl 12-os Savivaldybės tarybos 

narių galimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo 

deklaruojant privačius interesus. Atlikus tyrimą, parengti 3 Etikos komisijos sprendimai. Šie sprendimai 

pateikti Tarybos nariams, dėl kurių galimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nuostatų pažeidimo buvo vykdomas tyrimas, taip pat išsiųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.   

2019 m. Savivaldybės tarybos posėdžiuose iš viso buvo pareikšti 75 prašymai nusišalinti dėl 

galimo interesų konflikto. Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytais kriterijais, 

motyvuotu rašytiniu sprendimu buvo nepriimti 26 Savivaldybės tarybos narių nusišalinimai dėl galimo 

viešųjų ir privačių interesų konflikto. Duomenys apie Savivaldybės tarybos narių pareikštus, bet nepriimtus 

nusišalinimus teisės aktų nustatyta tvarka teikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (apie nusišalinimo 

nepriėmimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje). 

Antikorupcijos komisija – Savivaldybės tarybos narė Edita Gaubienė (komisijos pirmininkė), 

Savivaldybės tarybos narys Arvydas Šlivinskas (komisijos pirmininko pavaduotojas), Savivaldybės tarybos 

narys Valdas Kamaitis, Šeimenos seniūnijos Gudelių seniūnaitijos seniūnaitė Roma Šilingienė, Virbalio 

seniūnijos Virbalio miesto laukų seniūnaitijos seniūnaitis Gedeminas Žebertavičius, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Juškevičienė.  

Įvyko 2 komisijos posėdžiai, svarstyti 3 klausimai. 

Peticijų komisija – Savivaldybės tarybos narys Saulytis Kurtinaitis (komisijos pirmininkas), 

Savivaldybės tarybos narys Ramūnas Puodžiūnas, Savivaldybės tarybos narys Gedeminas Gudaitis, 

visuomenės atstovas Stasys Matonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus 

vedėja Vilma Kolpakovienė. 

2019 m. į komisiją nebuvo kreiptasi dėl kreipimosi pripažinimo peticija, posėdžiai nevyko. 

 

Savivaldybės tarybos nariai dirbo ir kitose komisijose bei darbo grupėse:  

Strateginio planavimo komisijoje – Bernardas Marčiukonis, Mantas Balčiūnas, Saulius Vabalas;  

Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijoje – Mavliuda Štrupkienė; 

Religinių bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijoje – Kęstas Kružinauskas, Saulius 

Vabalas; 

Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio 

rajono savivaldybės teritorijoje, komisijoje – Antanas Žilinskas; 
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Vilkaviškio rajono neįgaliųjų reikalų komisijoje – Jūratė Drunienė, Bernardas Marčiukonis; 

Eismo saugumo komisijoje – Kęstas Kružinauskas, Arvydas Šlivinskas; 

Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo juridiniams ir fiziniams asmenims 

pagrįstumui įvertinti komisijoje – Valdas Kamaitis; 

Komisijoje valstybinės žemės sklypų naudotojams nustatyti – Saulytis Kurtinaitis, Arvydas 

Šlivinskas; 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryboje – Bernardas Marčiukonis, 

Arvydas Šlivinskas; 

Vilkaviškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijoje – Algirdas Neiberka, Jūratė Drunienė, 

Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė; 

Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti 

ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims komisijoje – Mavliuda Štrupkienė; 

Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijoje – Žilvinas Gelgota, Gedeminas Gudaitis. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės. Šios 

priemonės yra įtrauktos į Savivaldybės strateginio veiklos plano 10 programą „Savivaldybės valdymo 

programa“. Planuotos priemonės vykdytos, parengtos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracinės 

naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitos, kurios paskelbtos Savivaldybės 

interneto svetainėje. 

 

Tarybos posėdžių salėje tarybos narių darbo vietos kompiuterizuotos, posėdžiai vedami ir 

balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Užtikrinant viešumą, Tarybos posėdžiai transliuojami, 

posėdžių įrašai archyvuojami, taip pat daromi Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių garso įrašai.  

 

___________________ 



 

 

PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-346 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

Meras yra atskaitingas Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės 

veiklą 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, meras 2019 metais planavo Tarybos veiklą: sušaukė 11 Tarybos 

posėdžių, nustatė ir sudarė posėdžių darbotvarkes, inicijavo Tarybos sprendimų projektų parengimą, 

pirmininkavo Tarybos posėdžiams, pasirašė Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus, koordinavo 

Tarybos komitetų ir komisijų veiklą. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Meras pasirašė 657 Mero potvarkius: veiklos klausimais – 141. Įteikti Mero 

padėkos raštai: nusipelniusiems darbuotojams bei visuomenės atstovams – 195,  kolektyvams – 25. Už 

pasiekimus iš Mero fondo įteikti Savivaldybės dovanų čekiai (3). 

 

Susitikimai su visuomene 

 

Siekiant užtikrinti tiesioginį bendradarbiavimą su Savivaldybės gyventojais, Savivaldybės meras 

gyventojus asmeniniais klausimas priėmė kiekvieną pirmadienį, dalyvavo susitikimuose su gyventojais 

seniūnijose, atstovavo savivaldybei užsienio, respublikiniuose bei rajono renginiuose. 

Nuolat vyko susitikimai su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauta įvairiose 

iniciatyvose, ataskaitiniuose susirinkimuose, įvairiose NVO, kaimo bendruomenių  rengiamose šventėse, 

kituose renginiuose.  

 

Įgyvendinti darbai ir projektai 

 

2019 metais Socialinių būstų fondas pasipildė net 22 naujais butais. Buvusiame bendrabutyje, S. 

Nėries g. 42,  nauji socialiniai butai įrengti trečiajame ir ketvirtajame pastato aukštuose. Bendrabučio pastate 

įrengti 8 vieno kambario butai, 7 – dviejų, 2 – trijų ir 1 keturių kambarių butas. Be to, kambariuose įrengti 

atskiri vonios kambariai su dušinėmis ar voniomis, virtuvėse įrengti garų surinktuvai, pastatytos spintelės su 

kriauklėmis bei viryklės. Atlikta ir bendrabučio išorės renovacija. Kiti būstai nupirkti skelbiamų derybų 

būdu.  

Per 2019 m. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta  tvarka išnuomota 30 

socialinių būstų. 

Pradėtas įgyvendinti aikštės prieigų sutvarkymo projektas, kurio metu tarp pašto ir seniūnijos 

pastatų bus įrengta pėsčiųjų alėja. Čia bus sukurtos didelės žaliosios erdvės poilsiui,  įrengta vaikų žaidimų 

aikštelė su kopinėjimo siena bei informacinis stendas. Prie bendro aikštės vaizdo bus priderinti ir mažosios 

architektūros elementai: suoleliai, šiukšliadėžės, LED apšvietimas. Taip pat jau suremontuotas privažiavimas 

ir automobilių stovėjimo aikštelė, esanti už J. Basanavičiaus a. 7 pastato. 

2019 metais pradėta statyti Vilkaviškio sporto salė. Pastačius šią sporto salę, Vilkaviškyje atsiras 

naujos jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo, sveikatos stiprinimo, varžybų ir renginių organizavimo galimybės. 

Įrengtas ilgai lauktas Vilkaviškio viešasis tualetas. Įrengiant naująjį visuomenės reikmėms 

pritaikytą viešąjį tualetą buvusiose pašto garažų patalpose, esančiose J. Basanavičiaus a. 11, pakloti visi 

reikalingi inžineriniai tinklai, įrengtos vidaus patalpos, apšiltinta ir atnaujinta pastato išorė. 

Vištytyje oficialiai atidarytas pėsčiųjų ir dviračių takas, sujungęs  S. Dariaus ir S. Girėno bei Ežero 

gatves. Vištyčio pėsčiųjų ir dviračių taką projektavo UAB „Rusnė“, o statybos darbus atliko vilkaviškiečių 
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įmonė – UAB „Mevilsta“. Naujasis takas – 400 m ilgio, jo plotis – 2,5 m. Take įrengtas apšvietimas, 

modernūs suoliukai, šiukšliadėžės. 

Įgyvendinus projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje“, jaunieji šios įstaigos lankytojai bei darbuotojai gali džiaugtis jaukesnėmis ir patogesnėmis 

patalpomis. Centre sutvarkytos patalpos, skirtos vaikų neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui. 

Pertvarkius didžiąją kino salę, atidarytas antrasis aukštas, kuriame įkurtos dvi salės šokėjams. Taip pat 

atnaujinti koridoriai, fojė, pakeistos vidaus durys, įrengtos nuovažos ir tualetai neįgaliesiems, įsigyta 

reikalinga įranga, patalpos pritaikytos neįgaliesiems. 

