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 Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 2 

dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 

B-TS-186, 70.17 punktu, Vilkaviškio  rajono   savivaldybės   taryba   n u s p r e n d ž i a : 

 Pritarti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 

2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 
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 PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  

2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-

355 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

APSKAITOS SKYRIUS 

 

Apskaitos skyrius 2015 metais tvarkė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, 

Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, rengė finansinę ir biudžeto atskaitomybę. Skyrius 

ruošė ir teikė Administracijos biudžeto išlaidų sąmatų projektus, vykdė Administracijos biudžeto 

pagal Tarybos patvirtintas programų sąmatas, atitinkančias biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę 

klasifikaciją, finansavimo šaltinius, pavedimų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų, Administracijai skirtų 

savivaldybės ir valstybės deleguotų funkcijų lėšų apskaitą. Apskaitos skyrius taip pat tvarkė projektų, 

finansuojamų iš ES lėšų ir kitų finansuojančių institucijų kartu su Savivaldybės biudžeto lėšomis, 

apskaitą atskirai pagal kiekvieną įgyvendinamą projektą. Skyrius apskaitė 69 banko sąskaitų lėšų 

judėjimą, įtraukė į apskaitą ilgalaikio, ūkinio inventoriaus, atsargų, kitų prekių ir įvairių paslaugų 

įsigijimo, nurašymo dokumentus, pervedė socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas, 

laidojimo pašalpas ir  kitas socialines išmokas  rajono socialinių išmokų gavėjams. 

Per metus gauta ir įtraukta į apskaitą, išskirstant pagal biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę 

klasifikaciją ir finansavimo šaltinius  –  5 524 sąskaitos ir kitų apmokėjimui skirtų dokumentų už  

kiek daugiau nei 16,26 mln. Eur, išrašytos 1 240 sąskaitos už 92,3 tūkst. Eur už patalpų nuomą, 

komunalinius patarnavimus ir kt. Per 2015 m. pagal gautus dokumentus apskaitoje užregistruotas 

atsargų, ūkinio inventoriaus įsigijimas (197,2 tūkst. Eur), nemokamas gavimas (252,9 tūkst. Eur). 

Atsargų ir ūkinio inventoriaus nurašyta už 437,8 tūkst. Eur, iš jų: už 12 tūkst. Eur išdalinta gautos 

labdaros (tekstilės gaminių), už 201,6 tūkst. Eur − maisto produktų iš intervencinių atsargų labiausiai 

skurstantiems rajono gyventojams. Kitoms įstaigoms perduota atsargų ir ūkinio inventoriaus  už 38,3 

tūkst. Eur. Į ilgalaikio turto apskaitą  įtrauktas nemokamai iš kitų įstaigų gautas ilgalaikis turtas − už   

220,6 tūkst. Eur, iš savivaldybės, Europos sąjungos ir valstybės lėšų, įgyvendinant projektus, įsigytas 

turtas −  už 2 540,2 tūkst. Eur, neatlygintinai perduotas projektų įgyvendinimo metu įsigytas ar iš kitų 

įstaigų nemokamai gautas ilgalaikis turtas kitoms įstaigoms − už 1 673,5 tūkst. Eur.  
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2015 metais Apskaitos skyrius pateikė 130 Administracijos gautinų lėšų paraišką 

asignavimams iš Savivaldybės biudžeto (savarankiškoms ir valstybės deleguotoms savivaldybėms) 

gauti. Gauti asignavimai panaudoti strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti 

 

2014-2015 M. GAUTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS PAGAL STRATEGINIO 
VEIKLOS PLANO PROGRAMAS (tūkst. Eur) 

Programos 

pavadinimas 

Lėšų šaltinis 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės 

dotacijos 

Valstybės investicijų 

programos lėšos 
Iš viso 

Metai 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Žinių visuomenės 

plėtros ir 

nevyriausybinių 

organizacijų 

rėmimo 

261,6 76,5   202,0  463,6 76,5 

Kultūros plėtros 23,5 18,8     23,5 18,8 

Sporto plėtros 18,8 21,6     18,8 21,6 

Smulkaus ir 

vidutinio verslo, 

turizmo ir 

projektų valdymo 

925,5 897,0  111,3  304,1 925,5 1 312,4 

Kaimo rėmimo, 

plėtros ir 

melioracijos 
23,4 19,3 244,4 247,3   267,8 266,6 

Savivaldybės 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtros 

640,4 1 068,5  1 694,5  550,3 640,4 3 313,3 

Teritorijų 

planavimo 
18,8 31,2     18,8 31,2 

Aplinkos 

apsaugos rėmimo 
1 780,1 1 589,7     1 780,1 1 589,7 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

paslaugų kokybės 

gerinimo 

2 744,8 2 523,3 1 994,7 973,2 204,2  4 943,6 3 496,5 

Savivaldybės 

valdymo 
2 027,7 2 095,0 529,2 457,5   2 556,9 2 552,5 

Iš viso 8 464,5 8 340,9 2 768,3 3 483,8 406,2 854,4 11 639,0 12 679,1 

 

Didesni asignavimų panaudojimo pokyčiai Žinių visuomenės plėtros ir nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo bei Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programose atsirado, nes 

2015 metais skirstant Savivaldybės biudžetą iš pirmosios programos į šeštąją buvo perkeltos kai 
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kurios priemonės, labiau atitinkančios šeštosios programos įgyvendinamus uždavinius (švietimo 

įstaigų rekonstrukcija ir remontas ir pan.).  

Lėšos Administracijos funkcijoms vykdyti buvo gautos ir iš kitų šaltinių: Socialinių 

paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Vietos 

bendruomenių savivaldos 2015 metų programai vykdyti (26,2 tūkst. Eur), išmokoms vaikams (1 

019,0 tūkst. Eur), šalpos išmokoms (4 120,0 tūkst. Eur), išmokų vaikams ir šalpos išmokų 

administravimui 117,1 tūkst. Eur), transporto įsigijimo kompensacijoms (14,9 tūkst. Eur); Neįgaliųjų 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – būsto pritaikymui neįgaliesiems 

(7,7 tūkst. Eur), rajono nevyriausybinių organizacijų (socialinės srities) projektų vykdymui (68,4 

tūkst. Eur). 

Gauti asignavimai panaudoti pagal gautus dokumentus atsiskaitant su prekių, paslaugų 

teikėjais, įvairių socialinių išmokų gavėjais, pervedant darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį 

ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, finansuojant nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų 

(bendruomenių, asociacijų, religinių bendrijų ir kt.) įgyvendinamus projektus. Per metus padaryta 5 

190 pavedimų. Metų pabaigoje Administracijos likęs darbo užmokesčio, socialinio draudimo, 

socialinių išmokų įsiskolinimas ir skolos prekių ir paslaugų teikėjam sudarė 1 954,8 tūkst. Eur. 

Kiekvieną ketvirtį pateikta vidutiniškai apie 500 įvairių ataskaitų, dokumentų apie lėšų, 

gautų  iš viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektų, panaudojimą, taip pat teiktos deklaracijos 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, ataskaitos 

Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms.  

2015 metų pradžioje parengta 2014 metų finansinė atskaitomybė suvesta į Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės informacinę sistemą. Sistemoje suderintos iš kitų viešojo 

sektoriaus subjektų gautos, Administracijos kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos 

finansavimo sumos pagal kiekvieną šių sumų teikėją ar gavėją bei finansavimo šaltinį.  

 

 ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIUS 

 

Per 2015 metus Architektūros ir urbanistikos skyriuje teikiant administracines paslaugas iš 

gyventojų buvo priimtos 102 paraiškos gauti specialiuosius architektūros reikalavimus statinių 

statybos techniniams projektams rengti, išduotos – 102. Priimti 132 prašymai išduoti statybą 

leidžiančius dokumentus, iš jų: statyti naują statinį – 41, leidimai rekonstruoti statinį – 27, leidimų 

atnaujinti (modernizuoti) pastatą – 18, rašytiniai pritarimai projektui – 46, iš viso išduoti 132 įvairūs 

statybą leidžiantys dokumentai. 
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Nuolatinės statybos komisijoje ir Teritorijų planavimo komisijoje svarstyti 48  teritorijų 

planavimo dokumentai (23 detalieji planai, 11 specialiųjų planų, 14 kaimo plėtros projektai), 

suderinta – 35, nederinta – 13 teritorijų planavimo dokumentų dėl nuolatinės statybos komisijos narių 

pateiktų pastabų. 

Patikrintos ir integruotos į topografinių duomenų administravimo sistemą 386 topografinių 

inžinerinių tyrinėjimų ir išpildomosios nuotraukos. 

Išduotos 3 planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti. Išduota 111 

reikalavimų planavimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti. Teritorijų 

planavimo dokumentų registre registruoti 27 parengti ir patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. 

Parengta 10 administracijos direktoriaus įsakymų pakeisti žemės sklypo naudojimo tikslinę paskirtį 

ar būdą,  iš viso atlikta 151 procedūra, susijusi su Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 

rengimu. 

Pagal pateiktus gyventojų prašymus, 2015 metais dėl adresų suteikimo ar pakeitimo parengti  

57 Administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais suteikti ar pakeisti 363 adresai, parengti  6 Tarybos 

sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir / ar pakeitimo. Norint atlikti valstybinės žemės 

pardavimo ar nuomos sandorius, Nacionalinės žemės tarnybos prašymu, paskaičiuoti ir pateikti 

duomenys vertės priedui nustatyti dėl 13 inžinerinių statinių. 

Savivaldybės ir Europos Sąjungos paramos fondų lėšomis parengti 7 detaliojo ir specialiojo 

teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, Savivaldybės lėšomis parengti 3 

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai bei  atlikti 5 žemės sklypų kadastriniai matavimai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

(Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-318 patvirtintomis Nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektų stebėsenos taisyklėmis bei 2005 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-593 patvirtintomis 

Kultūros paveldo objektų būklės tikrinimo taisyklėmis, surašyti 29 Savivaldybės teritorijoje esančių 

kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai. Duomenys apie patikrą įstatymų nustatyta tvarka 

perduoti Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritoriniam padaliniui bei paskelbti 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

Rugsėjo mėnesį organizuotas Europos paveldo dienų renginys Vilkaviškyje, renginio 

dalyviams skaityta paskaita – „Valstybės statyboje. Nepriklausomybės akto signataro Jono 

Vailokaičio gyvenimo ir veiklos bruožai“, visuomenei pristatyta fotonuotraukų, eksponatų, susijusių 

su J. Vailokaičio gyvenimu, paroda. Renginio išlaidos – 301,25 Eur. Renginyje  dalyvavo apie 30 

žmonių. Parengtas Piliakalnių piliakalnio (Bartninkų seniūnija) tvarkybos darbų, pritaikant  piliakalnį 
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visuomenės lankymui, projektas. Sąmatinė projekto vertė – 2 300 Eur. Pagaminti kelio 7 kelio 

ženklai-rodyklės į lankytinas vietas (Kaupiškių, Piliūnų piliakalnius, Vinco Pietario, Vinco Žemaičio  

gimtines). 
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BENDRASIS SKYRIUS 

 

Bendrasis skyrius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis 

padalinys, aptarnaujantis Savivaldybės tarybą, organizuojantis Savivaldybės administracijos vidaus 

darbą. Svarbiausi skyriaus uždaviniai: organizuoti Savivaldybės dokumentų valdymą; kaupti, saugoti, 

tvarkyti archyvinius dokumentus bei organizuoti archyvų darbą; užtikrinti darbų saugą, tinkamą 

valstybinės kalbos vartojimą; informuoti visuomenę apie Savivaldybės veiklą; organizuoti 

priimamojo darbą; rūpintis Savivaldybės administracijai priklausančiu turtu. Skyriuje dirba 7 

valstybės tarnautojai ir 14 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

Savivaldybė 2015 metais vykdė susirašinėjimą su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, 

įmonėmis, bendrovėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, piliečiais ir kt.  

 

Pagrindiniai duomenys apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos susirašinėjimą: 

Korespondentai – adresatai gauta išsiųsta 

Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos 1 065 1 848 

LR Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė 22 21 

Ministerijos 911 830 

LRV atstovas Marijampolės apskrityje 27 48 

Respublikos savivaldybės 30 250 

Įmonės, įstaigos, bendrovės 919 1 525 

Piliečių laiškai 1 048 348 

VSDV, piliečiai (dėl archyvinių dokumentų) 857 930 

Pagrindinės problemos, dėl kurių asmenys kreipiasi į Savivaldybę, yra finansinė parama, 

kompensacijos, mokesčių mokėjimas, rinkliavos, kelių, gatvių, šaligatvių priežiūra / remontas, 

socialiniai klausimai, darbo santykiai. 

Skyriuje parengta medžiaga 9 Savivaldybės tarybos posėdžiams, įforminti 353 Savivaldybės 

tarybos priimti sprendimai, užregistruoti 375 sprendimų projektai. Sisteminti Tarybos sprendimų 

projektai, sprendimai  ir pridedama medžiaga, rengtos aktualizuotos Savivaldybės tarybos posėdžių 

darbotvarkės, jos perduotos Tarybos nariams ir Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje. 

Tarybos sprendimų projektai skelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), norminiai teisės 

aktai skelbti Teisės aktų registre (TAR).     

2015 metais įregistruoti 77 Mero potvarkiai ir 1 502 Administracijos direktoriaus įsakymai 

veiklos klausimais. 

Bendrojo skyriaus archyve saugomos Savivaldybės administracijos padalinių sutvarkytos 

bylos: nuolatinio saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylos, atleistų darbuotojų nuolatinio 

ir ilgo saugojimo asmens bylos, ilgo saugojimo personalo bylos. Išduotos pažymos apie darbo stažą 

ir darbo užmokestį. Paruoštas Savivaldybės administracijos 2016 metų dokumentacijos planas, kuris 
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elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) pateiktas Marijampolės apskrities archyvui  ir 

suderintas su Marijampolės apskrities archyvo direktoriumi bei patvirtintas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus. 2015 m. visi dokumentų registrai buvo tvarkomi elektroninėje 

dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, pasirengta sistemos funkcionalumo išplėtimui. 

Patikrinti ir pateikti Administracijos direktoriui suderinti Savivaldybės įmonių ir įstaigų, 

neperduodančių dokumentų į valstybės archyvus, dokumentacijos planai, registrai, bylų apyrašai, 

naikinti atrinktų bylų aktai. 

Savivaldybės likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų archyve saugomi likviduotų įmonių, 

įstaigų, bendrovių, kolūkių dokumentai. Per 2015 metus saugojimui priimtos 1689 bylos iš 19 

likviduotų subjektų: 216 ilgo ir 1 482 trumpo saugojimo. Gauti 857 prašymai išduoti pažymas 

juridiniams faktams patvirtinti. Išduotos 926 pažymos. 

Atliekant Administracijos direktoriaus įsakymu pavestas papildomas užduotis buvo atlikti 

dviejų  Savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, įvertinimai. Parengti prašymai  STT dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas 

valstybės ar Savivaldybės įstaigoje ar įmonėje.  

Įgyvendinant valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolės  funkciją, 2015 m. patikrintos 7 įmonės ir įstaigos, nuolat tikrinti periodiniai 

leidiniai (Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“ ir internetinė jo svetainė), patikrinti 2 interneto 

tinklalapiai. Patikrinta 20 neperiodinių leidinių (lankstinukų, plakatų), suderinta 30 reklamos 

projektų. Parengtos 7 atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo. Tikrinti Savivaldybės 

administracijos dokumentai: siunčiami raštai, Tarybos sprendimų projektai, Direktoriaus įsakymai, 

Tarybos posėdžių, komisijų protokolai, įvairių planų, ataskaitų, tvarkų tekstai, informacinio pobūdžio 

dokumentai, interneto svetainės medžiaga ir pan. Organizuotas Nacionalinio diktanto rašymas 

Vilkaviškio rajone. 

2015 metais atliktos Valstybinės kalbos inspekcijos užduotys, parengta medžiaga ir veiklos 

ataskaita pateikta Valstybinei kalbos inspekcijai. 

2015 metais buvo parengta ir spaudai pateikta daugiau nei 150 įvairios apimties 

informacinio, apžvalginio ir pažintinio pobūdžio informacinių žinučių ir straipsnių. Jie buvo 

publikuojami Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“, „Reklamos gide“, „Sūduvos gide“, „Regionų 

naujienose“, „Savivaldybių žiniose“, Savivaldybės interneto svetainėje, naujienų portaluose 

www.vilkaviškietis.lt bei www.santaka.info, kitose žiniasklaidos priemonėse. „Santakos“ laikraštyje 

buvo spausdinami įvairaus pobūdžio ir apimties skelbimai, užuojautos, sveikinimai, kita aktuali 

informacija. Rajono ir respublikinės žiniasklaidos priemonėms nuolatos teikta žodinė ir rašytinė 
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informacija apie Vilkaviškio rajoną, Savivaldybės veiklą, renginius, susitikimus, priėmimus ir pan., 

įstatymų nustatyta tvarka atsakyta į žurnalistų pateiktus klausimus. Rūpintasi įvairių į Savivaldybę 

atvykstančių institucijų atstovų susitikimų su vadovais organizaciniais klausimais. 

Administruota Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinė svetainė www.vilkaviskis.lt. 