Dėmesys švietimo įstaigoms. Siekiant sukurti kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves, 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje buvo atnaujinta biblioteka, informacinis centras bei aktų salė.  

Atnaujinome Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos aktų salę ir pritaikėme mokyklos 

patalpas žmonėms su negalia. Mokyklos aktų salėje pakeisti seni langai ir durys, salės grindų ir scenos 

danga, įrengti scenos pakylos laiptai, perdažytos sienos ir lubos, atnaujintas apšvietimas ir šildymo sistema, 

įrengtos oro vėdinimo ir vėsinimo sistemos, sumontuota priešgaisrinė signalizacija. Mokyklos kieme prie 

pagrindinio įėjimo į mokyklos pastatą įrengti laiptai su pandusu į mokyklą patekti žmonėms su negalia. 

Pirmame aukšte prie sporto salės įrengtas atskiras tualetas, pritaikytas žmonėms su negalia. 

Kybartų „Saulės“ progimnazija, Kybartų vaikų darželis-lopšelis „Ąžuoliukas“ taip pat ugdymo 

įstaigos, esančios Gražiškiuose, Alvite, Virbalyje, Keturvalakiuose bei Gižuose, pačios pradėjo rūpintis savo 

mokinių maitinimo organizavimu. Jose per vasarą už Savivaldybės lėšas buvo remontuojamos valgyklos, 

nupirkta reikiama įranga. Šiuo sprendimu siekta, kad mokiniai gautų kokybiškesnį, sveikesnį ir, žinoma, 

skanesnį maistą. Daug nuveikta Gražiškių gimnazijoje, kur valgykla suremontuota kapitališkai, pakeičiant ir 

elektros instaliaciją, ir vamzdynus. Tai pirmoji mokykla rajone, kuri savo mokiniams siūlo iš dalies švediško 

stalo (vaikų maitinimo organizavimas savitarnos principu) maitinimo organizavimo sistemą, kada vaikai 

patys gali pasirinkti norimą garnyrą ar sriubą, jų kiekius. 

Netrukus įgyvendinami projektai, kurių įgyvendinimui yra pritarusi Vilkaviškio rajono 

savivaldybės taryba: 

Bus įgyvendinamas projektas, kurio metu bus tvarkomos viešosios erdvės prie Vilkaviškio 

kultūros centro ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro. 

Vilkaviškio miesto sode netrukus bus sukurta nauja laisvalaikio ir poilsio zona, atitinkanti 

įvairius miesto bendruomenės poreikius. Savivaldybės inicijuojamo projekto metu bus įrengti pėsčiųjų takai, 

apšvietimas, mažosios architektūros elementai. 

Naujos viešosios poilsio ir laisvalaikio erdvės atsiras prie Šeimenos upės, teritorijoje nuo 

Vytauto g. iki Nepriklausomybės g. Vilkaviškio mieste. Tvarkomoje teritorijoje bus įrengtas pėsčiųjų ir 

dviračių takas su apšvietimu, įrengtos pasyvaus poilsio, pramogų, kultūros, meno erdvės. 

Pilviškiuose atnaujinamos vietos bendruomenei ir miestelio svečiams skirtos viešosios erdvės, 

esančios Stoties ir Vasario 16-osios, Dariaus ir Girėno ir Vasario 16-osios gatvių sankirtose, sutvarkyta 

smėlio karjere plytinčio tvenkinio aplinka. Planuojama įrengti takus, pastatyti treniruoklius, vaikų žaidimų 

įrenginius, estradą, lauko tinklinio aikštelę, įrengti teritorijų apšvietimą. 

Bus atnaujintos vietos bendruomenei ir miestelio svečiams skirtos viešosios erdvės Virbalio 

miestelyje: atnaujinta Virbalio miestelio turgaus aikštė, joje įrengiant prekybos paviljonus, viešąjį tualetą, 

sutvarkyta aikštės infrastruktūra bei atnaujintas Virbalio miestelio parkas. 

Kybartuose įgyvendinamas projektas „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių 

sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“. Netrukus Kybartuose bus įrengiamas 

jaunimo parkas, atlikti Kybartų kultūros centro vidaus patalpų remonto darbai, įrengtas viešasis tualetas, 

atlikti Eitkūnų ir Tarybų gatvių remonto darbai bei įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.  

Bus įrengta žiedinė sankryža Vytauto, Kapų ir Statybininkų g. sankirtoje.  

Bus įrengta nauja gatvė nuo Vienybės iki Pilviškių g. 
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Taryba pritarė projekto „Saugumo didinimas Vilkaviškio rajono viešosiose erdvėse“ 

įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šiuo projektu siekiama užtikrinti rajono gyventojų ir turistų 

saugumą viešosiose erdvėse, įrengiant saugumą užtikrinančias priemones. Projekto įgyvendinimo metu 

planuojama Gražiškių mstl., Virbalyje, Kybartuose, Pilviškių mstl. Pajevonio k., Keturvalakių mstl., 

Vištyčio mstl., Klausučių k., Bartninkų mstl. įrengti vaizdo stebėjimo kameras, iš viso 26 vnt. Taip pat 

Serdokų kaime prie sporto aikštelės ketinama įrengti apšvietimą, panaudojant energiją tausojančias 

technologijas. 

 

Partnerystė 
 

Įsteigta VŠĮ „Vištyčio senjorų namai“.  Vilkaviškio garbės piliečio Donato Kazlausko iniciatyva 

bei prisidėjus Vilkaviškio rajono savivaldybei įsteigta VŠĮ „Vištyčio senjorų namai“. Senjorų namus 

ketinama įkurti buvusiame Vištyčio policijos nuovados pastate – S. Dariaus ir S. Girėno g. 18. Senjorų 

namuose bus užtikrinamas kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugų 

teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. 

Naujas gaisrinės pastatas. 2019 m. įvyko naujojo Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

Kybartų komandos ugniagesių gelbėtojų pastato atidarymas. Nuo šiol Kybartų komandos ugniagesiai 

gelbėtojai galės naudotis J. Biliūno gatvėje pastatytomis šiuolaikiškomis, erdviomis, šviesiomis patalpomis, 

puikiai pritaikytomis jų atsakingam darbui. Vilkaviškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bendradarbiaujant 

su Savivaldybe buvo skirtas sklypas gaisrinei statyti. Savivaldybė taip pat pasirūpino visomis pastatui 

reikalingomis komunikacijomis, nutiesė kelią iki jos.  

Naujoji Vilkaviškio autobusų stotis. 2019 metais sparčiai vyko naujosios Vilkaviškio autobusų 

stoties statybos. Investuotojo UAB „Kautra“ lėšomis kartu su Savivaldybės prisidėjimu statomoje naujoje 

autobusų stotyje bus teikiamos ne tik pervežimo paslaugos, bet įsikurs drabužių ir namų apyvokos tinklas 

„Pepco“, kepyklėlė, kavinė, vaistinė, sodininkams skirtų prekių parduotuvė „Žalia stotelė”, savo produkcija 

prekiaus vietiniai ūkininkai. Stotyje įgyvendinti energiją taupantys išmanūs apšvietimo sprendimai. 

Naujosios stoties erdves bus galima naudoti ir kultūriniams renginiams, menininkų parodoms.  

Įrengiama žaidimų erdvė. UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ pradėjo įgyvendinti projektą 

„Viešosios sporto – žaidimų erdvės įrengimas Vilkaviškio mieste“. Projekto įgyvendinimo metu Vytauto g. 

103, Vilkaviškyje, planuojama įrengti vaikų sporto ir žaidimų erdvę, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę ir 

pritaikant ją tikslinės teritorijos bendruomenės poreikiams.  

Vištyčio malūnas vėl suka sparnus. 2019 metais atgaivintas 95 metus skaičiuojantis Vištyčio vėjo 

malūnas. Pernai buvo baigti malūno rekonstravimo darbai, kurių metu buvo sutvirtinti konstrukciniai 

elementai, malūno „kepurė“ ir sienos, atkurti sparnai ir vėjų rožė, remontuoti / restauruoti vidaus elementai 

(grindys, langai, durys), chemizuota technologinė vidaus įranga, pakeista medžio skiedrų danga. Vėjo 

malūnas bus pritaikytas lankymui kaip muziejus, jame bus vykdoma kultūrinė veikla, vyks įvairūs kultūros 

paveldą populiarinantys renginiai. Lankytojus malūnas priims jau nuo šio pavasario.  

 

Savivaldybės atstovavimas 

 

Kovo 17 d. vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės mero rinkimų antrasis turas, kuriame varžėsi du 

per pirmąjį balsavimo ratą daugiausia rinkėjų palaikymo sulaukę kandidatai. Suskaičiavus rezultatus visose 

43 rinkimų apylinkėse, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Savivaldybės meru išrinktas 

Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Algirdas Neiberka, gavęs 7964 balsus (59,70 proc. balsų nuo 

dalyvavusių rinkėjų skaičiaus).  

Balandžio 12 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko pirmasis 2019–2023 metų kadencijos 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Iškilmingą posėdį rajono savivaldybės salėje pradėjo 

Vilkaviškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 56 pirmininkas Algimantas Simanynas. Jis 

supažindino susirinkusiuosius su rinkimų rezultatais, pristatė pirmojo posėdžio eigą. Buvo sugiedotas 
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Lietuvos Respublikos himnas, 24 tarybos nariai davė priesaiką (posėdyje nedalyvavo išrinktas Tarybos narys 

Mantas Balčiūnas). Paskutinis prisiekė tiesiogiai gyventojų antrą kartą išrinktas Savivaldybės meras 

Algirdas Neiberka. Jam buvo suteikti įgaliojimai ir įteiktos mero regalijos.  

Gegužės 29 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka kartu su Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos nariais Jūrate Druniene ir Žilvinu Gelgota dalyvavo Lietuvos savivaldybių 

asociacijos (LSA) narių atstovų XXV suvažiavime. 

Spalio 11 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka dalyvavo LR prezidento 

Gitano Nausėdos inicijuotame Regionų forume, kuris buvo skirtas Vietos savivaldos dienai pažymėti ir 

svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti. Valdovų rūmuose vykusiose Regionų forumo diskusijose 

dalyvavo Prezidentūros, Seimo ir ministerijų atstovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovai ir merai iš 

visų šalies savivaldybių.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka nuolat dalyvavo Lietuvos savivaldybių 

asociacijos valdybos posėdžiuose.  

 

Marijampolės regiono plėtros taryba 

 

Meras Algirdas Neiberka, kartu su Tarybos nariu  V. Kamaičiu, atstovauja savivaldybe i 

Marijampolės regiono plėtros taryboje.  

2019 m. įvyko 12 Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžių, 7 iš jų – rašytinės 

procedūros tvarka. 

Posėdžiuose priimti sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų 

regiono projektų planavimu ir įgyvendinimu.  

Posėdžiuose taip pat atlikti Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimai; svarstyta ir teiktos 

pastabos dėl teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 

administravimu (priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų ir kt.); 

aptartas Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas ir regiono 

projektų planavimas 2014–2020 metais. 

 

 

Verslo ir investicinės aplinkos gerinimas 

 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Vilkaviškio atstovybės iniciatyva Vilkaviškio 

rajono savivaldybės Taryboje priimtas sprendimas įkurti Verslo tarybą. Ji įkurta siekiant sukurti ir nuolat 

gerinti verslo plėtrai palankią aplinką ir sąlygas Vilkaviškio rajone. Vasario 27 d. Verslo tarybos nariai 

rinkosi į pirmąjį susitikimą, kurio metu buvo aptarti Verslo tarybos veikimo principai, kitų susitikimų temos, 

išskirti svarbiausi prioritetai.  

Vasario mėnesį vykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas 

sprendimas įkurti Verslo tarybą bei patvirtinti jos nuostatai. Taryba įkurta siekiant sukurti ir nuolat gerinti 

verslo plėtrai palankią aplinką ir sąlygas Vilkaviškio rajone.  

Verslo tarybai priklauso 9 nariai: trys Savivaldybės atstovai – Meras Algirdas Neiberka, 

Savivaldybės tarybos narys Kęstas Kružinauskas, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, taip pat trys 

KPPAR Vilkaviškio atstovybės atstovai – Linas Dubickas, Aloyzas Beržanskis, Vitas Girdauskas bei trys 

žemės ūkio srities atstovai – Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Onutė Kartavičienė, žemės 

ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ pirmininkas Arūnas Maksvytis ir Lietuvos pieno gamintojų 

asociacijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkas Albinas Šneideris. Patariamojo balso teise Verslo tarybos 

posėdžiuose galės dalyvauti ir Verslo tarybos šalių neatstovaujamų verslo organizacijų atstovai, kuriuos 

pakvies Verslo taryba. 

Taip pat Taryba leido VŠĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo centrui tapti Kauno pramonės ir amatų 

rūmų nariu. Vilkaviškio turizmo ir verslo centras galės aktyviai dalyvauti jų veikloje, kurios tikslas – skatinti 

prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą, skatinti kurti darbo 
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vietas regione, rengti ir svarstyti pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovauti savo nariams, darbdaviams 

bendradarbiaujant su valstybėmis, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir 

valstybinėmis institucijomis ir kt. 

Birželio 21 d. į susitikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo kviečiami mūsų krašto smulkieji 

verslininkai. Į kvietimą atsiliepę vietos verslininkai buvo supažindinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės 

smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo aprašu bei jo pakeitimais. Pristatyta, kokiomis paramos 

priemonėmis gali pasinaudoti smulkieji verslininkai bei pateikė siūlymus, kaip būtų galima finansavimo 

programą papildyti naujomis priemonėmis.  

Vilkaviškio rajono verslo bendruomenės atstovai lapkričio 7 d. rinkosi į pirmąjį Vilkaviškio rajono 

verslo forumą. Šis Vilkaviškio verslo ir turizmo informacijos centro organizuotas renginys buvo skirtas 

aptarti verslo plėtros galimybes pasienio regione ir profesinei šventei – Verslo dienai – paminėti. Renginio 

tikslas – ne tik išgirsti naudingos informacijos, pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis, bet ir pagerbti rajono 

verslininkus, kurie savo idėjomis, sunkiu darbu ir ryžtu prisideda prie Vilkaviškio rajono gerovės kūrimo. Po 

išsamių ir naudingų pranešimų prasidėjo svarbiausias renginio momentas – Vilkaviškio rajono verslo 

nominacijų 2019 įteikimas. Visas verslininkams skirtas nominacijas pristatė jų steigėjai. Savivaldybė  

nominaciją „Tvarus verslas“ įteikė ir už verslo plėtros stabilumą bei nuolat kuriamas darbo vietas dėkojo 

vienai seniausių rajono verslo įmonių – AB „Žemkalnija“. 

Lapkričio 14 dieną Marijampolės regiono verslo bendruomenės ir savivaldos atstovai rinkosi į 

tradicinį renginį – verslo apdovanojimus „Metų žvilgsnis 2019“, vykusius viešbutyje „Mercure 

Marijampolė“. Šiame renginyje už pasiekimus versle apdovanota mūsų rajono įmonė – UAB „Simedva“. 

Kiti darbai:  

 Atnaujinta informacija apie laisvus sklypus investuotojams.  

 Organizuojami apskrito stalo susitikimai su aktyviausiais Vilkaviškio rajono verslininkais.   

 Tarybos sprendimu pakeista smulkaus ir vidutinio verslo programa, taikomos lengvatos 

įsteigusiems naujas darbo vietas.  

 

Iniciatyvos 

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo asmenims, 

turintiems „POLA“ kortelę, suteikta teisė įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo autobusais bilietą su 80 proc. nuolaida. 

Sausio 4-ąją Vilkaviškio kultūros centre vyko Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos padėkos 

vakaras, kuriame dėkota kultūros darbuotojams, socialiniams 

partneriams ir rėmėjams už buvimą kartu, idėjų palaikymą, 

iniciatyvas, paramą bei pagalbą organizuojant renginius per 

visus 2018-uosius metus. Savivaldybės vadovas A. Neiberka 

padėkos vakaro metu apžvelgė praėjusius metus, trumpai 

pristatė Savivaldybėje vykdomus darbus, projektus, ateities 

tikslus. Padėkos vakaro metu buvo įteiktos penkios Angelo 

skulptūrėlės „Už nuopelnus Vilkaviškio rajono kultūrai“. Jos 

atiteko Vilkaviškio kultūros centro direktorei Renatai 

Medelienei, Kybartų kultūros centro direktorei Astai 

Vencienei, Vilkaviškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorei Vilijai Gilienei, Jono Basanavičiaus gimtinės vadovei Rūtai Vasiliauskienei bei Vilkaviškio r. 

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorei Jurgitai Morozaitei. Taip pat Savivaldybės meras 

labiausiai pasižymėjusiems kultūros srities darbuotojams įteikė Mero 

padėkos raštus.  