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami rajono Tarybos numatomų svarstyti sprendimų projektai, 

priimti sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai bei kita gyventojams bei ūkio subjektams 

svarbi informacija. Gyventojams sudaryta galimybė ne tik susipažinti su sprendimų projektais, bet ir 

teikti savo pastabas ir pasiūlymus numatomais svarstyti klausimais. Praėjusiais metais per svetainės 

„Klausimų-atsakymų“ sistemą gyventojai pateikė 265 įvairius jiems rūpimus klausimus, į kuriuos 

atsakė Administracijos atitinkamų sričių specialistai. Svetainėje pateikiamos atmintinės bei iš dalies 

automatizuotos elektroninės formos ir anketos, kurias užpildęs ir atsispausdinęs naudotojas gali jas 

pateikti institucijai. 

Per 2015 metus Savivaldybės interneto svetainėje sukurti nauji informaciniai langeliai 

„Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba“, „Vilkaviškio rajono šeimų taryba“, 

„Vietos bendruomenių tarybos“, „Investicinė aplinka“, kuriuose skelbiama susisteminta ir aktuali 

gyventojams informacija apie minėtųjų Tarybų veiklą, priimamus sprendimus, renginius, 

potencialiems investuotojams aktuali informacija apie investicinę Vilkaviškio rajono aplinką. 

Užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą darbe vykdytos prevencinės priemonės – įvadinio 

instruktažo mokymus išklausė 27 Savivaldybės darbuotojai, atlikti 126 instruktavimai darbo vietose, 

darbų saugos mokymuose dalyvavo 23 Savivaldybės darbuotojai, 61 darbuotojas siųstas tikrintis 

sveikatos. Per 2015 metus neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į darbą. 

Bendrojo skyriaus darbuotojai dalyvavo įgyvendinant Lietuvos savivaldybių asociacijos 

projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Duomenys apie 

Savivaldybėje teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas suvesti į viešųjų ir administracinių 

paslaugų katalogą (PASIS sistema, administruojama VRM) ir viešojoje erdvėje (Elektroniniai 

valdžios vartai) paskelbtos Savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos. 

Dviejose darbo vietose integruota nacionalinė elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų 

pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinė sistema, skirta pristatyti elektroninius 

dokumentus ir elektroninius pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims bei valstybės 

institucijoms. Per e. pristatymo sistemą gavėjams galima siųsti elektronines ir / arba popierines 

siuntas. 

Per 2015 metus atlikta daug darbų tvarkant administracijos pastatus, gerinant darbuotojų 

darbo sąlygas: atliktas smulkus durų, baldų, žaliuzių, kondicionierių remontas, pašalinti elektros, 
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vandentiekio, kanalizacijos gedimai, tvarkyta pastato gaisrinė signalizacija, atlikta pastato ir seniūnijų 

gesintuvų patikra. Administracijos darbuotojai ir seniūnijos aprūpinti biuro reikmenimis ir kitomis 

būtiniausiomis priemonėmis. Nurašytas ir likviduotas netinkamas naudoti turtas. 

 

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba įsteigta 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-218 „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros papildymo“.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2008-11-28 sprendimu Nr. B-TS-625 „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ patvirtintoje Savivaldybės 

administracijos struktūroje patvirtintas Centralizuotas vidaus audito skyrius, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2008-12-08 įsakymu Nr. B-ĮV-1199 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ Centralizuota vidaus audito  tarnyba pakeista į 

Centralizuotą vidaus audito skyrių.   Centralizuotas vidaus audito skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir 

atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.  

Savivaldybės administracijos struktūroje numatytos 3 Centralizuoto vidaus audito skyriaus 

darbuotojų, karjeros valstybės tarnautojų pareigybės, per 2015 metus Skyriuje darbuotojų kaitos 

nebuvo, dirbo Skyriaus vedėja ir 2 vyr. specialistės. 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus visų darbuotojų išsilavinimas – aukštasis ekonominis 

universitetinis, visų Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją patvirtina Lietuvos Respublikos Vidaus 

auditorių asociacijos išduoti Vidaus auditoriaus atestatai.  

Centralizuoto vidaus audito skyriaus tikslas – sistemingai ir visapusiškai padėti Vidaus 

audito skyriaus veiklos apimtų viešųjų juridinių asmenų vadovams pasiekti, kad  jų vykdoma veikla 

būtų efektyvi ir veiksminga.  

Vidaus audito skyrius, vadovaudamasis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 

reikalavimais, dirbo pagal 2014-12-30 Skyriaus 2015 metų veiklos planą,  nustatyta tvarka 2014-12-

31 suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Vidaus audito skyriaus 2015 metų veiklos 

plano projektas tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais 2014-10-31 buvo suderintas su 

Savivaldybės kontroliere. 

Vidaus audito skyriaus audituojamą visumą 2015-12-31 sudarė 10 Vilkaviškio rajono 

savivaldybės biudžeto programų, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūriniai 

padaliniai – 14 skyrių ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – 12 seniūnijų, 42 biudžetinės įstaigos, 

kuriose 2015-12-31 buvo 2 339,99 etatai, faktiškai dirbo 2 210 darbuotojų, 3 viešosios įstaigos: 
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Vilkaviškio pirminis sveikatos priežiūros centras, Kybartų pirminis sveikatos priežiūros centras, 

Vilkaviškio ligoninė, kuriose įsteigti 511,55 etatai, faktiškai dirbo 510 darbuotojų.  

Skyriaus 2015 metų veiklos plane per 2015 metus planuota atlikti 12 vidaus auditų, faktiškai 

atlikta 12 planinių vidaus auditų ir 1 pažangos stebėjimo vidaus auditas, vidaus audito veikla vykdyta 

10 viešųjų juridinių asmenų.       

2015 metais atlikti šie vidaus auditai ir Savivaldybės administracijos direktoriui bei 

audituotų juridinių asmenų vadovams pateiktos tokios vidaus auditų ataskaitos: 

2015 m. kovo 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ir finansinio 

vidaus audito ataskaita Nr. A-1. 

2015 m. kovo 23 d. Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos darbo 

užmokesčio fondo sudarymo ir panaudojimo vykdymo vertinimo  vidaus audito  ataskaita Nr. A-2. 

2015 m. balandžio 23 d. Vilkaviškio kultūros centro viešųjų pirkimų įstatymo vykdymo vertinimo 

vidaus audito  ataskaita Nr. A-2. 

2015 m. gegužės 22 d. Vilkaviškio rajono kultūros ir jaunimo projektams skirtų asignavimų 

planavimo ir panaudojimo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-4.  

2015 m. birželio 19 d. Pažangos stebėjimo vidaus audito ataskaita Nr. A-5.   

2015 m. birželio 19 d. Vilkaviškio krašto muziejaus Pažangos stebėjimo vidaus audito 

ataskaita Nr. A-6. 

2015 m. liepos 8 d. Vilkaviškio rajono Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinės mokyklos vidaus 

kontrolės sistemos vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-7.  

2015 m. liepos 16 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2014-2016 administracinės naštos 

mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-8. 

2015 m. spalio 14 d. Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinės mokyklos vidaus kontrolės 

sistemos vertinimo  vidaus audito ataskaita Nr. A-9.   

2015 m. spalio 16 d. Vilkaviškio pradinės mokyklos vidaus kontrolės sistemos vertinimo 

vidaus audito ataskaita Nr. A-10. 

2015 m. gruodžio 11 d. Vilkaviškio rajono Paežerių pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės 

sistemos vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-10. 

2015 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos vidaus 

kontrolės sistemos vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-11. 

2016 m. sausio 11 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2014–2016 metų administracinės 

naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. A-12. 
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Atliekamų vidaus auditų metu, priklausomai nuo vidaus audito užduoties, įvairių atliktų 

vidaus audito procedūrų forma buvo siekiama  nustatyti, ar audituojamo viešojo juridinio asmens 

darbuotojai savo veikloje laikosi teisės norminių aktų, vertinta viešojo juridinio asmens strateginių 

arba kitų veiklos planų, programų vykdymas bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimas 

ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais, buvo patariama viešojo juridinio asmens 

vadovams, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai, teiktos 

rekomendacijos dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 

reikalavimais, po atlikto vidaus audito audituoto subjekto vadovas per 15 dienų nuo vidaus audito 

ataskaitos gavimo, suderinęs su Vidaus audito skyriumi, turi priimti sprendimą dėl vidaus audito 

rekomendacijų įgyvendinimo, t. y. užpildyti rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, 

įgyvendinimo priemonių planą pagal patvirtintą formą.  

2015 metais, po atliktų vidaus auditų, visi audituotų subjektų vadovai pateikė 

rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, įgyvendinimo priemonių planus, o Skyriaus 

darbuotojai  vykdė vidaus auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę pagal 

šiuose planuose numatytus rekomendacijų įgyvendinimo terminus.  

2015 metais atliktų vidaus auditų metu buvo pateikta 61 rekomendacija, visas pateiktas 

rekomendacijas audituotų subjektų vadovai priėmė vykdymui ir patvirtino rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių planuose. Per 2015 metus įvykdyta 61 rekomendacija, kuri buvo pateikta 

2015 metais, 27 rekomendacijos įgyvendintos, 14 rekomendacijų neįgyvendinta, tačiau 

įgyvendinimas perkeltas į ateinančius metus, 27 rekomendacijų vykdymas, pagal patvirtintus 

įgyvendinimo terminus, perkeltas į 2016 metus. Per 2015 metus įvykdytos 29 rekomendacijos, kurios 

buvo pateiktos 2014 metais ir jų įgyvendinimas buvo perkeltas į 2015 metus, 22 rekomendacijos 

neįgyvendintos ir įgyvendinimas perkeltos į 2016 metus.  

Vidaus audito išvadai pateikti reikalingi įrodymai buvo fiksuojami darbo dokumentuose, 

suformuotos atliktų vidaus auditų bylos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.   

Išanalizavus ir apibendrinus 2015 metais atliktų vidaus auditų metu surinktą informaciją 

nustatyta, kad  reikšmingiausi  pastebėjimai ir rekomendacijos teiktos dėl: 

audituotų biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo procedūrų vykdymo, vidaus kontrolės 

sistemos tobulinimo ir rizikos valdymo stiprinimo – pateiktos 29 rekomendacijos, 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procedūrų vykdymo – pateikta 17 rekomendacijų.   

2015 metais atliekant vidaus auditus nebuvo nustatyta pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos 

institucijose. 
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2015 metais Skyriaus darbuotojoms buvo sudarytos sąlygos tobulinti profesinius įgūdžius:  

2015 metų birželio 1–2 dienomis dalyvauta Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuotuose 

16 akademinių valandų mokymuose „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, 2015 metų birželio 

3–5 dienomis dalyvauta Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto organizuotame 

kvalifikacijos kėlimo seminare „Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas“, kurio metu 

išklausytas 8 akademinių valandų kursas tema „Sėkmingas vadovavimas įstaigai: vadovo vaidmuo, 

vadovavimo principai, efektyvaus kolektyvo darbo sukūrimas. Praktiniai užsiėmimai“, išklausytas 8 

akademinių valandų kursas tema „Pagal VSAFAS sudaromų finansinių ataskaitų tikrinimas. 

Tarpusavio ryšiai tarp atskirų finansinių ataskaitų. Dažniausiai daromos klaidos pagal atskiras 

apskaitos sritis. Klaidų taisymas“ ir išklausytas 8 akademinių valandų kursas tema „LR viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatų taikymas“, 2015 m. rugpjūčio 26 d. 

išklausytas 8 akademinių valandų kursas tema „Pasikeitimai viešųjų pirkimų vykdyme“, taip pat 

profesinės žinios nuolat tobulinamos savarankiškai. 

  

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS 

 

Pagrindinis Civilinės metrikacijos skyriaus uždavinys – vykdyti valstybinę (perduotą 

savivaldybėms) funkciją: registruoti civilinės būklės aktų įrašus, teikti duomenis VĮ Registrų centro 

Gyventojų registro departamentui, Higienos institutui, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų 

ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui, užtikrinti aktų registravimo teisėtumą, saugant 

tiek valstybės bei visuomenės interesus, tiek asmenines bei turtines piliečių teises. Taip pat svarbus 

skyriaus uždavinys – tikslingas darbo organizavimas ir aukšta gyventojų aptarnavimo kultūra. 

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, 

Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Civilinės 

metrikacijos taisyklėmis, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir savo skyriaus nuostatais. 

Skyriaus vedėja nagrinėjo fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais skyriaus 

kompetencijos klausimais, ruošė atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka, besikreipiantiems asmenims 

telefonu ir elektroniniu paštu teikė konsultacijas skyriaus veiklos klausimais. Aiškino gyventojams 

santuokos ir šeimos įstatymus, suteikė įvairių konsultacijų žodžiu, paštu ir elektroniniu paštu. 

Teisingumo ministerija nuolat tobulina Civilinės metrikacijos taisykles, siekdama užtikrinti 

patogų ir efektyvų paslaugų teikimą. Tai įpareigoja skyriaus darbuotojas tobulinti savo žinias, kelti 

kvalifikaciją. Darbuotojos dalyvavo LR Teisingumo ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, 



14 

 

 

seminaruose. Nuolat keičiamasi informacija  ir darbo patirtimi su kolegomis iš kitų civilinės 

metrikacijos skyrių, konsultuojamasi su LR Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų 

departamento Teisinės pagalbos skyriumi, Valstybine lietuvių kalbos komisija.  

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojos dirbo Metrikacijos paslaugų informacinėje 

sistemoje (MEPIS). Prisijungę prie MEPIS per Elektroninės valdžios vartus, gyventojai galėjo 

užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: pateikti prašymus įregistruoti 

vaiko gimimą, mirtį, įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą, užsienio 

valstybėje ar bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, užsienio valstybėje nutrauktą 

santuoką, užsienyje mirusio asmens mirtį, ištaisyti, anuliuoti ar atkurti  civilinės būklės akto įrašą bei 

išduoti civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimus, įrašų išrašus bei pažymas. Buvo gauta 17 

tokių prašymų. 

Skyrius siuntė užklausimus į kitų savivaldybių civilinės metrikacijos skyrius dėl dokumentų 

gavimo, taip pat vykdė paštu gautas užduotis ir siuntė dokumentus kitų savivaldybių civilinės 

metrikacijos skyriams.  

Siuntė užklausimus į kitas užsienio valstybes dėl dokumentų piliečiams parsiuntimo. 

Bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis dėl dokumentų pateikimo ir gavimo. Skyrius 

bendradarbiauja su Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, 

ambasadomis ir konsulinėmis įstaigomis, Lietuvos archyvais, Apskričių vyriausiaisiais policijos 

komisariatais, Savivaldybės administracijos skyriais ir padaliniais, skyrius yra pirminių duomenų 

teikėjas VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui. 

Atliko santuokų civilines apeigas, rūpinosi iškilminga aplinka registruojant santuoką.  Rengė 

dokumentus, rašė išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo ir teikė jas tvirtinti Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijai.  

Rengė dokumentus ir rašė išvadas dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, dėl 

dingusių aktų įrašų atkūrimo ar anuliavimo. 

Ruošė, registravo ir archyvavo pirmuosius naujai sudarytų civilinės būklės aktų įrašų 

egzempliorius. 

Dėl pakartotinių liudijimų, civilinės būklės aktų įrašų gavimo iš Vilkaviškio rajono Civilinės 

metrikacijos skyriaus archyvo ir kitų civilinės metrikacijos įstaigų į skyrių kreipėsi 611 pareiškėjų. 

Skyrius rūpinosi civilinės būklės aktų įrašų liudijimų blankais, kitais dokumentais, 

kontroliavo, kaip jie naudojami ir saugomi rajone, tvarkė jų naudojimo apskaitą. 



15 

 

 

Tvarkė ir prižiūrėjo skyriaus archyvo fondo apskaitą. Buvo sudarytas  atrinktų naikinti 

dokumentų bylų naikinimo aktas, į kurį įrašytos 917 bylų vienetų,  ir pateiktas derinti Marijampolės 

apskrities archyvui. Po suderinimo dokumentai sunaikinti. Darbuotojos tvarkė skyriaus raštvedybą. 

Kiekvieną mėnesį teikė informaciją apie skyriaus veiklą Savivaldybės interneto svetainei.  

Informaciją apie gimusius ir mirusius asmenis  teikė vietiniam rajono laikraščiui, Migracijos tarnybai, 

VšĮ Vilkaviškio ligoninei. Už civilinės būklės aktų  įrašų registravimą darbuotojos atsakingos ir 

atskaitingos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, VĮ Registrų centro Gyventojų registro 

departamentui. Statistinius duomenis teikė įstatymų nustatyta tvarka. 

Priėmė iš seniūnijų mirties įrašus ir medicininius mirties liudijimus. Juos tikrino ir suvedė į 

Gyventojų registro departamento duomenų bazę. Tikrino, kaip seniūnijų pareigūnai, registruojantys 

mirties aktus, laikosi įstatymų, teikė jiems paramą šiame darbe, nurodė darbo trūkumus.  

Užtikrino Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto, susijusio su CMS 

funkcijų vykdymu, tinkamą eksploatavimą, priežiūrą.  

2015 metais sudaryti 1993 civilinės būklės aktų įrašai: gimimo – 443, santuokos – 314, 

ištuokos – 133, mirties – 679,  papildymo, pakeitimo – 424 įrašai (žiūr. 1 lentelę). 

                 

  1 lentelė  

Bendra 2015 metų Civilinės metrikacijos skyriaus statistika 

Mėnuo Gimė Mirė Susituokė Nutraukė 

santuoką 

Papildymo, 

pakeitimo 

įrašai  

Sausis 27 59 9 10 18 

Vasaris 21 64 12 12 27 

Kovas 43 62 8 15 25 

Balandis 29 53 16 12 22 

Gegužė 38 51 35 5 29 

Birželis 41 51 38 17 34 

Liepa 48 61 56 14 57 

Rugpjūtis 50 54 62 7 50 

Rugsėjis 40 55 36 6 57 

Spalis 34 54 13 11 19 

Lapkritis 32 58 11 15 31 

Gruodis 40 57 18 9 55 

Iš viso 443 679 314 133 424 

 

Gimimai. Įregistruoti  443 gimimai: 231 berniukas ir  212 mergaičių, penkios šeimos 

susilaukė dvynukų.  2015 metais vilkaviškiečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse, gimė 104 

vaikai (Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Danijoje, Rusijoje ir kt.). Jų 

gimimai įtraukti į apskaitą. Registruojant gimimus, 121 vaikui  pripažinta tėvystė, 98 vaikams tėvystė 
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pripažinta iš karto po gimimo, o 23 vaikams –  vėliau.  Šitas rodiklis turi tendenciją augti. Praėjusiais 

metais jauniausia mama rajone – 15  metų, jauniausias tėvas – 17 metų. 

Mirtys. Įregistruotos 679 mirtys (431 mirtis įregistruota Vilkaviškio mieste, 248 – 

seniūnijose). Tai 58 mirtimis daugiau nei 2014 m. Pernai mirė 332 vyrai ir 347 moterys. Aštuoni 

rajono gyventojai mirė užsienio valstybėse. Jų mirtys įtrauktos į apskaitą. Vyriausias miręs vyras 

rajone – 104 metų, vyriausia moteris – 102 m. Jauniausias miręs  vyras – 21 metų, jauniausia mergaitė 

– 7 metų. Palyginimui gimimo ir mirčių informacija pateikta 1 pav. 

 

 
1 pav. Gimimo ir mirčių palyginimas 2005–2015 m. 

 

Tėvystės pripažinimas. Tėvystės nustatymas. Įvaikinimas. Atsižvelgiant į bendrą tėvų 

prašymą, įregistruotas 121 tėvystės pripažinimas, 13 tėvysčių nustatyta teismo sprendimu, 3 – 

tėvystės vaikui nuginčijimai.  Įvaikinti  du  rajono vaikai. 

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas. Sudaryti 424 papildymo, 

pakeitimo, ištaisymo įrašai. Dėl įvaikinimo registravimo – 2, dėl tėvystės pripažinimo, kai jis nėra 

gimimo registravimo procedūros sudėtinė dalis  – 23, dėl tėvystės (motinystės) nustatymo – 13, dėl 

tėvystės (motinystės)  nuginčijimo – 3, dėl vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo – 14,  369 – dėl kitų 

priežasčių.  

Visos bylos išnagrinėtos, surinkti reikalingi dokumentai, parengtos išvados ir padaryti 

pakeitimai.   
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                              2 pav. Piliečių prašymų analizė 

 

Prašymai. Per 2015 metus gauti 3163 gyventojų  prašymai  išduoti kartotinius liudijimus, 

aktų įrašų kopijas, pažymas apie civilinės būklės aktų įrašų registravimą, registruoti gimimus, 

santuokas, mirtis ir kt.  Išduota 21 pažyma  apie šeiminę  padėtį asmenims, ketinantiems sudaryti 

santuoką užsienyje. Gauti 394 įmonių, įstaigų, kitų metrikacijos įstaigų paklausimai dėl civilinės 

būklės aktų įrašų nuorašų gavimo, duomenų perdavimo ir kitais klausimais (žiūr. 2 pav.). 

Dokumentai. Vadovaujantis civilinės būklės aktų įrašų ir jų keitimo dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, Civilinės metrikacijos skyriaus archyve saugomos ir tvarkomos 970 civilinės būklės 

aktų  įrašų registracijos knygos ir jų abėcėlinės rodyklės nuo 1945 metų. Vadovaujantis 2015 m. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planu, tvarkomos ir saugomos kitų 

dokumentų bylos.  

Santuokos. 2015 m. įregistruota 314 santuokų. Tai 22 santuokomis daugiau, nei 2014 m. Į 

apskaitą įtraukta 118 bažnytinių santuokų, 15 porų tuokėsi užsienio valstybėse. Tuokėsi dvi 

nepilnametės. Jų santuoka įregistruota vadovaujantis teismo nutartimi dėl santuokinio amžiaus 

sutrumpinimo. Įregistruotos 5 santuokos, kai Lietuvos piliečiai tuokėsi su užsienio valstybės 

piliečiais. 19 porų susituokė Kybartų pataisos namuose, 9 santuokos įregistruotos, jauniesiems 

pageidaujant, kitose rajono vietose. Santuokos metu daugiausia moterys rinkosi tradicinę moterišką 

pavardės formą, kelios pasiliko savo ikisantuokinę pavardę, kelios – nenurodančią šeiminės padėties. 

Ištuokos. Vadovaujantis teismo sprendimais, įregistruoti 133 santuokos nutraukimai, 3 

ištuokomis mažiau, nei 2014 m. Į apskaitą įtrauktos dvi užsienyje nutrauktos santuokos (Žiūr. 3 pav.). 

Ištuokos; 132; 4%

Sudaryta santuokų; 
314; 10%

Mirtys; 679; 22%

Gimimai; 443; 14%

Pažymos apie šeiminę 
padėtį; 21; 1%

Prašymai 
kartotiniams 

dokumentams; 611; 
19%

Dėl dokumentų 
ištaisymo; 424; 13%

Priimta prašymų 
santuokai; 316; 10%

Išduoti ištuokos 
dokumentai; 211; 7%

Tėvystės nuginčijimo; 
12; 0%

2015 m. gautų piliečių prašymų tipas ir skaičius (vnt. ir %)
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3 pav. Santuokų ir ištuokų skaičius 2005–2015 m. 

 

Civilinės būklės aktų įrašų registravimo suvestinėje pateikti duomenys apie pirminių aktų 

įrašų registraciją Vilkaviškio rajone), taip pat apie mirties aktų įrašų sudarymą seniūnijose 2005–

2015 m. (žiūr. 2 lentelę).   

                       2 lentelė 

Civilinės būklės aktų įrašų registravimo suvestinė 2005–2015 m. 

Metai Gimimai Mirtys Santuokos Ištuokos Papildymai, 
pakeitimai miesto seniūnijų iš viso 

2005 475 218 501 719 250 152 320 
2006 466 211 467 678 274 163 371 
2007 461 235 489 724 306 147 301 
2008 455 232 408 640 306 117 311 
2009 516 219 443 662 265 112 295 
2010 456 242 397 639 231 133 336 
2011 458 290 338 628 232 138 335 
2012 438 319 320 639 252 134 452 
2013 419 393 298 691 263 119 353 
2014 429 370 251 621 292 136 381 
2015 443 431 248 679 314 132 424 

 

 

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veikla 

vykdoma trimis pagrindinėmis kryptimis: 

1. Rajono Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, biudžeto vykdymo ir įstaigų 

finansavimo organizavimas, biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas, finansinės  

atskaitomybės  rengimas. 

2.  Nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimo bei apskaitos administravimas. 

3. Švietimo įstaigų statistinių duomenų apie moksleivių kaitą ir moksleivio krepšelio lėšas 

kaupimas, sisteminimas, analizė bei pateikimas. 
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Skyriaus darbuotojai, vykdydami funkcijas, palaikė ryšius su kitais Savivaldybės 

administracijos struktūriniais padaliniais, biudžetinėmis, viešosiomis įstaigomis, su rajono 

Savivaldybės tarybos komitetais, su Valstybine mokesčių inspekcija, bankais, Lietuvos Respublikos 

ministerijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis įstaigomis bei institucijomis.  

2015 metais parengtas ir Savivaldybės tarybos komitetams svarstyti, Tarybai tvirtinti 

pateiktas rajono Savivaldybės biudžeto projektas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 

patvirtinto biudžeto užpildytos suvestinės formos, periodinės ir metinės Savivaldybės biudžeto 

pajamų ir išlaidų įvykdymo ataskaitos, Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 

2014 metus, iždo finansinės atskaitomybės bei mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos, Švietimo ir 

mokslo ministerijai – mokslo metų pradžios ataskaitos ir suvestiniai duomenys, mokinių duomenų 

bazės informacija bei moksleivio krepšelio apskaičiavimai. Atsižvelgiant į patvirtintas asignavimų 

valdytojų programų sąmatas bei biudžeto išlaidų ketvirtinį paskirstymą, 2015 metais finansuoti 42 

asignavimų valdytojai, atlikti 3 586 mokėjimo pervedimai.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1238 

patvirtintos 2015 metų biudžeto pajamos – 30 010,2 tūkst. eurų (iš jų: 1 083,8 tūkst. eurų – skolintos 

lėšos), 184,7 tūkst. eurų – nepanaudoti 2014 m. gruodžio 31 d. biudžeto lėšų likučiai; patvirtinti  

biudžeto  asignavimai – 30 194,9 tūkst. eurų (patikslintas  biudžeto pajamų planas – 31 763,4 tūkst. 

eurų, patikslintas asignavimų  planas – 31 948,0 tūkst. eurų). 

 Per 2015 metus Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas tikslinant padidėjo  

1 753,2 tūkst. eurų (lyginant su patvirtintu). Pajamų planas įvykdytas 99,6 proc., arba į biudžetą gauta 

118,7 tūkst. eurų pajamų  mažiau, nei buvo planuota.  

Bendroje faktiškai gautų pajamų struktūroje didžiausią dalį, t. y. 50,2 proc., sudaro dotacijos, 

44,7 proc. – mokesčiai, 2,8 proc. – kitos pajamos ir 2,3 proc. –  Savivaldybės gautos ilgalaikės ir 

trumpalaikės paskolos. 

 

44,7%50,2%

2,8% 2,3%

Mokesčiai Dotacijos Kitos pajamos Skolintos lėšos
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 1. pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto 2015 metais faktiškai gautų pajamų 

struktūra (proc.). 

 

Mokesčių pajamų planas įvykdytas 99,0 proc. arba į biudžetą mokesčių gauta 139,8 tūkst. 

eurų mažiau, negu planuota. Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 99,6 proc. arba į biudžetą 

negauta 55,2  tūkst. eurų pajamų. Turto mokesčių planas neįvykdytas 49,1 tūkst. eurų. Žemės 

mokesčio surinkta 71,3 tūkst. eurų daugiau, nekilnojamojo turto mokesčio – 117,5 tūkst. eurų mažiau, 

nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 99,8 proc. arba nepanaudota 34,7 tūkst. eurų dotacijų, kurios 

grąžintos į Lietuvos Respublikos biudžetą. Kitų pajamų planas įvykdytas 109,0 proc. ir į biudžetą 

gauta 69,1 tūkst. eurų daugiau, negu planuota. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius 

vidaus vandenų fondo vandens telkinius planas viršytas 53,6 tūkst. eurų. Materialiojo ir 

nematerialiojo turto realizavimo planas įvykdytas 36,1 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Finansinių 

įsipareigojimų priėmimo (skolinimosi) pajamų planas įvykdytas 93,7 proc. arba gauta paskolų  49,4 

tūkst. eurų mažiau, negu buvo planuota.  

Pagal Savivaldybės tarybos patikslintą biudžeto išlaidų planą, 2015 metais iš Savivaldybės 

biudžeto biudžetinėms įstaigoms buvo išmokėta 31 388,8 tūkst. eurų asignavimų, arba patikslintas 

išlaidų planas įvykdytas 98,2 proc., arba išleista 559,1 tūkst. eurų mažiau, negu buvo numatyta 

patikslintame asignavimų plane. 

Bendroje Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

įnašų išlaidos sudaro 54,5 proc., prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 22,0 proc., išlaidos 

socialinėms išmokoms – 10,8 proc., išlaidos sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei 

finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 11,3  proc., likusios išlaidos – 1,4 proc. visų biudžeto 

išlaidų. 

  
2. pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos 

struktūra (proc.). 

 

Savivaldybės 2015 metų biudžeto išlaidų įvykdymo analizė pagal funkcinę klasifikaciją pateikta 1 

lentelėje.  
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Vilkaviškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto išlaidų plano vykdymo analizė 

       

                                             1 lentelė 

       

                                        (tūkst. eurų) 

Išlaidų pavadinimas 2015 m. 

patvirtintas 

planas 

2015 m. 

patikslintas 

planas 

Įvykdymas Skirtumas 

(tarp 

įvykdyto ir 

patikslinto 

plano) 

Įvykd. 

proc. 

Bendros valstybės paslaugos 2 583,0 2 949,6 2 901,4 -48,1 98,4 
Gynyba 18,6 18,6 17,4 -1,2 93,5 
Viešoji tvarka ir visuomenės 

apsauga 
324,6 327,6 327,6  100,0 

Ekonomika 3 741,0 4992,6 4 898,4 -94,2 98,1 
Aplinkos apsauga 1 365,1 1 757,2 1 672,3 -84,9 95,2 
Būstas ir komunalinis ūkis 140,7 222,9 222,6 -0,3 99,9 
Sveikatos priežiūra 172,9 180,0 177,7 -2,3 98,7 
Poilsis, kultūra ir religija 1 287,0 1 352,0 1 321,5 -30,5 97,7 
Švietimas 14 765,3 15 084,4 14 894,4 -190,0 98,4 
Socialinė apsauga 5 796,7 5 063,1 4 955,5 -107,6 97,9 
Iš viso išlaidų 30 194,9 31 948,0 31 388,8 -559,1 98,2 

      

      

Savivaldybės biudžeto asignavimuose pagal valstybinę funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį 

sudarė švietimo išlaidos – 47,5 proc., išlaidos socialinei apsaugai – 15,8 proc. (išlaidos socialinėms 

išmokoms sudarė didžiausią šios funkcijos išlaidų dalį – 63,7 proc.). Bendroms valstybės paslaugoms 

skirtos lėšos sudarė 9,2 proc. visų biudžeto išlaidų, išlaidos ekonomikai – 15,6 proc., aplinkos 

apsaugai – 5,3 proc., išlaidos poilsiui, kultūrai ir religijai – 4,2 proc., išlaidos būstui ir komunaliniam 

ūkiui – 0,7 proc., viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 1,0 proc., sveikatos apsaugai – 0,6 proc., 

gynybai – 0,1 proc. visų biudžeto išlaidų. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės išlaidų kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. – 7 

606,4 tūkst. eurų, iš jų: 4,8 tūkst. eurų skolintų lėšų bankams. Palyginus su 2014 m. gruodžio 31 d., 

kreditinis įsiskolinimas sumažėjo 343,9 tūkst. eurų. Kreditiniam įsiskolinimui apmokėti buvo 

nukreipti praėjusių metų lėšų likučiai – 184,7 tūkst. eurų. Kreditinis įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 

dienos, 2015 m. gruodžio 31 d., palyginussu 2014 m.  gruodžio  31 d., sumažėjo  102,0 tūkst. eurų 

(nuo 1 477,3 tūkst. eurų iki 1 375,3 tūkst. eurų). 

Praėjusiais metais bankams grąžinta 1 912,7 tūkst. eurų ir naujai paimta 737,9 tūkst. eurų 

ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.  

Kita svarbi Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos sritis yra valstybinės žemės nuomos 

mokesčio administravimas. Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2015 metais buvo apskaičiuota už 

219,2 tūkst. eurų: fiziniams asmenims – už 121,0 tūkst. eurų, juridiniams asmenims – už 98,2  tūkst. 



22 

 

 

eurų. Vadovaujantis  rajono  Savivaldybės  tarybos  2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. B-TS-52 

„Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams“ 2  punktu, 2015 

metais fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės 

pensininkams bei nepilnamečiams vaikams, kai minėtų nuomininkų ar naudotojų šeimose 

apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, taip pat gausioms šeimoms, kai žemės 

sklypo dydis neviršija 10 arų miesto arba 30 arų kaimo vietovėje, suteikta lengvatų už  40,6 tūkst. 

eurų. 

2015 metais sumokėta 226,1 tūkst. eurų valstybinės žemės nuomos mokesčio, iš jų: 122,3 

tūkst. eurų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjo fiziniai asmenys, 103,7 tūkst. eurų – 

juridiniai asmenys. Mokesčio nepriemoka 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 91,6 tūkst. eurų, iš jų: 50,2 

tūkst. eurų nesumokėję fiziniai asmenys ir 41,4 tūkst. eurų – juridiniai asmenys. Valstybinės žemės 

nuomos mokesčio didžiausios mokestinės nepriemokos yra: UAB „Švaresta“ ir UAB „Viva 

Victorija“. Savivaldybės administruojamo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, laiku 

nevykdantiems mokestinės prievolės, buvo siunčiami priminimai, raginama spaudoje sumokėti 

mokestį. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoka 

didesnė nei penkiolika eurų, įteikti 504 priminimai.  

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS 

 

Informacinių technologijų skyriaus darbuotojai šiuo metu prižiūri ir techniškai aptarnauja 

daugiau kaip 180 kompiuterizuotų darbo vietų, Savivaldybės tarybos narių nešiojamuosius 

kompiuterius, administruoja 9 serverius, vietinį telefono tinklą, kurį sudaro IP ir skaitmeninis PBX.  