Sausio mėnesio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

susirinkę buvę Savivaldybės vadovai, Seimo nariai dalijosi savo 

įžvalgomis apie rajono plėtrą bei perspektyvas. Į susitikimą su 
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Savivaldybės meru Algirdu Neiberka, vicemeru Kaziu Kiaulakiu, Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu 

bei jo pavaduotoja Daiva Rikliene atvyko buvę Savivaldybės vadovai – Audrius Balbierius, Bernardas 

Marčiukonis, Saulius Vabalas, Alfonsas Čelkevičius, Alfonsas Minelga, Ina Blauzdžiūnienė.  Jie visi vienu 

ar kitu metu, ilgiau ar trumpiau vadovavo rajono Savivaldybei ir priiminėjo svarbius rajono žmonėms 

sprendimus. Susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo nariai Kęstutis Smirnovas ir Algirdas Butkevičius. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka raštu kreipėsi į dvi LR ministerijas – 

Aplinkos ir Žemės ūkio – prašydamas pavesti Lietuvos geologijos tarnybai atlikti tyrimą dėl arseno taršos 

kilmės nustatymo požeminiame vandenyje Duonelaičių k. (Gražiškių seniūnija), Užbalių k. ir Trilaukio k. 

(Pajevonio seniūnija) teritorijose. Vasario 8 dieną gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos (toliau – Tarnyba) atsakymas, kad Tarnyba, siekdama išsiaiškinti tikrąją arseno kilmės 

geriamajame vandenyje priežastį, artimiausiu metu, atlikusi apklausą dėl tyrimų kainos, kreipsis į Aplinkos 

ministeriją, prašydama skirti finansavimą detalesniems požeminio vandens tyrimams. 

Vasario 20 d. Paežerių dvare įvyko 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo 

Neiberkos 2018 metų rajono 

sportininkų ir jų trenerių pagerbimo popietė. 

Popietės metu padėkota Vilkaviškio kraštą 

puikiais sportiniais rezultatais 

garsinusiems sportininkams, kurie 2018 

metais tapo Lietuvos čempionatų 

nugalėtojais ar puikiai pasirodė Europos 

ir Pasaulio čempionatuose. Taip pat pagerbti 

juos treniruojantys treneriai, komandų vadovai. 

Iš viso pasveikinta daugiau nei 40 rajono 

sportininkų.  

Kovo 29 dieną Savivaldybėje įvyko paskutinis 2015–2019 metų kadencijos Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos posėdis. Po posėdžio Savivaldybės meras Algirdas Neiberka kreipėsi į visus Tarybos 

narius, dėkojo už bendradarbiavimą ir bendrą darbą visus ketverius metus.  Kadencijos laikotarpiu buvo 

priimta kiek daugiau nei 1400 sprendimų, svarstyti ne tik sveikintini, bet ir sunkūs bei nepopuliarūs 

sprendimai. 

Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka ir Vilkaviškio miesto seniūnas Remigijus Kurauskas 

pasveikino 100 metų jubiliejaus sulaukusią vilkaviškietę Marijoną 

Varnagirienę. Garbaus amžiaus vilkaviškietės pase įrašyta, kad ji 

gimė Stirniškiuose 1919-ųjų balandžio 4 dieną. Savivaldybės 

vadovas jubiliatei dovanojo rankomis austą juostą, skirtą ypatingai 

pagarbai išreikšti, ir palinkėjo jai stiprybės bei geros sveikatos. 

Gražių žodžių jubiliatei negailėjo ir Vilkaviškio miesto seniūnas R. 

Kurauskas.  

 

Nors Vilkaviškio sporto salės rekonstrukcijos statybos buvo 

jau įsibėgėjusios, gegužės 3-ąją įvyko rekonstrukcijos pradžios simbolinės Laiko kapsulės ateities kartoms 

įkasimo ceremonija. Joje dalyvavo daug garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 

Saulius Skvernelis, Seimo nariai: Kęstutis Smirnovas, Algirdas Butkevičius, Juozas Olekas, Savivaldybės 

vadovai: meras Algirdas Neiberka, mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Administracijos direktorius 

Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, Tarybos nariai Kazys Kiaulakis ir Valdas Kamaitis, 

Savivaldybės administracijos atstovai. 

Rugsėjo 27 d. gražiausi ir šilčiausi padėkos žodžiai skambėjo mūsų rajono socialiniams 

darbuotojams, šventusiems savo profesinę šventę – Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. Drauge paminėti 

šią gražią šventę pakvietė Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Socialinius 

darbuotojus, socialinių įstaigų vadovus nuoširdžiai sveikino rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. 
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Savivaldybės vadovas linkėjo gražaus santykio ne tik tarp žmonių, su kuriais dirbama, bet ir tarp visų 

institucijų. Jis taip pat įteikė padėkos raštus.  

Mokytojų dienai skirto renginio metu Savivaldybės 

meras A. Neiberka iškilmingai įteikė Garbės piliečio regalijas 

mokytojui Kostui Janulaičiui. Šis garbingas vardas 

vilkaviškiečiui suteiktas už išskirtinį indėlį kultūros, 

švietimo, mokslo srityse, už kraštotyros puoselėjimą ir 

istorinės atminties saugojimą, beribę meilę savo kraštui ir jo 

žmonėms. K. Janulaitis aktyviai veikė Lietuvos atgimimo 

laikotarpiu – jis vienas iš Sąjūdžio steigėjų Vilkaviškio 

rajone, Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus atminimo 

įamžinimo ir kitų patriotinių iniciatyvų organizatorius.  

Nuo 2007-ųjų spalio 10 dieną Lietuvoje minima 

Vietos savivaldos diena. Šios šventės proga Savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka, 

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir jo pavaduotoja Daiva Riklienė pakvietė Administracijos 

darbuotojus į Savivaldybės didžiąją salę, kur vyko šventiškas šios dienos paminėjimas. Savivaldybės 

vadovai dėkojo darbuotojams už nelengvą, bet prasmingą darbą bei visiems linkėjo ir ateityje dirbti 

nuoširdžiai ir atsakingai, kad kiekvienas į Savivaldybę užsukęs rajono gyventojas gautų reikiamą pagalbą, 

jaustųsi gerbiamas, išklausytas ir suprastas.Pirmą kartą mūsų rajone įvyko Vilkaviškio rajono 

nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių apdovanojimai „Gintarinė Bitė 2019“. Labai jaukus ir 

šventinis vakaras, vykęs Klausučių kultūros namuose, sukvietė gausų būrį mūsų rajono visuomenininkų 

pasidžiaugti vieni kitų gerais darbais, padėkoti už atsidavimą, savanorišką veiklą, nuoširdų darbą. 

Aktyviausiems nevyriausybininkams išdalytos „Gintarinės bitės“. Šventę surengė Į Savivaldybės kvietimą 

atsiliepusi ir konkursą finansinei paramai, skirtai šiam renginiui organizuoti, laimėjusi Klausučių kaimo 

bendruomenė.  

2019 metų gruodžio mėnesio Tarybos posėdyje buvo pritarta 2020 metus paskelbti Savanorystės 

metais. Rajono įstaigoms, organizacijoms siūloma skatinti savanorystę, burtis į įvairias savanoriškas veiklas. 

Tam, kad šie metai būtų tinkamai paminėti, buvo patvirtintas veiklų planas. 

Paežerių dvaro rūmuose pagerbti Kalėdinių eglučių 

papuošimo konkurso nugalėtojai ir visi konkurso dalyviai. Tik jų dėka 

2019 metais Vilkaviškio miestas buvo ypatingai šventiškai 

pasipuošęs, nes greta pagrindinės miesto eglės išaugo visa kalėdinių 

eglučių alėja, kurioje jaukiai įsitaisė net 39 kalėdinės 

puošmenos. Šia nuostabia alėja grožėjosi ir miestelėnai, ir pagyrų 

negailintys miesto svečiai. 

 

Mero fondas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės mero) mero fondo paskirtį, lėšas bei jų 

naudojimo, apskaitos, atsiskaitymo ir kontrolės procedūras reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės 

mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-973 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 

mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). 

Vadovaujantis patvirtintu Tvarkos aprašu Savivaldybės mero fondo dydis per mėnesį yra iki vieno 

Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo 

užmokesčio dydžio sumos. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės mero fondui skirta 10 000 

eurų. Savivaldybės mero fondo lėšų apskaitą tvarko Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
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Apskaitos skyrius. Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba. 