             2015 metais Savivaldybėje ir toliau buvo plėtojamos informacinės technologijos, siekiama jų 

efektyvesnio panaudojimo. Visi administracijos darbuotojai turi kompiuterius bei jų periferinius 

įrenginius ir gali neribotai naudotis didelės spartos plačiajuosčio interneto tinklu bei savivaldybės 

telefoniniu ryšiu. Savivaldybėje eksploatuojama tarnybinė elektroninio pašto stotis jiems sudaro 

galimybę naudotis patikimomis elektroninio pašto paslaugomis.  

                 Per 2015 m. įsigyta 15 nešiojamų kompiuterių, kurie buvo paskirti tarybos nariams ir kai 

kuriems Administracijos darbuotojams. Įsigyta 13 stacionarių kompiuterių, skirtų  Savivaldybės 

administracijos darbuotojams.  Taip pat įsigytas vienas spalvotas ir 5 multifunkciniai spausdintuvai, 

darbuotojų darbo vietose diegiami tinkliniai spausdintuvai, pritaikyti visų poreikių užtikrinimui.  

Įsigytas naujas serveris, į kurį perkeltos trys pagrindinės Savivaldybės administracijos darbuotojų 

naudojamos informacinės sistemos: Apskaitos skyriaus naudojama „BIUDŽETAS VS“, Vilkaviškio 
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rajono savivaldybės internetinė svetainė www.vilkaviskis.lt, Biudžeto ir finansų skyriaus ir pavaldžių 

Savivaldybei įstaigų naudojama informacinė sistema „FINNET“. Tam sukurtos trys virtualios 

aplinkos su skirtingomis operacinėmis sistemomis: dvi su WINDOWS SERVER 2012 R2 ir viena su 

WINDOWS SERVER 2003 STANDARD.  

2015 m. ir toliau buvo tobulinama bei modernizuojama Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos posėdžių vaizdo transliacijų ir posėdžių vaizdo įrašų archyvavimo sistema ir įranga, nuolat 

vykdoma elektroninio balsavimo pultų su lustinių kortelių skaitytuvais priežiūra. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijų ir posėdžių vaizdo įrašų archyvavimo sistema 

pritaikyta naudotis iš įvairių kompiuterinių įrenginių, tribūnoje įmontuotas sisteminis mikrofonas su 

centralizuotu vaizdo valdymu iš DIS.      

2015 metais praplėstas Vilkaviškio rajono savivaldybės bevielio (Wi-fi) interneto ryšio 

tinklas.         

Savivaldybėje toliau plečiamas šviesolaidinio plačiajuosčio ryšio tinklas, prijungiant 

likusias rajono mokyklas, bibliotekas, viešojo administravimo ir kitas įstaigas. Tokiu būdu sudaromos 

galimybės nuolat tobulinti įrangą ir naudojamas informacines sistemas, o Savivaldybės padalinių, 

seniūnijų, jose esančių bibliotekų bei kai kurių mokyklų interneto vartotojai  gali naudotis didelės 

spartos patikimu interneto ryšiu.  

             Vis didėjant interneto spartai, Savivaldybėje toliau diegiama pažangi internetinė telefonija, 

nuolat plečiamas vietinis telefono tinklas, naudojant IP ir skaitmenines PBX (stoteles). Savivaldybės 

administracijoje veikia įdiegta telefoninių pokalbių apskaitos programa. 

Vykdant projektą „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir 

juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“, Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015, apimtimi, 

Lietuvoje buvo sukurta E. pristatymo sistema. Ši sistema suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti 

dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms. E. pristatymo paslauga 

užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei 

tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2015 metų rugpjūčio 26 d. 

nutarimu Nr. 914 „Dėl nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, 

informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ bendradarbiaujant su programų kūrėjais, Savivaldybėje 

patobulintos naudojamos ir įdiegtos naujos informacinės sistemos, pritaikant jas naudotis VISP, LIS, 

E-PRISTATYMAS sistemomis, sukurta jų integracija su DVS „Kontora“.  

Savivaldybės administracijoje buvo tobulinama dokumentų valdymo ir elektroninės 

raštvedybos informacinė sistema „Kontora“, kuri kontroliuoja gautų, siunčiamų, vidaus ir kitų 

dokumentų ir pavedimų (užduočių) rengimo, registravimo, saugojimo, suradimo, paskirstymo tarp 

http://www.vilkaviskis.lt/
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darbuotojų ir jų vykdymą, konfidencialumą ir duomenų saugumą. Per 2015 metus DVS „Kontora” 

pritaikyta naudoti visų reikalingų formatų dokumentus: *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx. Artimiausiu 

metu siekiama sudaryti galimybę viešus teisės aktus, teisės aktų projektus ir kitus susijusius 

dokumentus teikti iš DVS „Kontora“ į informacines sistemas „TAIS“ ir „TAR“ ir „INFOLEX“. 

Darbo vietose, kuriuose  pasirašoma elektroniniu parašu, įdiegti kortelių skaitytuvai, skirti 

elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę ar valstybės tarnautojo 

pažymėjimą ir sudaryta galimybė pasirašyti elektroninius dokumentus elektroniniu parašu pagal 

elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus formuojant *.adoc dokumento tipą. 

 

INVESTICIJŲ, STRATEGINIO PLANAVIMO IR VIETINIO ŪKIO SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio 

ūkio skyrius – savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal administracijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus. 2015  metais Skyriuje dirbo 10 darbuotojų, 8 valstybės 

tarnautojai ir 2 dirbantys pagal darbo sutartis. Skyriaus specialistai, vykdydami savo pareigines 

funkcijas, ruošė rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus. 

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymas 

Skyriuje savivaldos teisei ir vietos savivaldos viešojo administravimo funkcijoms 

įgyvendinti paruošti dokumentai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Skyriuje 2015 metais paruošti Tarybos sprendimai 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Tarybos sprendimai 

1. Investicijos                                      12 

2. Smulkus ir vidutinis verslas 6 

3. Strateginis planavimas 6 

4. Nevyriausybinės organizacijos 6 

5. Viešieji darbai 3 

6. Transporto sritis 4 

7. Finansų sritis 1 

8. Renginių organizavimas 1 

9. Licencijavimas 2 

 Iš viso:    41 

 

Ūkio subjektų veiklos licencijavimas. Veikla licencijuojama vadovaujantis atitinkamą 

veiklos sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
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Vyriausybės nutarimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintais tvarkų aprašais. 2015 

m. už licencijavimo operacijas į Savivaldybės biudžetą gauta 7 598,01 Eur. Duomenys apie veiklos 

licencijavimo srityje atliktą darbą ir surinktą valstybės rinkliavą pateikiami 2 lentelėje. 

              2 lentelė  
Ūkio subjektų veiklos licencijavimas 

 

Eil. 

Nr. 
Licencijų, leidimų rūšys 

Išduotų 

licencijų, 

leidimų 

skaičius 

(vnt.) 

Patikslintų, 

papildytų 

licencijų, 

leidimų 

skaičius 

(vnt.) 

Surinkta 

valstybės 

rinkliava 

(Eur) 

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais 
7 10 2 607,57 

2. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba 

alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, 

natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė alkoholio 

koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose 

renginiuose, parodose ir mugėse 

27 - 466,29 

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako 

gaminiais 
7 6 1 013,67 

4.  Leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų 

prekyba 
4 - 1 504,00 

5. Leidimai verstis didmenine suskystintų naftos dujų 

prekyba 
- - - 

6. Leidimai įrengti išorinę reklamą 34 - 1 324,06 
7. Leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais 

taksi 
7 - 98,00 

8. Leidimai organizuoti renginius viešoje vietoje 25 - 374,70 
9. Leidimai teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais 1 - 210,00 

 

2015 m. dokumentų valdymo sistemoje buvo užregistruoti 43 gyventojų prašymai, 

pareiškimai ir skundai, atsakyta į 43 gyventojų prašymus ir skundus, 6 sutvarkyti.  

 
1 pav. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus inicijuoti pirkimai 2015 

metais 

69%

28%

3%

Darbai

Paslaugos

Prekės
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2015 metais Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius inicijavo, organizavo  

99  viešuosius pirkimus. Didžiausią dalį organizuotų pirkimų,  net 69 proc., sudarė rangos darbų 

pirkimai (68 pirkimai). Detalesnė informacija pateikiama 1 paveikslėlyje. 

3 lentelė 

Vilkaviškio rajono socialinių būstų remonto darbai seniūnijose 2015 metais 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pirkimo objektų pavadinimas 

Maksim

ali 

pirkimo 

vertė, 

Eur 

Pirkimo 

suma, 

Eur 

1. 

Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų 

statybos remonto darbai  (langų, durų keitimas, bendrastatybiniai ir 

apdailos darbai, elektros apšvietimo atstatomieji  darbai, vandens ir 

nuotekų tinklų įrengimo darbai, santechnikos darbai, sanitarinių 

mazgų  įrengimo darbai) Kybartų seniūnijoje 

30 800,99 29 294,00 

2. 
Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų 

statybos remonto darbai (langų, durų keitimas, bendrastatybiniai ir 

apdailos darbai)  Vilkaviškio mieste 
15 158,51 15 015,37 

3. 
Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų 

statybos remonto darbai (langų, durų keitimas, apdailos darbai)  

Klausučių seniūnijoje 
4 960,00 4 899,29 

 Iš viso atlikta darbų 35 butuose 50 919,50 49 208,66 

 

 

 

Investicinė aplinka 

2015 m. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio darbuotojai inicijavo, rengė ir 

vykdė įvairias programas, dalyvavo rengiant ir vykdant regionines bei respublikines programas ir 

projektus. Pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. priemonę 

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.) panaudojimas 

visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse“ bei Klimato 

kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę 

„Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose“, gavus 

953.934,78 Eur subsidiją 8 rajono ugdymo įstaigų (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, 

Paežerių pagrindinė mokykla, Gražiškių gimnazija, Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-

daugiafunkcinis centras, Pajevonio pagrindinė mokykla, Kybartų Saulės progimnazija, Gižų 
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Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcinis centras, Alvito pagrindinės mokyklos vaikų darželis) 

ir Gudkaimio globos namų katilinių kietojo kuro katilai keičiami į biokuro katilus. 

Pagrindinės problemos, sąlygojančios projekto būtinumą: 

Padidėjęs oro užterštumas dėl deginamo taršaus kuro. 

Esama šilumos tiekimo schema yra neefektyvi. 

Negali būti užtikrintas patikimas šilumos tiekimas pastatams. 

Per didelė instaliuota galia katilinėje. 

Esama katilinės įranga susidėvėjusi. 

Įgyvendinus projektą, yra planuojama kad bus pasiekta tokia nauda: 

Pagerės oro kokybė Kybartuose – CO2 sutaupymai per 10 metų vertinamąjį laikotarpį bus 

daugiau nei 4421 t CO2e. 

Padidės šilumos tiekimo sistemos patikimumas, bus atnaujinta esamos katilinės įranga, 

sumontuota nauja katilinė bei panaikinta didžioji dalis susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų; 

Dėl šilumos tiekimo trasų panaikinimo, šilumos poreikis sumažės apie 15 proc. 

Šiluma bus gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, kurių didžioji dalis gaminama 

Lietuvoje, tai leis rinktis kurą iš daugelio tiekėjų. Didelė konkurencija tarp kuro tiekėjų ilgainiui 

sudarys palankias sąlygas mažinti šilumos gamybos savikainą. 

2015 m. Vilkaviškyje darbą pradėjo antrasis biokuro katilas, kuris leis 90% sumažinti 

gamtinių dujų vartojimą. Skaičiuojama, kad naujasis biokuro katilas per metus pagamins apie 14,4 

GWh šilumos, o prie jo sumontuotas dūmų kondensacinis ekomaizeris – dar 4 GWh. Šilumos 

gamybai pradėjus vartoti biokurą, gamtinių dujų suvartojimas sumažės 1,8 mln. kub. m per metus, o 

anglies dioksido išmetimas į aplinką bus sumažintas 3.400 t per metus.  

Vilkaviškio rajono savivaldybė gavo Aplinkos ministerijos padėką už atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimą ir pasiektą didžiausią šiluminės energijos sutaupymą.  

 

4 lentelė 

 
Projekto pavadinimas Struktūrinės 

paramos šaltinis 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto 

išlaidų suma,   

Eur. 

Baigti įgyvendinti projektai: 

„Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ 

ESF 2014–2015 17 242 

„Užtvenkto Paežerių ežero hidrotechninių statinių 

rekonstravimas“ 

KPP 2014–2015 289 036 
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„Gražiškių gimnazijos pastato remontas“ KPP 2014–2015 168 261 

„Veiklios kaimynystės viešosios paskirties erdvių 

modernizavimas II etapas“ 

Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo 

per sieną programa 

2014–2015 115 215 

„Apšvietimo įrengimas Pagramdų kaimo 

kapinėse“ 

KPP 2015 14 762 

Pateiktos  projektų paraiškos / projektiniai pasiūlymai: 

„Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus 

aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ 

ERPF 2016 1 230 190 

„Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų 

rekonstravimas“ 

 

KPP 2016-2017 374 975 

„Vilkaviškio pradinės mokyklos, esančios 

Maironio g. 21, kapitalinis remontas“ 

VIP 2016 690 000 

 

 

 

2015 m. VIP lėšomis įgyvendinti projektai: 

 
Projekto pavadinimas Struktūrinės 

paramos šaltinis 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto 

išlaidų suma,   

Eur. 

2015 m. įgyvendinti projektai: 

VšĮ Vilkaviškio ligoninės modernizavimas VIP 2014–2016 188 253 

 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Vienybės g. 52, 

Vilkaviškyje, stadiono su lauko aikštynais 

atnaujinimas (modernizavimas) 

VIP 2014–2015 231 696 

Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) 

remontas 

VIP 2014–2015 550 278 

 

2010–2015 metų periodu, įgyvendindama Vilkaviškio rajono kaimo plėtros strategiją, 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė (VVG), vienijanti 60 Vilkaviškio rajono kaimo 

bendruomenių, visuomeninių organizacijų, valdžios ir verslo atstovus, susijusius su kaimo plėtra, 

finansavo 41 Vilkaviškio rajono savivaldybės projektą, kurių vertė – apie 4,4 mln. Lt savivaldybės 

prisidėjimas piniginiu įnašu 105 tūkst. litų, nekilnojamuoju turtu – 300 tūkst. Lt.  

 

Kelių priežiūra 
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Siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas rajone, nuolat prižiūrima ir gerinama viešoji 

susisiekimo infrastruktūra, modernizuojamos, rekonstruojamos gatvės bei vietinės reikšmės keliai, 

atnaujinamos asfalto dangos, tvarkomi šaligatviai. 2015 m. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai 

bei remontui panaudota 1.694.540,40 Eurų, iš jų: eismo saugumo priemonėms užtikrinti – 96 783,25 

Eur. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skiriamų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos, Vilkaviškio  rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais teko  1.252.600,00 eurų. 

Dalis programos finansavimo lėšų – 510.505,71 Eur buvo panaudota  kapitalo investicijoms į vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą iš jų saugaus eismo priemonės – 

88.012,83, kita dalis lėšų – 742.094,29 eurų  einamiems tikslams iš jų saugaus eismo priemonės – 

8.770,42 eurų. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2015 metais iš tikslinio 

finansavimo savivaldybei skyrė 444.000,00 Eur trims objektams: Tilto per Šeimenos upę Vilkaviškio 

mieste Nepriklausomybės g., kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–

Šakiai kapitaliniam remontui – 200.000,00 Eur, Kybartų miesto Mindaugo g., kuri jungiasi su 

magistraliniu keliu A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas kapitaliniam remontui 144.000,00 Eur 

ir kelių, pėsčiųjų takų ir stovėjimo aikštelių VĮ Vilkaviškio ligoninės teritorijoje įrengimui ir 

rekonstravimo darbams – 100.000,00 Eur. 

 

Daugiabučių namų renovavimas 

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio specialistai Lietuvos Respublikos statybos 

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įvertino 16 

(šešiolikos) parengtų projektų atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems 

reikalavimams. Atsakingi skyriaus darbuotojai organizavo susirinkimus su daugiabučių namų butų 

savininkais ir rangovais dėl atnaujinamų daugiabučių namų projektinių sprendimų koregavimo, 

atnaujinimo eigoje nustatytų statybinių defektų taisymo, dalyvavo 11 (vienuolikos) atnaujintų 

Vilkaviškio rajono daugiabučių namų statybos užbaigimo komisijų darbe. Darbuotojai Vilkaviškio 

rajono gyventojams ir kaimo bendruomenėms teikė konsultacijas statinių remonto ir projektavimo 

klausimais, dalyvavo įvairių komisijų (viešųjų pirkimų, statinių priėmimo naudoti ir t. t.) darbe. 

2015 m. Vilkaviškio rajone gyventojai pritarė 39 daugiabučių namų renovavimui, finansų 

įstaigos pritarė 38, pradėti viešųjų pirkimų konkursai 33, pradėti rangos darbai 24, užbaigta 10 

renovuojamų daugiabučių namų. 
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Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai atliko statinių 

statybos techninę priežiūrą, remontuojamų statinių sąmatinius skaičiavimus. Parengta 146 sąmatų. 