Savivaldybės mero fondo lėšos gali būti naudojamos šioms reprezentacinėms reikmėms:  

1. atvykstančių oficialių asmenų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms; 

2. rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms; 

3. darbo susitikimų išlaidoms; 

4. atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, savivaldybei ir valstybei 

nusipelniusių asmenų jubiliejų, švenčių, kitų apdovanojimų išlaidoms; 

5.   išlaidoms vizitinėms kortelėms; 

6.  išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose. 

 

2019 metų Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimas nurodytas 1 lentelėje: 

 

1 lentelė 

Lėšų paskirtis Skirta lėšų (Eur) 

Padėkos vakaro kultūros darbuotojams išlaidoms 487,95 

Sportininkų ir jų trenerių pagerbimo priėmimo išlaidoms 680,00 

Verslo forumo dalyvių priėmimo išlaidoms 749,60 

Buvusių ir esamų savivaldybės vadovų priėmimo išlaidoms 398,90 

100-mečio veiklos proga Kybartų miesto sporto klubui 

„Sveikata“ 
1000,00 

Už mokslo pasiekimus proginis čekis Marijampolės profesinio 

rengimo centro Vilkaviškio skyriaus absolventui Raimundui 

Glaveckui 

100,00 

Lankeliškių Švč. Trejybės Romos Katalikų parapijos 410 metų 

įkūrimo sukakties proga 
300,00 

Išlaidoms suvenyrams, atminimo dovanėlėms, dalyvaujant 

labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose  
1 792,92 

Iš viso panaudota lėšų: 5 509,37 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai 
 

Per 2019 metus Meras iniciavo įvairius susitikimus, buvo tęsiamas bendradarbiavimas su valstybės 

institucijomis bei užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauta 

įvairiuose kultūros ir sporto renginiuose. 
 

Kultūros renginiai 

 

Sausio 13-ąją kartu su visos šalies gyventojais minėjome Laisvės gynėjų dieną. Pirmieji Sausio 13-

osios įvykius menantys laužai pradėjo degti jau šeštadienį, sausio 12 d., Kybartuose vykusiuose minėjimo 

renginiuose. Prisiminimais kartu su kybartiečiais dalijosi ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas 
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Neiberka. Vėliau Kybartų kultūros centro salėje vyko sunkiojo roko grupės „S. W. S.“ koncertas. Laisvės 

gynėjų dienos renginiai vyko ir Vilkaviškyje. Po Šv. Mišių už mūsų laisvės kovotojus visi buvo kviečiami į 

Vilkaviškio kultūros centrą, kur vyko minėjimo popietė „Laisvės žodžiai...“. 

Vasario 16-ąją minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Rajone vyko daug šiai, kiekvienam 

lietuviui brangiai, dienai paminėti skirtų renginių. Šventinio koncerto Vilkaviškyje metu rajono gyventojus 

sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės vadovas taip pat įteikė 7 

padėkas savo darbais ir veikla rajonui nusipelniusiems gyventojams. 

 Kovo 11 d. visoje Lietuvoje iškilmingai paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, 

Kovo 11-osios, 29-osios metinės. Šventinis minėjimas Vilkaviškio mieste prasidėjo Jono Basanavičiaus 

aikštėje. Čia vyko iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija. 

Garbė iškelti vėliavas šį kartą buvo patikėtą savo veiklos 30-metį 

švenčiančio Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblio 

„Sūduvis“ nariams. Po Šv. Mišių visi skubėjo į Vilkaviškio 

kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas „Labas, aš – 

Lietuva“. Į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinį 

renginį susirinkusius žmones sveikino Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės meras taip 

pat pagerbė ir padėkos raštais apdovanojo  rajonui nusipelniusius 

žmones. Padėkos raštai buvo įteikti 7 mūsų rajono gyventojams.  

Balandžio 28-ąją vilkaviškiečiai buvo kviečiami 

pasidžiaugti vertingiausia dovana – gyvybe – ir padėkoti tiems, kas prisideda prie jos išsaugojimo bei 

puoselėjimo. Tądien Vilkaviškyje buvo minima viena iš prasmingiausių pavasario švenčių – Pasaulinė 

gyvybės diena. Šventės dalyvius sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, kuris 

linkėjo vertinti mums duotą gyvybę, džiaugtis kiekviena diena. Po sveikinimo kalbų prasidėjo iškilminga 

eisena, kurioje dalyvavo Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigos, įvairios organizacijos, bendruomenės, šeimos.   

Kybartuose birželio 8 d. praūžė įspūdingiems šimtmečiams skirta šventė – garbingą 100 metų 

jubiliejų minėjo ne tik Kybartų miesto savivalda, 

bet ir legendinis Kybartų futbolo klubas 

„Sveikata“. Šventinio savaitgalio 

organizatoriai kybartiečius ir miesto svečius visą 

savaitgalį kvietė įsilieti į nuotaikingą šventinį 

šėlsmą. Net keletą dienų kybartiečiai stebino 

maloniausiais potyriais ir linksmomis veiklomis. 

Šventinėje programoje buvo ir paminklų 

atidengimai, ir šventinė eisena, ir garbės 

„sveikatiečių“ apdovanojimo ceremonija, draugiškos 

futbolo varžybos, daug įdomios veiklos turėjo ir 

mažieji šventės lankytojai: juos džiugino Šakių 

cirko „Šypsena“ programa, miestą sveikino mažieji 

kybartiečiai.  

Vilkaviškyje buvo kaip niekad aktyvus – praūžė miesto šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas“, 

subūrusi vilkaviškiečius bei miesto svečius, pasiūliusi įvairiausių pramogų ir linksmybių. Jau antrą kartą 

rajone vyko tarptautinis orkestrų festivalis „Vilkaviškio dūdos“. Rajono gyventojai ir svečiai turėjo galimybę 

grožėtis geriausių šalies orkestrų koncertine programa. 

Rugpjūčio 23 dieną minėjome 30-ąsias Baltijos kelio 

metines. Kaip ir prieš tris dešimtmečius, tądien Vilkaviškio 

rajono gyventojai vėl susikibo Baltijos kelyje ir paliudijo visų 

mūsų bendrumą. Su jais kartu nepakartojama atmosfera 

džiaugėsi ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas 

Neiberka su žmona Aušra.  
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Sulaukus rudens buvo tęsiama puiki tradicija pagerbti mūsų rajono žemdirbius, kurie savo 

nuoširdžiu darbu puoselėja gimtąją žemę. Lapkričio 8 dieną Vilkaviškio kultūros centre įvyko tradicinė 

žemdirbių šventė „Rudens prijuostė 2019“. Šventės metu Savivaldybės vadovas įteikė padėkos raštus 

nusipelniusiems rajono seniūnijų ūkininkams, žemės ūkio specialistams. Šventinio renginio metu apdovanoti  

Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai 

bei prizininkai Vilkaviškio rajone. 
 

Sporto renginiai 

 

Kovo mėnesį baigėsi 62-osios Vilkaviškio rajono krepšinio pirmenybės „Santakos“ laikraščio 

taurėms laimėti. Kiek netikėtai stipriausi pasirodė esantys „Grupinispirkimas.lt“ krepšininkai. Pasibaigus 

visoms kovoms komandoms prizininkėms atiteko „Santakos“ laikraščio įsteigtos taurės ir medaliai, 

ketvirtąsias vietas užėmusioms ekipoms – atminimo ženklai. B lygos žaidėjams apdovanojimus įteikė 

vyriausiasis pirmenybių teisėjas Artūras Žemaitaitis bei rajono Sporto mokyklos direktorius Algidas 

Karalius. Aukščiausios lygos sportininkus pagerbė rajono meras Algirdas Neiberka bei „Santakos“ laikraščio 

redaktorės pavaduotoja Eglė Kviesulaitienė. 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubas Kybartuose surengė atviras sporto žaidynes „Pasiek 

daugiau 2019“. Varžybų dalyviai varžėsi įvairiose sportinėse rungtyse: stalo teniso, baudų metimo, smiginio 

ir kt. Susitikti su sportininkais buvo atvažiavęs ir rajono meras Algirdas Neiberka. 

Gegužės 24 d. vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės stalo teniso pirmenybės Mero taurei laimėti. 

Pirmenybėse galėjo dalyvauti tik buvę ir esami Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai bei Vilkaviškio 

rajono savivaldybės stalo teniso komandų nariai, rungtyniaujantys ne aukštesnėje nei trečioje lygoje. 

Pakovoti dėl mero taurės susirinko 20 stalo tenisininkų. Savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasveikino 

sportininkus ir organizatorius, palinkėjo toliau sėkmingai skinti pergales varžybose ir garsinti Vilkaviškio 

miestą. 