Atsižvelgiant į sąmatų skaičiuojamąją kainą, išskiriamos: 

Norvegijos finansavimo mechanizmo programos, Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos  

priemonės ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

gerinimas“ (21  įstaiga) įgyvendinimui; 

Kybartų K.Donelaičio gimnazijos pastato rekonstravimo darbai / patikslintas projektas-

papildomi darbai; 

Vilkaviškio rajono Sūduvos vidurinės mokyklos Alksnėnų skyriaus mokyklos pastato 

apšiltinimo darbai; 

Vilkaviškio r. Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos patalpų  grindų dangos pakeitimo darbai;     

S. Nėries mokyklos sporto salės remonto darbai; 

 Kitos sąmatos ir skaičiavimai. 

 

 Kitos programos 

2015 metais buvo įgyvendinama Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo programa. Buvo surengti 3 komisijos posėdžiai ir skirtas finansavimas 42 

nevyriausybinėms organizacijoms, iš kurių 22 paraiškas pateikė neformalios jaunimo grupės. 

2015 metais buvo patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių 

rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis buvo skirtas finansavimas 2 

religinių bendruomenių projektams finansuoti.  2015 metais religinėms bendruomenių projektams 

finansuoti buvo panaudota 57 919 eurų. 

Skyriaus darbuotojai parengė ir pateikė tvirtinimui viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir 

(ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, programą. 2015 metais šiai programai 

įgyvendinti buvo panaudota 113 345 Eur. Viso buvo įdarbinta 316 asmenų (žr. 2 pav.).  
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          2 pav.  Pagal Viešųjų darbų programą įdarbintų asmenų skaičius 2015 m. 

 

Savivaldybėje buvo įgyvendinama Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa. 

Finansinės paramos skyrimo ūkio subjektams klausimus svarstė Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos Komisija ūkio subjektų paraiškoms dėl finansinės paramos iš rajono Savivaldybės 

biudžeto gavimo svarstyti. Komisija 2015 metais surengė 3 posėdžius. Savivaldybės parama 2015 

metais pasinaudojo 27 ūkio subjektai.  

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 

organizavimo tvarkos aprašu, išskiriamos šios pagrindinės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 

formos: 

 

dalinis kredito palūkanų dengimas; 

pradinių įmonių steigimosi išlaidų kompensavimas; 

verslo planų rengimo išlaidų kompensavimas; 

dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas; 

reklaminių lankstinukų leidimo išlaidų kompensavimas; 

verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensavimas. 

interneto svetainės kūrimo išlaidų kompensavimas. 

2015 metais buvo suorganizuoti 3 komisijos posėdžiai. Iš paveikslėlyje pateiktų duomenų 

matome, jog 2015 metais didžioji dalis verslo subjektų, pateikusių paraiškas SVV paramai gauti, t. y. 

59 proc.,  kreipėsi į Savivaldybę įmonės pradinio steigimosi išlaidų subsidijai gauti. 26 proc. verslo 

subjektų kreipėsi verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensacijai gauti. Dažniausiai 

verslo subjektų vadovai ar darbuotojai konsultuodavo įmonių darbų saugos srityse, priešgaisrinės 

saugos srityse. Detalesnė informacija pateikiama 3 paveiksle. 

Seka1; UAB 
„Vilkaviškio 
komunalinis 
ūkis“; 197; 

62%

Seka1; UAB 
„Kybartų 

darna“; 94; 
30%

Seka1; VĮ 
„Marijampolė

s miškų 
urėdija“; 19; 

6%

Seka1; 
Vištyčio 

regioninio 
parko 

direkcija; 6; 
2%

UAB „Vilkaviškio 
komunalinis ūkis“

UAB „Kybartų darna“

VĮ „Marijampolės 
miškų urėdija“

Vištyčio regioninio
parko direkcija
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3 pav. Verslo subjektų rėmimas pagal SVV programos rėmimo formas 

 

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės. Keleivių vežimo paslaugos 

Keleivių vežimo paslaugas rajone teikia uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ filialas 

„Vilkaviškio autobusų parkas“, UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ (steigėja Savivaldybė), privataus 

kapitalo UAB „Bondrida“. Vilkaviškio autobusų stotyje keleivių patogumui veikia kasos, siuntų 

terminalas, bagažo saugojimo patalpa, keleiviai informuojami per garsiakalbį apie autobusų išvykimą 

į reisus. Visuose UAB „Kautra“ autobusuose keleiviai gali naudotis nemokamu internetu. Keleiviai 

kelionės metu yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. 2015 metais bendra UAB „Bondrida“ 

maršrutų rida sudarė 456 563,55 km., o UAB „Kautra“ – 269 308 km. 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. 

Pagrindinis geriamojo vandens tiekėjas Vilkaviškio rajone yra UAB „Vilkaviškio 

vandenys“, kuri eksploatuoja 55 vandentiekio sistemų infrastruktūrą 60 gyvenviečių, 286,9 km 

vandentiekio tinklų ir 4 vandens gerinimo įrenginius.  UAB „Vilkaviškio vandenys“ teikiamomis 

geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 10 946 abonentai ir vartotojai, sudarę vandens 

tiekimo sutartis su tiekėju, iš jų: 330 įmonių ir 10 616 vartotojų arba 64,6 % visų Vilkaviškio rajono 

savivaldybės gyventojų skaičiaus. 2015 m. vandens tiekimo paslaugomis aptarnaujamų vartotojų 

skaičius padidėjo 613 vartotojų , arba 5,8 procentais. 2015 m. vandenvietėse iš viso išgauta 1 018,5 

tūkst. m3 geriamojo vandens, patiekta abonentams ir vartotojams – 782,6 tūkst. m3, parduota – 758,6 
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tūkst. m3 (32,2 tūkst. m3 daugiau nei 2014 m.). Detalesnė informacija pateikiame paveikslėlyje. Įmonė 

eksploatuoja 16 nuotekų sistemų, kurias sudaro 10 nuotekų valyklų, 63 nuotekų perpumpavimo stotys 

su 110 jose instaliuotais nuotekų siurbliais ir 180,7 km nuotekų tinklų. Nuotekų tvarkymo 

paslaugomis naudojasi 8143 abonentai ir vartotojai, iš kurių: 239 įmonės ir 7 904 vartotojai. Nuotekų 

tvarkymo paslaugomis besinaudojančių vartotojų padidėjo 542, arba 6,9 procentais. Vandentiekio 

tinkluose likviduota 380 avarijų (2014 m. – 351), nuotekų tinkluose – 266 avarijos (2014 m. – 199).   

  

                      
4 pav. UAB „Vilkaviškio vandenys“ vandens pardavimų 2010–2015 metų laikotarpyje kitimas 

 

Šilumos ūkis  
 

Vilkaviškio rajono savivaldybė turi išvystytą inžinerinių tinklų sistemą, tarp jų ir 

centralizuoto šilumos tiekimo. Šilumos energija tiekiama daugiabučiams namams, visuomeninės 

paskirties pastatams, prekybos centrams. Šilumos tiekimo licencijuojamą veiklą vykdo ir 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklus eksploatuoja UAB „Litesko“ fil. „Vilkaviškio šiluma“ 

(Vilkaviškio RK, Kybartų katilinė, Virbalio, Paežerių ir Pilviškių katilinės). UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ teikia šilumos punktų priežiūros paslaugą. 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2015 metais eksploatavo 5 katilines, kurių instaliuota 

galia 46,8 MW, aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu 23,9 kms 

sąlyginio ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinama 3 990 vartotojų – gyventojai sudaro 97,3 

%. Detalesnė informacija pateikiama 3 lentelėje. Pagal realizuotą šilumos kiekį bendrovė priklauso 

IV tiekimo įmonių grupei. Metinis šilumos pardavimas Vilkaviškio tinkle 2015 m. – 35,0 MWh. 

Pagaminta – 42,4 MWh, pateikta į tinklą – 42,4 MWh. 
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5 lentelė 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2015 metais eksploatuotos katilinės 

                                          

Katilinės Galia, MW Kuro tipas 

Vilkaviškio 

miesto 37,19 

Biokuras, 

dujos 

Kybartų miesto 7,01 

Biokuras, 

skalūnų alyva 

Virbalio miesto 0,8 Skalūnų alyva 

Paežerių 

gyvenvietės 0,92 

Žymėtas 

dyzelinas 

Pilviškių 

miestelio 0,92 Skalūnų alyva 

 

  

Turizmo ir verslo informacinio centro veikla    

       

2015 m. gruodžio 23 d. VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS2015-

130 du Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai įtraukti į nacionalinį konsultantų 

tinklą. Nacionalinis verslo konsultantų tinklas (NVKT) – tai Ūkio ministerijos iniciatyva kuriama 

visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, kuri padės SVV subjektams, jauniems verslams, 

jų lyderiams auginti kompetencijas ir kartu – verslą. Įstaigos darbuotojai teikia konsultacijas temomis: 

mokesčiai ir buhalterinė apskaita (įmonėms iki 1 m.), įmonės finansų valdymas (įmonėms nuo 1 iki 

5 m.), parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, dokumentų rengimas ir valdymas (įmonėms iki 1 

m.), investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas (įmonėms nuo 1 iki 5 

m.). 

Vilkaviškio Turizmo ir verslo informacijos centro pagalba 2015 metais Vilkaviškio rajone 

įsteigta 16 naujų įmonių –  8 uždarosios akcinės bendrovės ir 8 individualios įmonės. 

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendino projektai:  

„Projektas „InoVerslas“ – Marijampolės regionas“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-001; 

Projektas „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ buvo įgyvendinamas kartu su 

partneriais – Vilkaviškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir Vilkaviškio rajono švietimo 

pagalbos tarnyba; 

VšĮ „Versli Lietuva“ pirmųjų metų paslaugų krepšeliai jaunimui iki 29 m.; 

 „Sveikos sampratos formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas Vilkaviškio krašte“. 

2015 metais įstaigos darbuotojai organizavo 8 informacinius renginius, skirtus 

moksleiviams, darbo biržoje registruotiems bedarbiams iki 29 m., tris mokymus. 
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Kitos paslaugos 

1985 metais pradėta eksploatuoti Vilkaviškio pirtis, įsikūrusi Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiose patalpose. Pirties paslaugas teikia individuali J. Bendoraičio įmonė. Vilkaviškio 

miesto pirties lankytojų skaičiaus pokytis 2008–2015 metais pateikiamas 5 pav. 

 

5 Pav.  Apsilankymų Vilkaviškio miesto pirtyje skaičiaus pokytis 2008–2015 metais 

 

 

JURIDINIS SKYRIUS 

 

Siekiant gerinti savivaldos  teikiamų  paslaugų  kokybę  bei  prieinamumą,  visuomenės 

teisinį švietimą, svarbų vaidmenį ataskaitiniu laikotarpiu atliko Juridinio skyriaus darbuotojai. 

Juridinis skyrius per 2015 metus parengė 8 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus (2014 

m. – 10,  2013 m. – 18), 6 Mero potvarkių projektus (2014 m. – 4, 2013 m. – 2), 6 Administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus (2014 m. – 7, 2013 m. – 5). Teikta tvirtinti Savivaldybės tarybai 

įvairių taisyklių, tvarkų aprašų, kitų teisės aktų projektus reikalingus skaidresniam ir efektyvesniam 

Savivaldybės institucijų darbui bei jų veiklos gerinimui. 

2015 metais dėl atitikimo teisės aktams buvo patikrinti ir suderinti  353 Savivaldybės tarybos 

sprendimų projektai (2014 m. – 378,  2013 m. – 321). Ne visi sprendimų projektai buvo vizuojami iš 

karto, todėl teigtina, kad jų buvo peržiūrėta daugiau kartų. Suderinti 1 502 Administracijos 

direktoriaus įsakymai (2014 m. – 1 475, 2013 m. – 1348), 77 Mero potvarkiai (2014 m. – 73, 2013 

m. – 44). 

Juridinio skyriaus specialistai dalyvavo Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus 

sudaromų komisijų, darbo grupių darbe, t. y. Aukciono komisijoje, Administracinėje komisijoje prie 
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Savivaldybės tarybos, Antikorupcijos komisijoje, Viešųjų pirkimų komisijose, Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento rengimo ir kt.  Konsultavo teisiniais klausimais Savivaldybės administracijos 

skyrių, tarnybų, seniūnijų, biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus 

ir darbuotojus. 

Savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje įregistruota 400 sutarčių (finansavimo, 

bendradarbiavimo, apgyvendinimo, studento praktikos atlikimo ir kitų, išskyrus, viešųjų pirkimų, 

darbo, autorines, turto nuomos, panaudos sutartis) (2014 m. – 246, 2013 m. – 318), kurias skyriaus 

specialistai patikrino bei vizavo.  

Juridinio skyriaus valstybės tarnautojai per 2015 metus nagrinėjo piliečių skundus ir 

prašymus, raštus ir kitus dokumentus bei parengė 219 atsakymų į įvairių įstaigų, organizacijų, 

valstybės institucijų raštus, paklausimus (2014 m. –  211, 2013 m. –  390). 

Dalyvavimas teismuose. Parengti ir pateikti įvairių instancijų teismams 58 procesiniai 

dokumentai civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose  bylose (2014 m. – 29, 2013 m. – 49), iš 

jų: 32 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo priteisiant valstybinės žemės nuomos mokesčio 

skolas, 5 ieškiniai dėl skolos už gyvenamųjų patalpų nuomą priteisimo ir iškeldinimo,  7 atsiliepimai 

į pareiškimus dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, 3 atsiliepimai į 

skundus dėl administracinio teisės akto panaikinimo, 1 civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje, 2 

atsiliepimai į pareiškimus dėl pripažinimo teisės privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, 8 

atsiliepimai į ieškinius dėl įpareigojimo nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 

Sudėtingose, didesnės apimties ir visuomenės dėmesio sukeltose bylose, kuriose 

Savivaldybės oponentus atstovauja žinomos ir garsios advokatų kontoros, buvo tikslingai perkamos 

teisinės paslaugos iš advokato, tokiu būdu stiprinant Savivaldybės poziciją ir  interesus.  

Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybėje organizuojama 

ir teikiama pirminė teisinė pagalba rajono gyventojams. Pirminė teisinė pagalba – tai nustatyta tvarka 

teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių 

institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus 

dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties 

parengimą. Šis pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas, kai pagalbą teikia Juridinio skyriaus 

valstybės tarnautojas, yra greitas ir efektyvus: pirminė teisinė pagalba suteikiama nedelsiant, 

taupomos pareiškėjų lėšos bei laikas, jie be reikalo nesiunčiami į kitas įstaigas ar institucijas. 

Savivaldybėje pirminė teisinė pagalba  teikiama  efektyviai,  greitai  surenkant  informaciją  iš  kitų  

padalinių,  todėl  sparčiai sprendžiamos įvairios pareiškėjų problemos. 



37 

 

 

2015 m. vykdant valstybės deleguotą funkciją – pirminės teisinės pagalbos teikimą, buvo 

suteiktos 572 pareiškėjams teisinės konsultacijos  (2014 m. – 592, 2013 m. – 695), iš  jų 224 

pareiškėjams surašyti prašymai  suteikti antrinę teisinę pagalbą (2014 m. – 217, 2013 m. – 224), 53 

asmenims prašant, parengti dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (2014 m. – 5, 

2013 m. – 2).  

Daugiausia konsultacijų suteikta šeimos teisės klausimais (santuokos sudarymas, 

nutraukimas, sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos, šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės 

nustatymas ir pripažinimas, globa rūpyba ir kt.) – 250 (2014 m. – 217, 2013 m. – 245), civilinės teisės 

ir civilinio proceso klausimais (paveldėjimo, prievolių vykdymo, daiktinės teisės, notarų, antstolių 

veikla ir kt.) – 192 (2014 m. – 214, 2013 m. – 234), baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso – 

33 (2014 m. – 17, 2013 m. – 33), administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais 

(administracinės nuobaudos, mokestiniai ginčai ir kt.) – 30 (2014 m. – 20, 2013 m. – 16), darbo teisės 

klausimais (darbo sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas, pasibaigimas ir kt.) – 27 (2014 m. – 48, 

2013 m. – 39), žemės teisės klausimais – 21 (2014 m. – 19, 2013 m. – 35),  socialinės apsaugos teisės 

klausimais – 12 (2014 m. – 22, 2013 m. – 21), nuosavybės teisių atkūrimas ir kiti klausimai – 7 (2014 

m. – 35, 2013 m. – 72).  

Juridinis skyrius nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) informuoja vietos gyventojus apie 

galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas. Ši informacija buvo 

skelbiama įvairiais būdais: skelbimai Savivaldybės, seniūnijų bei Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 

skelbimų lentose, nurodant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas, vietą,  laiką,  

asmenis, Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“, Savivaldybės interneto svetainėje 

www.vilkaviskis.lt. 

 

 

 

PERSONALO SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją sudaro 15 skyrių (Apskaitos, Architektūros 

ir urbanistikos, Bendrasis, Centralizuotas vidaus audito, Civilinės metrikacijos, Finansų ir biudžeto, 

Informacinių technologijų, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio, Juridinis, Personalo, 

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros, Švietimo, kultūros ir sporto, Vaiko teisių apsaugos, 

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo, Žemės ūkio), 12 seniūnijų (Bartninkų, Gižų, Gražiškių, 

Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, 

http://www.vilkaviskis.lt/
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Vištyčio) ir 2 valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinių padalinių sudėtį (ekologas (vyriausiasis 

specialistas) ir vyriausiasis civilinės saugos specialistas).  