Rugpjūčio 18–19 dienomis Paežerių ežeras vėl „pražydo“ baltasparnėmis burėmis. Besiilsintieji 

prie šio ežero net dvi dienas galėjo gėrėtis jachtomis. Regatoms skirtą savaitgalį buriuotojai rinkosi į 

Vilkaviškio buriuotojų klubo „Škvalas“ prieplauką, kur vyko dvi burinių laivų varžybos – šeštadienį įvyko 

tradicinė, jau 36-oji „Aukso rago“ regata, o sekmadienį buriuotojai pakviesti kovoti dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės mero taurės. 

Rugsėjo 21–22 dienomis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko 

Vilkaviškio krepšinio klubo „Perlas“ ir Nacionalinės krepšinio akademijos organizuojamas turnyras 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Turnyro šeimininkai – NKA-Vilkaviškio „Perlas“ – 

šįkart iškovojo trečiąją vietą. Antrosios vietos taure ir medaliais džiaugėsi Alytaus SCR žaidėjai. Čempionų 

taurė antrus metus iš eilės iškeliavo į Kauną.  

Spalio 26–27 d. vyko atviros 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 m. 

šachmatų pirmenybės mero taurei laimėti. Dėl 

geriausio šachmatininko vardo iš viso kovojo 32 

šachmatininkai. Po dvi dienas vykusių įnirtingų 

kovų paaiškėjo pirmenybių nugalėtojai. Jiems 

medalius ir svarbiausią prizą – Savivaldybės 

mero taurę – įteikė Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras Algirdas Neiberka. 

 

Vilkaviškio rajonas svečiuose 

 

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų ir darbuotojų, 

įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių susitikimuose, buvo vykdomos 

bendros projektinės veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos. 
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Sausio 25–27 dienomis vyko tradicinė kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2019“. 

Tris dienas vykusioje parodoje patyrę keliautojai, turizmo ekspertai ir kelionių organizatoriai dalijosi 

patarimais, patraukliausiais kelionių maršrutais, savo įspūdžiais iš aplankytų šalių. Vilkaviškio rajono 

savivaldybė šioje parodoje prisistatė bendrame „Suvalkijos“ stende kartu su Marijampolės, Šakių, Kazlų 

Rūdos bei Kalvarijos savivaldybėmis. Visos savivaldybės buvo reprezentuojamos išskirtiniame, pieštomis 

iliustracijomis, vaizduojančiomis regiono turistinius objektus, papuoštame stende. Parodos atidarymo dieną 

Vilkaviškio rajono stendą aplankė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemeras Kazys Kiaulakis, 

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė. Savivaldybės vadovai taip pat 

aplankė ir kitas parodos sales, apžiūrėjo Lietuvos miestų stendus, susitiko ir pabendravo su kitų savivaldybių 

merais. 

Gegužės 16 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai – Meras Algirdas Neiberka ir 

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas – buvo išvykę į susitikimą Seinuose (Lenkija), kurį organizavo 

Seinų miesto savivaldybė. Susitikimo metu buvo aptariami klausimai, susiję su Lenkijos ir Lietuvos 

tarpvalstybinės funkcinės erdvės kūrimo sistema. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas 

Neiberka kartu su Investicijų ir strateginio planavimo 

skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaite lankėsi Lazdijų rajono 

savivaldybėje, kur susitiko su Lazdijų rajono savivaldybės 

mere Ausma Miškiniene ir Kalvarijos savivaldybės meru 

Vincu Plikaičiu. Susitikimo metu buvo aptartos kuriamos 

Lietuvos ir Lenkijos funkcinės zonos kūrimo gairės, kalbėta 

apie bendrą Lietuvos savivaldybių viziją, strategines veiklos 

kryptis. 

Liepos 12 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 

Algirdas Neiberka kartu su žmona Aušra lankėsi Šakiuose. 

Čia Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio 

kvietimu dalyvavo miesto šventės, skirtos paminėti Šakių 

miesto 420 metų sukaktį, svečių priėmime. Jame dalyvavo ir daugiau garbių svečių – Gruzijos ambasadorius 

Lietuvoje Levan Gvachiliani, kitų kaimyninių savivaldybių vadovai.  

Liepos 13 d. Savivaldybės vadovas lankėsi Suchovolės (Lenkijos) miesto šventėje. Čia jis kartu su 

miesto gyventojais ir svečiais dalyvavo šventiniuose miesto dienų renginiuose, stebėjo iškilmingą pučiamųjų 

instrumentų orkestrų pasirodymą. 

Spalio 24 dieną Savivaldybės meras dalyvavo  IV pasienio verslo forume „TOURISM - 

INDUSTRY – HOTELS“, kuris vyko .Mokslo ir Technologijų Parko būstinėje Suvalkuose (Lenkija). 

Lapkričio 7 dieną Marijampolėje duris oficialiai atvėrė septintasis Lietuvoje bendradarbystės 

centras „Spiečius“. Tai – „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, skirta smulkiojo 

ir vidutinio verslo atstovams. Čia „Spiečiaus“ nariams bus suteikiamos nemokamos modernios darbo vietos, 

verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami mokymai, skatinamas tarpusavio 

bendradarbiavimas. Atidarymo renginyje dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas 

Neiberka, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė. 

 

Svečiai Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

 

Sausio 18 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi Užimtumo tarnybos prie SADM Kauno 

klientų aptarnavimo departamento direktorius Tautvydas Bielozarevičius ir Vilkaviškio skyriaus vedėja 

Reda Besasparienė. Susitikime su Savivaldybės vadovais svečiai aptarė Užimtumo tarnybos ir savivaldos 

bendradarbiavimą, darbo rinkos situaciją rajone, kalbėjo apie gyventojų užimtumo, socialinės atskirties, 

emigracijos problemas. Susitikime taip pat kalbėta apie profesinį orientavimą mokyklose, profesinio 

rengimo centrą ir jo gebėjimą prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos. 
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Sausio 25 dieną Vilkaviškyje viešėjo tuometinis LR žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. 

Atvykęs su gausia savo komanda, jis Vilkaviškio kultūros centro didžiojoje salėje susitiko su Vilkaviškio 

rajono žemdirbiais, Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistais. Su žemės ūkio ministru susitiko ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai – Meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas 

Gavėnas. Susitikimo metu aptarta Vilkaviškio rajono savivaldybės žemės ūkio situacija, kalbėta apie kraštui 

būdingas problemas, ūkininkų darbo sąlygas, žemdirbių rūpesčių sprendimo būdus. 

Balandžio 25 d. Savivaldybėje lankėsi Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

viršininkas Mindaugas Baršys ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio 

rajono policijos komisariato viršininkas Edvardas Gruzdys. Susitikime aptartos glaudesnio 

bendradarbiavimo galimybės, kalbėta apie viešosios tvarkos užtikrinimą,  vaizdo kamerų tinklo plėtrą. 

Gegužės 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi Europos Parlamento narė Vilija 

Blinkevičiūtė, lydima padėjėjo Rimanto Kairelio. 

Vilkaviškio rajone viešnia praleido visą dieną. Iš pradžių ji 

susitiko su Trečiojo amžiaus universiteto studentais, vėliau 

lankėsi Vilkaviškio socialinės pagalbos centre bei 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Minėtose įstaigose 

europarlamentarė bendravo su darbuotojais, gyventojais 

aktualiais jiems klausimais.  

Gegužės 13 d. Vilkaviškio rajone viešėjo Lietuvos 

Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, atvykęs 

kartu su patarėjų komanda. Lydimas Seimo nario Kęstučio Smirnovo, Savivaldybės mero pavaduotojo 

Bernardo Marčiukonio, Administracijos direktoriaus Vito Gavėno, jo pavaduotojos Daivos Riklienės ir 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Almos Finagėjevienės, kultūros ministras apsilankė Vilkaviškio 

kultūros centre, Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, Paežerių dvaro sodyboje ir Kybartų kultūros centre, 

bendravo su kultūros darbuotojais. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovas gegužės 15 d. 

šiandien susitiko su rajone viešėjusiais Vokietijos Raudonojo 

Kryžiaus organizacijos Ahauso mieste savanoriais. Svečių iš 

Vokietijos priėmimas savivaldybėje jau yra tapęs gražia tradicija, 

kurios metu pasidalijama įspūdžiais, nuveiktais darbais, 

pasidžiaugiama geradarių veikla, padėkojama už jų nuoširdų dėmesį 

mūsų rajono gyventojais. 