2015 m. pradžioje Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje dirbo 238 darbuotojai: 

117 valstybės tarnautojų ir 121 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2015 m. pabaigoje Savivaldybės administracijoje dirbo 241 darbuotojas: 119 valstybės 

tarnautojų ir 122 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

2015 m. buvo paskelbti 7 konkursai karjeros valstybės tarnautojų – Viešųjų pirkimų ir turto 

valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus 

vyriausiojo specialisto, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo, Žemės ūkio 

skyriaus vyriausiojo specialisto, Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto, Investicijų, strateginio 

planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo ir Apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto – pareigybėms 

užimti. Prašymus dalyvauti Savivaldybės administracijos paskelbtuose konkursuose laisvoms 

valstybės tarnautojų pareigybėms užimti pateikė 50 pretendentų (Viešųjų pirkimų ir turto valdymo 

skyriaus vyriausiojo specialisto – 8, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus 

vyriausiojo specialisto – 6, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo – 5, Žemės 

ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto – 5, Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto – 7, Investicijų, 

strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo – 4 ir Apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto 

– 15 pretendentų).  

2015 m. buvo paskelbti konkursai Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriaus, Vilkaviškio 

vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus (lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms 

užimti konkursai buvo skelbti 2 kartus) ir Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus 

pareigoms užimti. Prašymus dalyvauti konkursuose pateikė 9 pretendentai. 

Į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją 2015 m. buvo priimti 8 valstybės 

tarnautojai, atleisti 9 valstybės tarnautojai (4 iš jų – pakaitiniai valstybės tarnautojai).  

Tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas Savivaldybės 

administracijoje perkeltas 1 valstybės tarnautojas, į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje 

institucijoje laimėjus konkursą perkeltas 1 valstybės tarnautojas. 

Per 2015 metus sudaryta 19 darbo sutarčių: 15 neterminuotų ir 4 terminuotos.  

Per 2015 m. Personalo  skyrius  parengė 122 raštų, 18 Savivaldybės  tarybos sprendimų  

projektų, 203 Savivaldybės mero potvarkių ir 1 215 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų 

veiklos organizavimo, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais. 

Parengti 345 Administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais, iš jų:  

20 – dėl priėmimo į darbą; 
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20 – dėl atleidimo iš darbo; 

13 – dėl neatvykimo į darbą; 

87 – dėl pavedimo atlikti papildomas užduotis; 

3 – dėl perkėlimo į kitas pareigas;  

4 – dėl leidimo dirbti kitą darbą; 

49 – dėl papildomos poilsio dienos suteikimo; 

17 – dėl praktikos atlikimo; 

132 – įvairiais kitais klausimais. 

Parengti 728 įsakymai atostogų klausimais, iš jų: 

671 – dėl kasmetinių atostogų suteikimo;  

43 – dėl nemokamų atostogų suteikimo;  

14 – dėl atšaukimo iš kasmetinių atostogų. 

Parengti 72 Administracijos direktoriaus įsakymai komandiruočių klausimais, 70 įsakymų 

veiklos organizavimo klausimais (dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigybių sąrašų patvirtinimo ir pakeitimo; dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo; dėl 

pareigybių tvirtinimo ir panaikinimo; dėl įvairių komisijų sudarymo ir kt. klausimais). 

Parengti 34 Savivaldybės mero potvarkiai personalo klausimais, 121 potvarkis atostogų 

klausimais, 46 potvarkiai komandiruočių klausimais, 2 potvarkiai veiklos organizavimo klausimais. 

Per 2015 m. gauti ir užregistruoti 1 454 Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir pavaldžių įstaigų vadovų prašymai, iš jų: 

245 – personalo klausimais; 

664 – atostogų klausimais; 

545 – komandiruočių klausimais. 

Personalo skyriuje užregistruotos 46 komandiruočių ataskaitos; 9 valstybės tarnautojams 

išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimai; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai perduota 

118 pranešimų apie apdraustųjų socialiniu draudimu priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, atostogų 

suteikimą (nutraukimą) ir kitą nedraudiminį laikotarpį. 

2015 m. buvo parengti ir suderinti Marijampolės apskrities archyvu Personalo valdymo ilgo 

saugojimo bylų apyrašai. 

Sudaryta ir pateikta tvirtinti Savivaldybės administracijos darbuotojų 2015 metų kasmetinių 

atostogų suteikimo eilė. 

Pagal trišales sutartis 2015 m. Savivaldybės administracijos skyriuose ir seniūnijose atlikti 

praktiką iš įvairių aukštųjų mokyklų priimta 17 studentų. 
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2015 m. Personalo skyriaus tarnautojai dalyvavo įvairių komisijų darbe, organizavo 

valstybės tarnautojų ir pavaldžių įstaigų vadovų atrankos konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų 

atrankas, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, dalyvavo tiriant tarnybinius 

nusižengimus, reguliariai teikė duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybės 

tarnybos departamentui, nuolat atnaujino informaciją Valstybės tarnautojų registre apie Savivaldybės 

administracijos laisvas ir užimtas pareigybes, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal 

darbo sutartis, tikslino duomenis, pildė elektronines prašymų paskelbti konkursus į valstybės 

tarnautojų pareigas formas, siuntė valstybės tarnautojų mokymo ataskaitas, mokymo planus, formavo 

ir tvarkė darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, pavaldžių įstaigų vadovų 

asmens bylas, teikė konsultacijas ir metodinę pagalbą įvairiais personalo klausimais skyrių vedėjams, 

darbuotojams, įstaigų vadovams.  

 

 SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros 

skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys,  neturintis juridinio asmens statuso.  

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriuje dirba 10 darbuotojų, dvylikoje 

seniūnijų – 14 socialinio darbo organizatorių ir 6 socialinių išmokų specialistai.  

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius atlieka savarankiškąsias ir valstybines 

(valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas. Savarankiškosios Savivaldybės funkcijos: 

socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų tinklo steigimas, jų 

išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis neįgaliųjų organizacijomis. Valstybinės 

(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių 

neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas, socialinių išmokų, kompensacijų 

(šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas, teisės į 

socialinę paramą mokiniams nustatymas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją 

vietą savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas, socialinės 

globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.  

 

Socialinės paslaugos 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros 

skyriaus duomenimis, rajone gyvena 3 724 neįgalūs asmenys, 228 neįgalūs vaikai, iš jų 31 – su sunkia 

negalia. Rajone gyvena apie 788 vieniši asmenys. 



41 

 

 

Socialinių paslaugų tinklas Vilkaviškio rajone pakankamai išplėtotas, rajono gyventojams 

teikiamos tiek bendrosios, tiek specialiosios socialinės paslaugos. 

Svarbus vaidmuo, teikiant socialines paslaugas, tenka nevyriausybinėms organizacijoms. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia 12 neįgaliųjų organizacijų, tenkinančių skirtingą 

negalią turinčių asmenų poreikius, 7 iš jų buvo skirtas finansavimas iš Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2015 metais Savivaldybė prie projektų 

vykdymo prisidėjo 10 proc., t. y. 6 450,10 eurų). Neįgaliųjų organizacijos jungia apie du tūkstančius 

žmonių.  

Per 2015 metus specialieji poreikiai nustatyti 394 asmenims, iš jų: 301 – didelių poreikių, 

93 – vidutinių. Išduoti 385 neįgaliojo pažymėjimai. 

Užregistruoti 182 prašymai socialinėms paslaugoms gauti, iš jų: 40 – socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugoms socialinės rizikos šeimoms, 32 – dienos socialinės globos asmens 

namuose. Užregistruoti 44 prašymai ilgalaikei socialinei globai institucijoje, iš jų – 28 rajono 

gyventojai išreiškė pageidavimą apsigyventi Gudkaimio globos namuose. Apgyvendinimo 

savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suteiktos 3 asmenims. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos priežiūros 

skyrius organizuoja socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų įstaigose:  

1. Gudkaimio globos namai (Liepų g. 1, Gudkaimio k., Kybartų seniūnija) senyvo amžiaus 

ir neįgaliems asmenims teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas. Steigėjas – 

Vilkaviškio rajono savivaldybė, vietų skaičius – 70.  

2. Kybartų vaikų globos namai  (Darvino g. 4, Kybartai) teikia laikinos ir nuolatinės globos 

paslaugas našlaičiams bei tėvų globos netekusiems vaikams. Steigėjas – Vilkaviškio rajono 

savivaldybė, vietų skaičius – 50. 

3. VšĮ Alvito šv. Kazimiero namai (Ežero g. 18, Alvito k., Šeimenos seniūnija) teikia 

laikinos ir nuolatinės globos paslaugas našlaičiams arba tėvų globos netekusiems vaikams. Steigėjas 

– kunigas Vytautas Kajokas, vietų skaičius – 24.  

4. VšĮ ,,Vilkaviškio socialinės pagalbos centras“ (Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis)  teikia 

nestacionarias socialines paslaugas:  

4.1 Vilkaviškio socialinės pagalbos centro neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 

dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 22 neįgaliems jaunuoliams. 

4.2. Pagalbos namuose tarnyba organizuoja ir teikia pagalbos namuose paslaugas ir dienos 

socialinės globos paslaugas asmens namuose. Per 2015 metus pagalbos į namus paslaugos buvo 
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suteiktos 144 senyvo amžiaus, vienišiems rajono gyventojams. Dienos socialinės globos paslaugas 

asmens namuose gavo 60 asmenų. 

4.3. Paramos šeimai tarnyba 217 socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga 529 vaikai teikia 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. 

4.4. Teikiamos transporto paslaugos neįgaliesiems (nuvežti į gydymo įstaigas, reabilitacijai 

ir pan.). Neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, ramentais, 

vaikštynėmis, funkcinėmis lovomis ir kt.). Per metus priemonėmis aprūpinta apie 330 žmonių su 

negalia.  

4.5. Vaikų dienos centras „Šypsena“ teikia socialinės priežiūros paslaugas 15 vaikų iš 

socialinės rizikos šeimų.  

Vilkaviškio rajone ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia ir Didvyžių 

socialinės globos namai (Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių seniūnija). Tai valstybinė socialinės globos 

įstaiga, skirta gyventi suaugusiems žmonėms, kurie dėl proto negalios negali gyventi savarankiškai, 

naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė globa. Teisinė įstaigos 

forma – biudžetinė įstaiga, vietų skaičius – 285.  

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 28 Vilkaviškio rajono gyventojams 

teikia Didvyžių socialinės globos namai ir 23 rajono gyventojams teikia kitų savivaldybių socialinės 

globos namai su kuriais yra sudarytos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų lėšų 

kompensavimo sutartys. Paslaugos dalinai finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis. 

Kasmet savivaldybės gyventojams, kuriems nustatyti judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 

sutrikimai, yra pritaikomi būstai. 2015 metų pradžioje būsto ir aplinkos pritaikymo laukė 9 asmenys, 

iš jų 6 – neįgalieji, turintys labai ryškius judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus, 2 – ryškius ir 

1 – vidutinius. 2015 metais pritaikyti 4 būstai neįgaliesiems, iš jų: 2 – su labai ryškiais judėjimo ir 

apsitarnavimo funkcijų sutrikimais, 1 – su ryškiais ir 1 – su vidutiniais. Būsto ir aplinkos pritaikymo 

darbų vertę sudarė 7,4 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, kurias skyrė Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie SADM ir 1,9 tūkst. eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

2015 m. lapkričio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. B-MP-71 

sudaryta darbo grupė dėl institucinės globos sistemos pertvarkos. Šios pertvarkos tikslas – kurti 

kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam 

ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o 

kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje. 

 

Piniginė socialinė parama 
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2015 metais socialinę pašalpą gaunančių asmenų skaičius, palyginus su 2014 metais, 

sumažėjo 26 proc., atitinkamai socialinėms pašalpoms buvo panaudota 34 proc. mažiau piniginių 

lėšų. Šis rezultatas buvo pasiektas tikrinant gyvenimo sąlygas ir gaunamas pajamas šeimų, kurios 

siekė neteisėtai gauti socialines pašalpas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 

15 d. įsakymu Nr. B-ĮV-76 buvo sudarytos komisijos tikrinti socialinės pašalpos gavėjų gyvenimo 

sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Per 2015 metus aplankytos 529 socialinės pašalpos gavėjų šeimos, 

surašyti jų gyvenimo sąlygų tyrimo aktai. Iš jų 233 šeimų prašymai buvo svarstyti Paramos 

komisijoje. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete socialinei pašalpai 2015 metams buvo skirta 2 

115,5 tūkst.  eurų, pašalpų gavėjams išmokėta 1 557,1 tūkst. eurų, t. y. 558,4 tūkst. eurų mažiau, kurie 

panaudoti kitoms Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti. 

Socialinė pašalpa asmenims, kurie gautą piniginę socialinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, 

pervedama į parduotuvių „Maxima“ ar „Aibė“ socialines korteles, pagal kurias pašalpų gavėjai negali 

įsigyti alkoholinių gėrimų ir rūkalų. Į „Maxima“ socialines korteles pašalpos pervedamos 104 

asmenims, į „Aibės“ socialines korteles pašalpos pervedamos 97 asmenims. 

Būsto šildymo išlaidų, išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijos buvo skirtos 1 431 

šeimai; panaudota  235,56 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų  kai būstas šildomas ir vanduo 

tiekiamas centralizuotai. Kai būstas šildomas kietuoju ir kt. kuru, kompensacijos buvo skirtos 1 101 

šeimai, panaudojant 237,40 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymu, gyventojai turi teisę į piniginę socialinę paramą, jei nuosavybės teise turimo 

turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo. Todėl Socialinės paramos ir sveikatos 

priežiūros skyriaus darbuotojai nuosavybės teise priklausantį turtą įvertino 3 554 šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims, kurie kreipėsi piniginės socialinės paramos. Iš jų 97 šeimos pagal 

patvirtintas nekilnojamojo turto kainas neturėjo teisės į piniginę socialinę paramą. Nekilnojamo turto 

vidutinės rinkos kainas nustato valstybės įmonė Registrų centras.                             

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija piniginę socialinę paramą gaunančius 

asmenis gali pasitelkti organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje. Per 2015 metus su paramos 

gavėjais pasirašytos 2 227 sutartys visuomenei naudingai veiklai, iš jų 142 asmenys nedalyvavo 

visuomenei naudingoje veikloje, todėl jiems buvo neskirta piniginė socialinė parama arba nutrauktas 

mokėjimas.   

2015 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolieriaus tarnyba atliko Teisės 

gauti socialines pašalpas gavimo teisėtumo auditą. 

Audito išvados: 
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Skyriaus darbuotojai ir seniūnijų darbuotojai, atsakingi už piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims administravimą, atitinkamus 

veiksmus atlieka vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis.   

Seniūnijose atliekamas funkcijas dėl socialinių pašalpų skyrimo kontroliuoja Skyriaus 

darbuotojai, kurie užtikrina piniginės socialinės paramos skyrimo teisėtumo ir teisingumo kontrolę.  

Paramos komisija, atsižvelgdama į probleminius piniginės socialinės paramos teikimo 

nepasiturintiems gyventojams atvejus,   atsakingai atlieka jai pavestas funkcijas. 

Socialinės pašalpos išmokėtos teisę į jas turintiems asmenims, pažeidimų nenustatyta. 

Piniginės išmokos (valstybės biudžeto lėšos) 
 

Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas Gavėjų 

skaičius 

Lėšos, tūkst. eurų 

1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 407 1 69,90 

2. Išmokos vaikams 1 601 491,74 

3. Globos (rūpybos) išmoka 195 305,13 

4. Vienkartinė išmoka  įsikurti 28 44,61 

5. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 161 12,23 

6. Speciali laidojimo pašalpa 682 207,3 

7. Vienkartinės kompensacijos asmenims, tarnybos SA 

metu, karo gydytojų sprendimu pripažintiems 
 

 

tarnybai 

 

5 

 

4,175 
 netinkamais karo tarnybai   

8. Spec. lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio 

pritaikymo išlaidų kompensacija sutrikusią judėjimo 

funkciją turintiems neįgaliesiems 

 

5 

 

6,07 

9. Šalpos išmokos 3779 4 130,95 

10. Finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) LR 

piliečių palaikams parvežti 

5 9,67 

11. Vienkartinė finansinė parama 239 2,79 

  

Per 2015 metus Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriuje buvo gauti ir 

užregistruoti 296 raštai. Parengti ir išsiųsti 383 raštai. Iš gyventojų gauti 1  089 prašymai dėl pažymų 

išdavimo apie gaunamas išmokas ir išduota 1 302 pažymos. 

 

Parama mokiniams 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Socialinės 

paramos ir sveikatos priežiūros skyriuje 2015 metais nemokamas maitinimas mokyklose skirtas 1 

819 mokiniams. Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 1 766 mokiniams. 

 

Parama maisto produktais ir daiktais 
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2015 m. maisto produktus gavo 6 535 labiausiai skurstantys rajono asmenys. Buvo išdalinta 

132 479,88 kg maisto produktų (kvietinių miltų, makaronų, trijų grūdų kruopų, žirnių, sausų pusryčių, 

cukraus, mėsos konservų ir rapsų aliejaus). 