Gegužės 16 d. savivaldybėje lankėsi 55-ojo tarptautinio 

festivalio „Poezijos pavasaris 2019“ svečiai: poetai Gintautas 

Dabrišius, Valdas Daškevičius, Arvydas Valionis, aktorė ir bardė Donata Kielaitė, bardas Gediminas 

Storpirštis ir 2019 metų Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatė poetė Dalia Saukaitytė. 

Gegužės 21 dieną Savivaldybėje lankėsi ir su jos vadovais bendravo Marijampolės pataisos namų 

direktorius Regimantas Kavaliauskas, lydimas Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Renato 

Siaurusaičio. Su Marijampolės pataisos namų direktoriumi aptarti pokyčiai įkalinimo įstaigų sistemoje.  

 Rugsėjo 13 dieną Vilkaviškio rajone lankėsi Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas 

Kukuraitis. Susitikime ministras L. Kukuraitis pristatė 

pagrindines ministerijos kryptis ir gaires artimiausiu 

laikotarpiu, kalbėjo apie skurdo ir nelygybės mažinimo Lietuvoje 

iššūkius, palietė socialinių darbuotojų užmokesčio klausimą, 

pristatė atsirandančias naujas socialines paslaugas ir jų 

finansavimo galimybes, kvietė labiau įsitraukti į Šeimos kortelės 

paslaugų paketo didinimą.  

Spalio 7 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje viešėjo 

Sūdavos pagrindinės mokyklos vykdomo 2018–2020 m. „Erasmus+“ projekto „Rediscovering the past by 
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walking in the future“ partneriai, atvykę iš keturių užsienio valstybių – Italijos, Turkijos, Makedonijos bei 

Vengrijos. Į Savivaldybę svečius atlydėjo mokyklos direktorė Vilija Nikliauzienė bei mokytojos Vilma 

Simanavičienė ir Aistė Petkevičiūtė. Svečius Savivaldybėje priėmė meras Algirdas Neiberka. Jis 

pasidžiaugė, kad Sūdavos pagrindinė mokykla dalyvauja projektuose, kurių dėka mūsų rajone gali 

apsilankyti bei jį geriau pažinti svečiai iš įvairių užsienio šalių. 

Spalio 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

viršininkas Vidas Barauskas. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir 

vietos savivaldos bendradarbiavimo perspektyvos, buvusio Kybartų gaisrinės pastato likimas, priešgaisrinės 

saugos klausimai, ekstremalių situacijų valdymas, kalbėtasi apie bendras rajono problemas, jų sprendimo 

būdus, aptarti kiti aktualūs klausimai.    

Lapkričio 14 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi ypatingi svečiai. Susipažinti su 

Savivaldybės meru Algirdu Neiberka ir išgirsti, kaip 

vykdoma jaunimo politika mūsų krašte, atvyko VšĮ 

„Jaunimo ambasadoriai“ įgyvendinamo „Erasmus+“ 

projekto nariai. Savivaldybės meras svečiams trumpai 

pristatė Vilkaviškio kraštą, jo istoriją, lankytinus objektus, 

kalbėjo apie mūsų rajono atstovaujamąją ir vykdomąją 

valdžią, papasakojo apie vykdomus projektus, kitus svarbius 

dalykus.  

Lapkričio 19 dieną Vilkaviškyje apsilankė 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovės. Apžiūrėti, 

kaip sekasi statyti Vilkaviškio sporto salę, atvyko 

Ministerijos Investicijų skyriaus vedėja Laima Kvaraciejienė 

ir vyresnioji specialistė Gintara Viskantė. Į Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamą objektą 

viešnias lydėjo Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus 

vedėja Jurga Grigaliūnaitė ir vyriausiasis specialistas Dainius Čeplikas. Susitikime taip pat dalyvavo 

rangovo UAB „Statybos ritmas“ atstovai. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su užsienio valstybėmis. Praėjusiais 

metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Ruciane-Nida (Lenkija) bei Kowale Oleckie (Lenkija) 

rajonų savivaldybėmis. Sutartys pasirašytos siekiant plėtoti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą, 

palaikyti ir remti bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis, rengimą ir 

įgyvendinimą.  

Šilti santykiai palaikomi su Kroatijos Respublikos ambasada: savivaldybę savo apsilankymu 

praėjusiais metais ne kartą pagerbė Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas. 

Susitikimo metu aptartos Savivaldybės bendradarbiavimo su Ambasada ir  kultūrinių ryšių plėtojimo 

galimybės. Ambasadorius domėjosi Vilkaviškio rajone vykdomais projektais, palaikomais tarptautiniais 

ryšiais. 

Savivaldybėje pirmąjį kartą lankėsi Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Claire Lignières-Counathe. 

Meras Algirdas Neiberka Prancūzijos ambasadorės kvietimu dalyvavo Prancūzijos ir Lietuvos prekybos 

rūmų organizuotoje verslo ir labdaros vakarienėje. 

Vasario 13 dieną Vilkaviškio rajone viešėjo Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Gumbinės 

(Gusevo) miesto savivaldybės delegacija, kurią sudarė šios Savivaldybės administracijos vadovo pirmoji 

pavaduotoja Liudmila Tomina, taip pat ekonominės ir perspektyvinės vystymo valdybos darbuotoja 

Benedikta Luščik bei kiti atstovai. Vilkaviškio rajono savivaldybėje svečiai susitiko su Meru Algirdu 

Neiberka, Administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, jo pavaduotoja Daiva Rikliene ir Mero pavaduotoju 

Kaziu Kiaulakiu. 
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Kovo 21 d. Vilkaviškio rajone viešėjo Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Gumbinės (Gusevo) 

miesto savivaldybės delegacija. Susitikimo su kaimyninės šalies atstovais metu diskutuota bendrų projektų, 

kuriuos abi šalys teiks Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 metų 

programai, rengimo klausimais. 

Savivaldybėje lankėsi svečias iš Lenkijos Olštyno miesto – Džislavas Ryškovskis (Zdzislaw 

Ryszkowski), kuris atstovauja įmonei „EC Euro Consulting“, padedančiai kaimyninėms šalims 

bendradarbiauti, teikiant bendrus dvišalius projektus Europos Sąjungos bendradarbiavimo programoms. 

Svečias pristatė galimybes Vilkaviškio rajono savivaldybei dalyvauti bendruose projektuose kartu su 

Lenkijos valstybės savivaldybėmis. 

Liepos 10 d. Savivaldybės vadovai – meras 

Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas 

Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė bei l. e. 

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas 

Jurga Grigaliūnaitė viešėjo Olecke (Lenkija), kur susitiko 

su Olecko miesto burmistru Karol Sobczak ir aptarė 

bendradarbiavimo galimybes ES lėšoms įsisavinti.  

Rugpjūčio 2 d.  Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras Algirdas Neiberka, 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, 

l. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo 

pareigas Jurga Grigaliūnaitė bei Vilkaviškio turizmo 

ir verslo informacijos centro vadovas Vitas Girdauskas buvo išvykę į kaimyninę Lenkiją, kur lankėsi 

Suvalkų rajono savivaldybėje. Susitikime su Suvalkų rajono meru Vitoldu Kovalevskiu (Witold 

Kowalewski) bei Suvalkų rajono savivaldybės investicijų skyriaus specialistais aptarė bendradarbiavimo, 

rengiant bendrus projektus ir dalyvaujant Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos programoje, klausimus. 

 

Sukaktys 

 

Sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka lankėsi Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centro filialo Rumokų bandymų stotyje, kur atsisveikino su ilgamečiu šios įstaigos vadovu dr. 

Antanu Marcinkevičiumi. Rajono vadovai padėkojo jam už nuoširdų darbą ir linkėjo didžiausios sėkmės 

kuriant naujus gyvenimo planus. 

Kovo 24 dienos popietę Virbalio kultūros namuose savo penkerių metų kūrybinės veiklos sukaktį 

minėjo Virbalio kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Pliumpa“. Pasidžiaugti kolektyvo veikla ir 

pasveikinti jį su gražia sukaktimi atvyko ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. 

Gegužės 9 d. Vilkaviškio kultūros centre vyko neeilinis renginys, sutraukęs pilną salę liaudies 

šokių, muzikos ir dainų mėgėjų. Gausiai susirinkę žiūrovai kartu su Vilkaviškio muzikos mokyklos liaudies 

dainų ir šokių ansambliu „Siaustinis“ minėjo jo 5 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Ansamblis „Siaustinis“ – 

aktyvus įvairių respublikinių konkursų, festivalių dalyvis ir prizininkas bei nuolatinis respublikinės Dainų 

šventės dalyvis. 

Vištyčio regioninio parko folkloro ansamblis „Šilojai” gegužės 25 dieną atšventė 20 metų veiklos 

jubiliejų. Šis kolektyvas įsikūrė 1999-aisiais metais. Nuo pat įsikūrimo iki dabar kolektyvui vadovauja 

Aldona Krapavickienė. 

Birželio 16 d. Lankeliškiuose buvo švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai bei paminėta 410 

metų Lankeliškių parapijos įkūrimo sukaktis. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo buvę parapijos klebonai, 

Vilkaviškio dekanato kunigai, buvę ir esami parapijiečiai. 

Birželio 13 d., lygiai prieš 20 metų, buvo įkurti Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namai. Tądien jų 

gyventojai ir darbuotojai pakvietė į Alvito kaimo bendruomenės namus, kuriuose vyko graži dvidešimtmečio 

jubiliejaus šventė. Joje prisimintos smagiausios akimirkos iš šių namų gyventojų gyvenimo, skambėjo 

sveikinimo žodžiai, padėkota geradariams ir, žinoma, sulaukta daug dovanų. 
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Kiekvieną vasarą per Lietuvos miestus, miestelius nuvilnija vasaros švenčių šurmulys. Paskutinį 

birželio sekmadienį, Bartninkuose įvyko tradicinė Petrinių šventė, gausiai sukvietusi bartninkiečius ir 

miestelio svečius. Proga buvo išties ypatinga – Bartninkai minėjo 370-ąsias metines. Sukakties proga juos 

sveikino Savivaldybės vadovas A. Neiberka. 

Birželio 20-osios popietę Vilkaviškio „Bočių“ bendrija, švenčianti 20-ies metų veiklos jubiliejų, 

pakvietė atvykti į šventinį renginį, kuriame pasirodymus surengė ne tik šios šventės „kaltininkai“, bet ir 

bendraminčių kolektyvai iš Simno, Kazlų Rūdos bei Šakių. Į Vilkaviškio parapijos salėje vykusią šventę 

susirinko daugybė žmonių. „Bočių“ kolektyvą sveikino ne tik kolegos iš kitų miestų, bet ir Vilkaviškio 

rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. 

Spalio 19 d. parapijos salėje šurmuliavo gausus liaudies dainą mylinčių vilkaviškiečių ir svečių 

būrys – vyko Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblio „Sūduviai“ 30-mečio jubiliejaus koncertas. 

Ansamblis nuotaikingai pažymėjo savo sukaktį pačiomis skambiausiomis ir unikaliausioms dainomis bei 

smagiais šokiais. 

2019 metai – ypatingi, paženklinti rajono mokyklų jubiliejais: 

 Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla atšventė 50-ąjį jubiliejų. 

 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija paminėjo 40-ies metų jubiliejų. 

 Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras atšventė 150 metų jubiliejų. Gižų 

parke pastatyta medžio kompozicija Gižų mokyklos 150-osioms metinėms paminėti. Įrengtas jos 

apšvietimas. 

 Šimtmetį pažymėjo Pilviškių „Santakos“ gimnazija. 

 Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ atšventė nuotaikingą 40-ies metų jubiliejaus 

šventę. 

Apdovanojimai ir pasiekimai 

 

Balandžio 8 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salė buvo pilna gražaus jaunimo. Čia 

lankėsi Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų 

instrumentų orkestro nariai ir jų vadovas Saulius 

Mickevičius. Už XIX Lietuvos pučiamųjų 

instrumentų orkestrų čempionate, kuriame varžėsi net 

32 Lietuvos orkestrai, C kategorijos finaliniame ture 

laimėtą pagrindinį prizą – „Grand Prix“ – ir laimėtą 

„Reprezentatyviausio orkestro“ apdovanojimą kolektyvas 

apdovanotas Mero padėkos raštu ir saldžia dovana.  

Vilkaviškio rajono savivaldybėje paskutinę 

balandžio mėnesio dieną buvo pagerbta 

Vilkaviškio krepšinio komanda „Perlas“, 2019 m. 

Lietuvos regionų lygos (RKL) B diviziono finalinėse varžybose iškovojusi aukso medalius ir čempionų 

taurę.  

Vilkaviškio rajono savivaldybei įteikta padėka už paramą iniciatyvai „Auginu Lietuvai!“. 

Praėjusiais metais vykdytos iniciatyvos metu konkurso rengėjų ir rėmėjų lėšomis įvairių šalies rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir globos namams buvo padovanoti ir įrengti 54 šiltnamiai. Vilkaviškio 

rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio savivaldybių, kuri parėmė akciją ir savo lėšomis įrengė šiltnamį 

„Eglutės“ lopšelyje-darželyje. 

10-tąjį kartą vienam iš jaunųjų rajono sportininkų įteikta tradicinė Vlado Ogulevičiaus atminimo 

premija. 2019 metais už puikius pasiekimus sporte ji atiteko jaunajam imtynininkui Karoliui Grigelaičiui. 

Sportininką pasveikinti ir įteikti premiją tradiciškai atvyko Vlado Ogulevičiaus dukra Jurgita Ogulevičiūtė-

Guehlke. Ji kiekvienas metais pasveikina ir paskatina labiausiai nusipelniusį Vilkaviškio rajono sportininką. 

Padėkos už įsteigtą premiją sulaukė ir J. Ogulevičiūtė-Guehlke. Savivaldybės meras A. Neiberka jai dėkojo 

už ilgus metus puoselėjamą tradiciją ir linkėjo, kad ji tęstųsi dar ne vieną dešimtmetį. 
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Gegužės 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo pagerbta Vilkaviškio stalo teniso komanda, 

kuri Lietuvos stalo teniso čempionato aukščiausioje lygoje iškovojo 

bronzos medalius. Į Savivaldybę atvykusius tenisininkus, juos 

ugdžiusius trenerius – Valdą Kairį, Viktorą Rybaką, Mindaugą 

Mozūraitį bei Vilkaviškio rajono stalo teniso federacijos prezidentą 

Algirdą Pilipavičių su svarbiu laimėjimu sveikino Vilkaviškio 

rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. 

Liepos 26 d. pasveikintas Marijampolės profesinio rengimo 

centro Vilkaviškio skyriaus absolventas Raimundas Glaveckas. Jam 

padėkota už puikius mokslo pasiekimus bei gerai išlaikytus 

profesinio mokymo kvalifikacijos egzaminus. Raimundą Glavecką 

apdovanojo ir Premjeras S. Skvernelis.  

Spalio 11 dieną, minint Lietuvos vietos savivaldos dieną, sostinėje įvyko Lietuvos savivaldybių 

asociacijos (LSA) „Auksinės krivūlės“ 

apdovanojimų iškilmės, kuriose už ryškiausias 

iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos 

savivaldybės. Šventės metu buvo pagerbti ir trys 

labiausiai savivaldai nusipelnę asmenys. Už 

ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai 

ir stiprinimui buvo įteikti „Auksinės krivūlės 

riterio“ apdovanojimai. Džiugu, kad tarp 

apdovanotojų buvo Vištyčio seniūnijos seniūnas 

Bronislavas Polita, kuriam LSA prezidentas 

Mindaugas Sinkevičius įteikė „Auksinės krivūlės 

riterio“ statulėlę ir tai pažymintį dokumentą.  

Metiniame Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo bendruomenės vakare bronzos 

„Darbo žvaigžde“ už ypatingus asmeninius nuopelnus šalies verslui ir rūmų sistemos plėtrai apdovanotas 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.  

Vidaus reikalų ministerijos organizuotame renginyje, kuriame apdovanotos gyventojams socialines 

paslaugas teikiančios bendruomenės, pastebėta ir Gukaimio kaimo bendruomenė. Jai apdovanojimas įteiktas 

už socialinių paslaugų gyventojams teikimo inovatyvumą. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau 9 kartą paskelbė Lietuvos savivaldybių indeksą. Tai – 

vienas iš detaliausių tyrimų savivaldybių lygmeniu Lietuvoje. 2019 metais Vilkaviškio rajono savivaldybė 

mažųjų savivaldybių indekse užėmė 34–35 vietą (surinkusi 52 balus iš 100). Šią vietą mūsų savivaldybė 

dalijasi su Kaišiadorių r. savivaldybe. Gerai įvertintos „Komunalinių paslaugų“, „Transporto“, „Švietimo“, 

„Sveikatos ir socialinės rūpybos“ bei „Administracijos“ sritys, tačiau Savivaldybė atsiliko „Investicijos ir 

plėtra“ ir „Mokesčiai“ kategorijose. 

 

______________________  