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius bendradarbiavo su labdaros ir paramos 

fondu „Maisto bankas“ ir tarpininkavo organizuojant „Maisto banko“ akcijas Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje. 

 Sveikatos priežiūra 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB) visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai vykdo visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, organizuoja 

mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. VSB veiklai finansuoti 

2015 m. buvo skirta 143 898 Eur Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skirta savivaldybės 

biudžetui Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotai 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų. Vykdyti įvairūs sveikatinimo renginiai, konkursai, akcijos, 

organizuoti mokymai, paskaitos ir seminarai Savivaldybės gyventojams.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B-TS-1310 

patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2015 m. iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 9 tūkst. Eur, 

iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos fondo lėšų sveikatos apsaugos srities 

projektams skirta ir panaudota 8 500 Eur. Šios programos lėšomis finansuota 20 sveikatos apsaugos 

srities projektų, kuriuos pateikė ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės 

organizacijos. Vykdyta Vištyčio ežero maudyklos vandens kokybės stebėsena, organizuotas 

Klausučių tvenkinio ir Šeimenos upių vandens cheminių tyrimų atlikimas bei triukšmo rodiklių 

stebėsena Savivaldybės tarybos patvirtintose teritorijose. Įsigyti 2 informaciniai stendai, parengtos ir 

vykdytos Vilkaviškio rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės, Psichikos 

sveikatos stiprinimo ir savižudybių prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2015–2017 m. 

programos. Taip pat buvo įsigyti Įmonės pirmos pagalbos rinkiniai, informaciniai lipdukai bei ženklai 

„Rūkyti draudžiama“, „Šunis vedžioti draudžiama“. 

Asmens ir visuomenės sveikatos klausimais parengti ir patvirtinti 25 tarybos sprendimų 

projektai ir 9 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.  

2015 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius tapo 

Socialinių mokslų kolegijos partneriais projekte pagal 2009–2014 metų Norvegijos finansinio 

mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir 
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Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. 2015 metais 4 

skyriaus darbuotojai vyko į stažuotes Norvegijoje. 

 

Savivaldybės sveikatos priežiūros veiklos finansavimas 2015 m.  

 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Savivaldybės 

biudžetas – 
skirta 
(Eur) 

Savivaldybės 

biudžetas – 
panaudota 
(Eur) 

SAM skirtos 

lėšos   
(Eur) 

SAM 

panaudotos 

lėšos   
(Eur) 

1. Mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos vykdymas 

- - 79 616 79 679 

 

2. Visuomenės sveikatos stebėsenos 

ir stiprinimo funkcijos vykdymas  

- - 64 219 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

64 219 

 

3. Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

vykdymas 

9 000 

8 500 (aplinkos 

apsaugos 

programos lėšos) 

7 373 

8 500 (aplinkos 

apsaugos 

programos lėšos) 

 

- 

 

- 

4. Kitos su sveikatos priežiūra 

susijusios priemonės 

1 716 3 088 - - 

 Iš viso: 19 216 18 961 143 835 143 898 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS 

 

Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės švietimo, kultūros, jaunimo, kūno 

kultūros ir sporto politiką, ją įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešąjį administravimą 

Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose. Pagrindiniai uždaviniai –įgyvendinti valstybės ir 

Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, jaunimo politiką Savivaldybės 

teritorijoje; organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, 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, vaiko minimalios 

priežiūros priemonių vykdymą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, jaunimo teisių apsaugos funkcijos 

įgyvendinimą; užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dainų 

švenčių tradicijų tęstinumą, kultūros ir meno sklaidą.  

 

Švietimo sritis 

2015–2016 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra 29 ugdymo įstaigos (4 gimnazijos, 7 

pagrindinės mokyklos, 4 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 2 progimnazijos, 1 pradinė mokykla, 2 
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jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos, 1 specialioji mokykla, 1 mokykla-darželis, 4 lopšeliai darželiai, 3 

neformaliojo švietimo įstaigos) ir Švietimo pagalbos tarnyba.  

Šios rajono savivaldybės mokyklos turi ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrius: 

Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinė mokykla (Alksnėnų skyrius), Vilkaviškio rajono Žaliosios 

Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla (Daržininkų, Klausučių skyriai), Vilkaviškio rajono Kybartų 

mokykla-darželis „Ąžuoliukas (Gudkaimio skyrius), Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras (Pašeimenių skyrius), Vilkaviškio rajono Virbalio 

pagrindinė mokykla (Šiaudiniškių skyrius), Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla (Paežerių 

„Ežerėlio“ skyrius ). Pilviškių, Kybartų Kristijono Donelaičio, Gražiškių gimnazijos turi vidurinio 

ugdymo skyrius. 

Pati didžiausia bendrojo ugdymo mokykla – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (696), pati 

didžiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga – Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ (221 

ugdytinių), pati mažiausia bendrojo ugdymo mokykla – Paežerių pagrindinė (67 mokinys).  

2015–2016 m. m. rajono savivaldybės mokyklose (bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinėse įstaigose mokosi 6259 mokiniai (5013 – pirmose–dvyliktose klasėse, 391 – 

priešmokyklinėse grupėse, 855 – ikimokyklinėse grupėse). 2014–2015 m. m. iš viso rajono 

savivaldybės mokyklose mokėsi 6584 mokiniai (per metus sumažėjo 325 mokiniais. Palyginimui: 

prieš devynerius metus rajone mokėsi 8184 pirmų–dvyliktų klasių mokiniai. Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir grupių skaičius didėja rajono savivaldybės įstaigose: 2013–2014 m. m. buvo 25 

priešmokyklinio ugdymo grupės ir jose 339 mokiniai, o šiais mokslo metais – 26 priešmokyklinio 

ugdymo grupės ir 391 mokinys. 2015–2016 m. m. yra 54 ikimokyklinio ugdymo grupės (jose ugdoma 

855 vaikų). Šiais mokslo metais rajono savivaldybės mokyklose mokosi 350 pirmokų (pernai buvo 

362). Pradinių klasių mokinių – 1451 (2014–2015 m. m. mokėsi 1523), penktų–dešimtų klasių 

mokinių – 2703 (2014–2015 m. m. mokėsi 2889), vienuoliktų–dvyliktų klasių – 854 (2014–2015 m. 

m. mokėsi 925). Abiturientų skaičius pernai buvo 475, šiais mokslo metais – 437. 

Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 340 mokinių, Vilkaviškio rajono sporto mokykloje 

– 438 mokiniai, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 544 mokiniai. 

Iš viso neformaliojo švietimo įstaigose besimokantiems mokiniams skirta 1 007 716,46 Eur. 

Vidutiniškai vienam savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos mokiniui išlaikyti per metus reikia 

726,02 erų. 

Neformaliojo švietimo įstaigų lėšos 2015 m. 
 Savivaldybės 

lėšos 

MK lėšos Spec. 

programų 

lėšos 

Valstybės 

tarpusavis 

Iš viso: 
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Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centras 
215715 Eur 9960 Eur 14518 Eur 1124 Eur 241317 Eur 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla 248995 Eur 8986 Eur 12120 Eur 676 Eur 270777 Eur 

Vilkaviškio muzikos mokykla 455669 Eur 11552 Eur 27851,46 Eur 550 Eur 495622,46 Eur 

 

Mokytojų mokyklose kasmet dirba taip pat mažiau. palyginimui: 2009 metais dirbo 919 

pedagogų ir kitų pagalbos specialistų, dabar – 788.  

Įstaigos Pedagoginių darbuotojų skaičius 
2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 2015–2016 m. m. 

Bendrojo ugdymo 649 607 577 
Ikimokyklinio ugdymo 125 103 104 
Neformaliojo švietimo 83 78 83 
Iš viso 857 788 764 

 

Švietimo veikla, kaip ir ankstesniais metais, yra daugiausia Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto investicijų reikalaujanti veiklos sritis. 2015 metais švietimo įstaigų asignavimams skirta 14 

593,4 tūkst. eurų, tai sudarė 46,5 proc. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.  

Vienam asmeniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programas, vidutiniškai per metus 

tekusios ugdymo lėšos (tūkst. LT/Eur) 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m 2015 m 

Savivaldybės 

biudžetas  
(tūkst. Lt/Eur) 

98 183,8 108 864,1 101 673,3 99 020,9 105 843,2 31 947,8 
(Eur) 

Skirta lėšų švietimo 

reikmėms (su MK)  
45 611,8 47 875,0 50 719,6 50 140,4 50 859,1 14 708,5 

(Eur) 
Skirta lėšų vienam 

vaikui išlaikyti 
5 807 6 429 7 053 7 083 7 519 1 875,6 (Eur) 

 

Mokinio krepšelio lėšos 2010–2015 m. 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

MK lėšos pagal 

įstatymą (tūkst. 

Lt/Eur) 

32 986,5 33 985,1 32 157,6 30 628,1 30 032,0 8 546,7  

Eur 

Panaudotos lėšos 32 986,5 33 985,1 32 156,9 30 627,7 30 031,9 8 546,6 Eur 

 

Lėšos, skirtos švietimo įstaigos tipui, 2011–2015 m. 

 2011 m. (Lt) 2012 m. (Lt) 2013 m. (Lt) 2014 m. (Lt) 2015 m. Eur) 

Ikimokyklinės 4 978,8 4 631,6 4 433,9 4 744,4 
 

1 323,7  
Pradinės   
Pagrindinės 13 033,7 12 868,7 11 794,4 11 628,4 3 730,3  
Vidurinės 15 296,5 14 306,1 13 763,0 13 337,9 3 353,2  
Neformaliojo ugdymo 457,2 116,8 359,0 115,7 30,5  
Kita 218,9 234,4 277,8 205,6 109,0  
Gimnazijos      
Iš viso: 33 985,1 32 157,6 30 628,1 30 032,0 8 546,7  
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2015–2016 m. m. Vilkaviškio savivaldybės mokyklų bendrosiose klasėse mokosi 573 (11,06 proc.) 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Mokinių skaičius Savivaldybės mokyklose 

mažėja, tačiau mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – nemažėja:  

 
Mokslo metai Mokinių skaičius Procentai 
2012–2013 415 7 proc. 
2013–2014 513 9,2 proc. 
2014–2015 483 9,1 proc. 
2015–2016 573 11,06 proc. 
 

Didžioji dalis specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokosi bendrojo ugdymo 

mokyklose. Didžiausią dalį sudaro mokiniai, kurie turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Nemažai daliai 

mokinių nustatomi kompleksiniai sutrikimai, bendrieji mokymosi sutrikimai. 106 mokiniai turi 

negalią dėl intelekto sutrikimo. Apie pusė mokinių (48 mok.), kurie turi intelekto sutrikimą, ugdomi 

bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse. Specialiųjų ugdymosi poreikių I lygis (nedideli) 

nustatytas 51,5 proc., II lygis (vidutiniai) – (30,2 proc.), III lygis (dideli) – 18 proc., IV lygis (labai 

dideli) – 0,3 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokosi bendrojo 

ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse.  

Šiuo metu kvalifikuotų pagalbos specialistų trūksta: psichologo – Bartninkų Jono 

Basanavičiaus, Vištyčio Petro Kriaučiūno, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklose-daugiafunkciuose 

centruose, Sūdavos pagrindinėje mokykloje, lopšeliuose-darželiuose „Buratinas“, „Eglutė“ (2014 

metais trūko 9 mokyklose); laisva specialiojo pedagogo darbo vieta Kybartų mokykloje-darželyje 

„Ąžuoliukas“ (2014 metais trūko 3 mokyklose). Psichologų etatai laisvi dėl kvalifikuotų specialistų 

trūkumo arba mažo darbo krūvio mokyklose, kurios yra labiau nutolusios nuo Savivaldybės centro. 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2015–2016 m. m. į įvairių tipų švietimo įstaigas pavežami 

1867 mokiniai. 2015–2016 m. m. pavežama 37 proc. mokinių nuo bendro mokinių skaičiaus, tai yra 

1 proc. daugiau nei 2014–2015 m. m. Nevežamų mokinių (kai nuo namų iki mokyklos yra 3 km. ir 

daugiau) nėra. Mokinių, kurie vyksta ne į artimiausią mokyklą dalis sumažėjo. Bendrojo ugdymo 

mokykloms priklauso 13 mokyklinių geltonųjų autobusų. 2015–2016 m. m. daugiau mokinių į 

mokyklą pavežama maršrutiniu transportu ir geltonaisiais autobusais, sumažėjo mokinių, kurie 

važiuoja ne į artimiausią mokyklą.  

2015 metų švietimo veiklos tikslas Savivaldybėje buvo gerinti ugdymo kokybę, naudojant 

duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą Tikslui pasiekti numatyti ir 

įgyvendinti šie uždaviniai:  

1. Siekti sėkmingo pamokos organizavimo; analizuoti duomenis, konsultuoti ir prižiūrėti 

įstaigų vykdomas programas. 
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2. Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kultūrinius, akademinius ir prevencinius renginius, 

projektus, analizuoti jų kokybę ir poreikį. 

3. Patobulinti mokyklų personalo, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybės administracijos 

švietimo padalinio specialistų gebėjimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti. 

Šiems uždaviniams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto 2015 m. buvo skirta 15927,30 Eur.  

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius koordinavo valstybinių, mokyklinių brandos egzaminų 

bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) organizavimą. 2015 m. savivaldybėje 

buvo įsteigta 20 dešimties mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų centrų ir 17 septynių 

mokomųjų dalykų mokyklinių brandos egzaminų centrų. Valstybinius ir mokyklinius brandos 

egzaminus laikė daugiau negu 500 kandidatų. 2015 m. išlaikiusių biologijos, fizikos, informacinių 

technologijų, istorijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus (toliau – VBE) mokinių dalis 

(proc.) yra didesnė nei šalyje. Išlaikiusių anglų kalbos, matematikos, chemijos VBE mokinių dalis 

(proc.) šiek tiek mažesnė nei šalyje. 2015 m. abiturientų, išlaikiusių valstybinius lietuvių kalbos ir 

literatūros, istorijos, geografijos, anglų kalbos, biologijos, chemijos brandos egzaminus, įvertinimų 

procentinė dalis mažesnė nei šalyje. Pvz. lietuvių kalbos ir literatūros rajone 7,5 proc., šalyje – 11,2 

proc.; istorijos rajone 1,38 proc., šalyje – 8,1 proc. Matematikos valstybinį brandos egzaminą rajone 

išlaikiusių mokinių 41,8 proc. žinios atitinka patenkinamą lygį kaip ir šalyje – 41,5 proc. Informatikos 

valstybinį brandos egzaminą rajone išlaikiusių mokinių 25,8 proc. žinios atitinka aukštesnįjį lygį kaip 

ir šalyje – 25,8 proc. Fizikos valstybinį brandos egzaminą rajone išlaikiusių mokinių 22,2 proc. žinios 

atitinka patenkinamą lygį, t.y. procentinė dalis mažesnė negu šalyje – 36,2 proc.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai rajone negerėja. 2014 m. ir 2015 m, 

matematikos įvertinimas daugumos mokinių buvo 4 balai. Tai atitinka daugumos mokinių įvertinimo 

balą šalyje. 2015 m. mokinių, gavusių matematikos įvertinimus 1–6, procentinė dalis rajone yra 

didesnė negu šalyje (73 proc. ir 63 proc.), o gavusių įvertinimus 7–10 balų, procentinė dalis yra 

mažesnė negu šalyje (27 proc. ir 37 proc.). 2015 m. mokinių, gavusių lietuvių kalbos įvertinimus 1–

6, procentinė dalis rajone yra mažesnė negu šalyje (60 proc. ir 69 proc.), o gavusių įvertinimus 7–10 

balų, procentinė dalis yra didesnė negu šalyje (40 proc. ir 31 proc.). 

2015 m. net 21 mokinys iš trijų rajono gimnazijų gavo 100 balų įvertinimus. Daugiausiai iš 

jų gavo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai. Du mokiniai gavo po penkis šimtukus ir buvo 

apdovanoti Lietuvis Respublikos Ministro pirmininko A. Butkevičiaus. 

2015 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai parengė ir pateikė paraišką dėl 

Savivaldybės dalyvavimo veiksmo tyrime. Parengta ir patvirtinta 2015 m. Standartizuotų testų 

organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarka Vilkaviškio r. savivaldybėje. Veiksmo tyrime dalyvavo 
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visos rajono švietimo įstaigos, kuriose mokiniai ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas. Testai padėjo įvertinti 4 ir 8 kl. mokinių mokymosi pasiekimus, išsiaiškinti konkrečius 

mokymosi sunkumus, problemas ir pasiekimus. Standartizuoto pridėtinės vertės rodiklio reikšmė yra 

statistiškai reikšminga (+0,5) 4 kl. ir rodo pokytį pradiniame ugdyme. Tai reiškia, kad Vilkaviškio 

rajono savivaldybės mokyklos, atsižvelgus į mūsų rajono socialinį ekonominį kontekstą, pasiekia 

geresnių rezultatų negu kitos šalies mokyklos, turinčios tokį patį kontekstą. Didesnė procentinė dalis 

mokinių 4 kl. pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygmenį iš matematikos ir rašymo nei 2014 m., 

sumažėjo atotrūkis nuo šalies procentinio rodiklio. Pasaulio pažinimo pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygmenį pasiekusių mokinių procentinė dalis didesnė nei šalyje. Lyginant Vilkaviškio rajono ir šalies 

8 kl. mokinių pasiskirstymą pagal mokymosi pasiekimų lygius (proc.), tai gamtos mokslų, skaitymo 

srityse aukštesnį pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių procentinė dalis yra didesnė negu šalyje. 

Skaitymo, rašymo, ir gamtos mokslų srityje nepatenkinamą lygmenį pasiekusių mokinių procentinė 

dalis yra mažesnė negu šalyje. Lyginant Vilkaviškio rajono ir 2015 m. pasinaudojusių standartizuotais 

vertinimo įrankiais savivaldybių 8 kl. mokinių pasiskirstymą pagal mokymosi pasiekimų lygius 

(proc.), matematikos, skaitymo, socialinių mokslų (išskyrus gamtos mokslų ir rašymo) srityse 

nepatenkinamą lygmenį pasiekusių mokinių dalis kaip ir 2014 m. yra vis dar didesnė negu visų 

dalyvavusių savivaldybių. Lyginant Vilkaviškio rajono 4 kl. kaimo ir miesto mokinių pasiskirstymą 

pagal pasiekimų lygmenis, 4 kl. mokinių, besimokančių miesto mokyklose, rašymo ir pasaulio 

pažinimo patenkinamą lygmenį pasiekusių mokinių procentinė dalis yra ženkliai didesnė negu kaimo 

mokyklose. Savivaldybėje 2015 m. procentinis rodiklis mokomųjų dalykų lyginant su 2014 m. 8 kl. 

mokinių matematikos, skaitymo padidėjo, rašymo liko toks pat. Ne visiems žemų mokymosi 

pasiekimų mokiniams nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai arba jie nustatyti netinkamai. 

Išryškėjo, kad 4 kl. mokytojams būtina tobulinti komunikavimo ir bendrųjų problemų taikymo 

strategijas, aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus matematikos ir skaitymo pamokose, didesnį dėmesį 

skirti raštingumui. Socialinių mokslų mokytojai 8 kl. pamokose turėtų daugiau skirti dėmesio tyrimų 

ir interpretavimo bei visuomenės pažinimo temoms nagrinėti. Mokytojai, išanalizavę klasės ir 

mokinių profilius, labiau pažįsta mokinius, koreguoja dalykų mokymo planus, gerėja mokytojų 

kompetencija. Mokytojai geriau išsinagrinėja programas, domisi mokymo metodų veiksmingumu, 

gerėja jų kompetencija, aktyvėja metodinė veikla mokyklose, nes mokytojams reikia konkrečios, 

tikslingos metodinės pagalbos ir kvalifikacijos tobulinimo. Mokyklos atkreipia dėmesį į socialines 

problemas, numato priemones nepalankų socialinių faktorių poveikio prevencijai.  

2015 m. rengtos Savivaldybės vaikų vasaros poilsio programos. Paraiškas programoms 

finansuoti buvo pateikusi 21 įstaiga, finansuota 20 programų, kuriose buvo užimta 561 vaikas, iš jų 
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473 vaikai iš mažas pajamas turinčių šeimų. Šioms programoms įgyvendinti skirta 16 031, 24 Eur. 

(iš Jų Savivaldybės lėšos – 7820 Eur, kitos – valstybės lėšos nemokamam maitinimui). 2015 m. 

Savivaldybėje organizuota 52 olimpiados, konkursai. Taip pat švietimo įstaigos dalyvavo 62 šalies ir 

14 tarptautinių projektų. 

2015 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo mokymus, pasitarimus, edukacinius 

renginius mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, mokiniams. Organizuota 

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, valstybinės kalbos 

mokėjimo egzamino organizavimo ir vykdymo, standartizuotų testų vertinimo komisijų veiklos 

priežiūra. Konsultuoti švietimo įstaigų vadovai strateginių planų, ugdymo planų rengimo ir derinimo, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo, Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos, mokinių pasiekimų 

gerinimo, pasirengimo vidurinio ugdymo programos akreditacijai klausimais. Išanalizuota 

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos išorės vertinimo pažyma. Konsultuota mokyklos 

bendruomenė dėl mokyklos veiklos tobulinimo (-si) plano rengimo. Vykdytos švietimo įstaigų 

stebėsenos. Rinkti duomenys apie mokyklų dalyvavimą akademiniuose, kultūriniuose renginiuose, 

projektuose 2014–2015 m. m., apie mokytojų poreikį Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose, apie mokytojus, neturinčius pedagogo kvalifikacijos ir mokytojus nespecialistus, apie 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį Vilkaviškio savivaldybėje, vietų ir vaikų skaičių 

ikimokyklinėse įstaigose / grupėse, apie nesimokančius mokinius, apie neformaliojo ugdymo būrelius 

ir įstaigas lankančius mokinius, apie tikybos dėstymą ir mokytojus mokyklose, apie pavėžėjamus į 

mokyklas mokinius. Vykdytas savalaikis ir sistemingas informacijos teikimas Savivaldybės 

tinklalapiui, kitoms institucijoms. parengti Skyriaus metų, mėnesio veiklos planai. Dalyvauta 

mokytojų atestacijoje, mokyklų vadovų atestacijos komisijų darbe, vykdyta vadybos ekspertų veikla 

atestuojant įstaigų vadovus, organizuotas darbas Vaiko gerovės komisijoje.  

2015 m. Skyriuje užregistruota 425 gaunami ir 127 siunčiami raštai. Švietimo kultūros ir 

sporto skyriaus specialistai 2015 m. parengė 70 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, rašė 

švietimo įstaigų vadovų pasitarimų, atestacijos komisijos, vaiko gerovės, Švietimo, kultūros ir sporto 

komiteto posėdžių protokolus. Mokykloms užsakyta, gauta ir paskirstyta reikalinga mokyklinė 

dokumentacija, išdalinti iš Švietimo aprūpinimo centro ir kitų institucijų nemokamai gaunami 

metodinės, mokslinės, grožinės literatūros leidiniai, plakatai, lankstinukai (už 1540,27 Eur) parengti 

jų lydimieji dokumentai. Mokinio krepšelio lėšų spaudiniams buvo suplanuota už 75310 Eur, 

panaudota ir įsigyta už 75306,38 Eur. 

Išanalizuoti Savivaldybės mokyklų bibliotekų statistiniai duomenys, parengtos 

Savivaldybės mokyklų bibliotekų 2015 m. statistinės suvestinės ataskaitos Lietuvos integralioje 
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bibliotekų sistemoje. Parengti dokumentai ir paraiška mokyklų bibliotekų programinės įrangos 

versijai, pritaikytai dirbti su euro valiuta (MOBIS v.3), įsigyti ir gauta išlaidų, patirtų pritaikant 

informacines sistemas euro įvedimui, kompensacija. Skyrius ir mokyklų bibliotekininkai organizavo 

knygų skaitymo ir dovanojimo akciją Gudkaimio senelių namuose. Mokyklos parengė išsamias 

ataskaitas apie vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą per 2013–2015 m. Šie duomenys (pagal 

išsamų klausimyną) kaupiami Švietimo informacinių technologijų duomenų bazėje www.svis.smm.lt 

Pateikti duomenys reikalingi planuoti materialiosios ugdymo bazės strategijas ir padėti analizuoti 

Mokinio krepšelio lėšų naudojimo tikslingumą. Savivaldybės mokyklų bibliotekos dalyvavo 

Prezidentės inicijuotose „Knygų Kalėdų“ akcijose: organizavo mokyklose 14 renginių ir papildė 

fondus 199 dovanotomis knygomis. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, vykdydami viešojo administravimo 

funkcijas bei funkcijas, kurias deleguoja įvairios valstybės institucijos, 2015 m. kėlė kvalifikaciją, 

dalyvavo pasitarimuose, seminaruose. Kai kurie specialistai, būdami įvairių darbo grupių nariai, 

valstybės projektų dalyviai, privalo reguliariai vykti į komandiruotes. Kvalifikacija ir kompetencija 

tobulinta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, Nacionaliniame 

egzaminų centre, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, Vilkaviškio švietimo pagalbos 

tarnyboje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje rengiamuose seminaruose pagal kuruojamas 

sritis. Keturi Švietimo skyriaus specialistai yra vadybos ekspertai, vienas – išorės vadovaujantis 

vertintojas. 

 

Jaunimo politikos įgyvendinimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje formuojama ir įgyvendinama jaunimo politika, 

sprendžiamos jaunimo problemos, siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis intelektualiai, 

kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei, padedama jaunimui integruotis į politinį, ekonominį ir kultūrinį 

gyvenimą, vykdoma žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija. Statistikos departamento 2016–

01–01 išankstiniais duomenimis Vilkaviškio rajono savivaldybėje jaunimas nuo 14 iki 29 metų 

sudaro 21,42 proc. visų rajono gyventojų (8271 jauni žmonės). Siekiant užtikrinti jaunimo 

dalyvavimą jaunimo politikos formavimo procese 2015–11–27 sudaryta Vilkaviškio rajono jaunimo 

reikalų taryba prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos. Įgyvendinant Jaunimo politikos pagrindų 

įstatymą, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas koordinuoja jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybėje. Vilkaviškio rajone 2015 m. veikė Vilkaviškio rajono mokinių taryba, 

vienijanti 17 mokyklų mokinių tarybų ir mokinių parlamentą, 3 neformaliojo švietimo ir ugdymo 

įstaigos, 5 nacionalinių jaunimo organizacijų skyriai, 5 jaunimo visuomeninės organizacijos, 19 

http://www.svis.smm.lt/
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jaunimo ir su jaunimu dirbančių sporto organizacijų, klubai, 26 neformalios jaunimo grupės, 

susibūrusios pagal pomėgius, kurioms teikiama Savivaldybės finansinė, metodinė pagalba ir 

konsultacijos. Iš viso visuomeninių organizacijų veikloje dalyvauja apie 25 proc. viso rajono jaunimo. 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla apima įvairias sritis: kultūrą, sportą, laisvalaikį, 

socialinę pagalbą, nusikaltimų prevenciją, ekologiją, sveiką gyvenseną ir pan. Į kultūrinių ir socialinių 

projektų įgyvendinimą įtraukta 20 narių trumpalaikė savanorių grupė. Vilkaviškio rajone 2015-05-

04–10 buvo organizuoti renginiai, skirti Europos jaunimo savaitei paminėti, vyko kiti jaunimo 

projektai, pilietinės akcijos, sėkmingai įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyvos programa. Per 

2015 m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje registruota niekur nedirbančio, nesimokančio (NEET) 

jaunimo iki 29 metų – 1284. 2016-01-01 registruotas NEET jaunimo iki 29 metų skaičius – 530. 

Laikino užimtumo priemonėse 2016-01-01 dalyvauja 87 jauni žmonės.  

 

Kultūros sritis 

Skyrius koordinuoja iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomų bibliotekų, 

muziejų, kultūros centrų veiklą, įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui, Vilkaviškio rajono ribose įgyvendina Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės patvirtintus sprendimus, 

rengia mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų 

projektus. Vykdo rajono kultūros įstaigų strateginį planavimą, rengia strateginio planavimo 

įgyvendinimo ataskaitas. Rengia ir pateikia ataskaitas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, 

Lietuvos liaudies kultūros centrui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 19 d. įsakymu 

Nr. B-ĮV-315 patvirtintas 2015 m. kultūros ir jaunimo projektų sąrašas. Jiems įgyvendinti Vilkaviškio 

rajono savivaldybės taryba skyrė 15 930 Eur. Buvo finansuoti 26 kultūros įstaigų projektai. Jų 

įgyvendinimui skirta 15 214 Eur. Finansuoti 4 vaikų ir jaunimo projektai, kurių įgyvendinimui skirta 

716 Eur. Vilkaviškio rajone veikia trys juridinį statusą turintys kultūros centrai, Vilkaviškio kultūros 

centras, Kybartų kultūros centras ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras. Bendras kultūros įstaigų 

skaičius – 13. Šiose įstaigose dirba 84 darbuotojai. Kultūros centruose veikia 36 mėgėjų meno 

kolektyvai. Bendras dalyvių skaičius – 521. Vilkaviškio rajone veikia 32 bibliotekos, kaimo vietovėse 

gyventojus aptarnauja 29 filialai. Savivaldybės bibliotekose dirba 48 bibliotekininkai, fonduose 

sukaupta 263 250 fizinių vienetų dokumentų. Vilkaviškio krašto muziejaus fonduose sukaupta 213 

730 vnt. muziejinės medžiagos. Muziejuje apsilankė 23475 lankytojai, iš jų 9430 edukacinėse 

programose. 
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Sporto sritis 

2015 m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyko tradiciniais tapę šie sporto renginiai:  

Tarptautiniai – Tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 

sportininkų iš Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. 15-asis Tarptautinis 

bėgimas Jono Basanavičiaus tėviškė – Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras, kuriame 

dalyvavo beveik 170 bėgikų iš Rusijos ir Lietuvos. 

Respublikiniai –Lietuvos Respublikos ritinio, stalo teniso pirmenybės, ritinio ,,Suvalkijos“ 

taurės varžybos. Lietuvos Respublikos vyrų futbolo antros lygos ir moterų futbolo pirmos lygos 

pirmenybės.  

Rajoniniai – rajono krepšinio pirmenybės ,,Santakos“ laikraščio taurei laimėti, kurių trijose 

lygose dalyvavo 19 komandų, buvo sužaista 98 rungtynės. Rajono futbolo pirmenybės, kuriose 

dalyvavo 9 komandos. Rajono futbolo taurės varžybos. Rajono salės futbolo pirmenybės, kuriose 

dalyvavo 10 komandų. Rajono stalo teniso taurės varžybos. Rajono paplūdimio tinklinio bei salės 

tinklinio pirmenybės. Rajono seniūnijų žaidynės. Rajono spiningavimo iš valties pirmenybės. 

Kybartų miesto krepšinio pirmenybės, paplūdimio tinklinio turnyrai, gatvės krepšinio turnyrai. Vaikų 

ir veteranų futbolo turnyrai, buriavimo regata Vilkaviškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti, 

tradicinė „Aukso rago“ regata. 

Vilkaviškio miesto bendruomenė pavasarį ir rudenį organizuoja, jau tradiciniais tapusius, 

dviratininkų žygius. Žygiuose dalyvauja šeimos su vaikais, senjorai, sporto klubų kolektyvai, 

pavasarį dalyvavo 380, rudenį 350 dviratininkų.  

Svariausių laimėjimų 2015 m. pasiekė šie mūsų rajono sportininkai: 

Pasaulio čempionate Jekaterinburge (Rusijos Federacija) dalyvavo stalo tenisininkas 

Kęstutis Žeimys.  

Lietuvos Respublikos čempionatuose pirmas vietas iškovojo lengvaatletis Mindaugas 

Striokas, imtynininkai Vaida Puidaitė ir Antanas Vasiliauskas, ritinio komanda ,,Žiedas“. 

Lietuvos Respublikos taurę iškovojo dviratininkas Eimantas Gudiškis, ritinio komanda 

,,Žiedas“. Stalo tenisininkas Kęstutis Žeimys Lietuvos Respublikos stalo teniso taurės varžybose 

užėmė antrą vietą. 

Lietuvos Respublikos čempionatuose trečias vietas iškovojo stalo tenisininkas Kęstutis 

Žeimys, dviratininkas Eimantas Gudiškis, imtynininkas Mantas Merkevičius bei ritinio komanda 

,,Alvito Širvinta“. 

Iš rajono biudžeto poilsio ir sporto priemonėms panaudota 21 603 eurų. Jie panaudoti taip: 
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Lėšų gavėjai Panaudota iš viso 

(Eur) 

1. Vilkaviškio miesto futbolo ir stalo teniso klubas ,,Sūdavija“ 2670 

2. Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas  1310 

3. Vilkaviškio miesto dviračių sporto klubas ,,Aira“ 2500 

4. Vilkaviškio miesto dvikovinių sporto šakų klubas ,,Ravyras“ 2500 

5. Kybartų miesto sporto klubas ,,Sveikata“ 2500 

6. Futbolo klubas ,,Širvinta Vilkaviškis“ 720 

7. Vilkaviškio futbolo klubas ,,Šešupė“ 720 

8. Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas ,,Žiedas“ 720 

9. Ritinio sporto klubas ,,Alvito Širvinta“ 435 

10. Viešoji įstaiga ,,Impulsus“ 150 

11. Vilkaviškio miesto tinklinio klubas 290 

12. Vilkaviškio miesto šachmatų sporto klubas ,,Širvinta“ 870 

13. Pilviškių miestelio stipruolių klubas 230 

14. Vilkaviškio neįgaliųjų sporto klubas 286 

Iš viso projektams: 15901 

Vilkaviškio rajono sporto renginiams vykdyti ir rajono sporto plėtotei 5702 

Iš viso 21603 

 

Iš Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo gautas projekto finansavimas (600) eurų 

rajono seniūnijų sporto žaidynių vykdymui. 
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VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS 

 

2015 m. Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdė Bendruosiuose vaiko teisių apsaugos skyriaus  

nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 

1593, nustatytas skyriaus funkcijas. Ypatingą dėmesį skyrė: 

Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos vykdymui:  lankėsi socialinės rizikos 

šeimose, dirbo su šiose šeimose augančiais vaikais bei jų tėvais, stebėjo šių šeimų situaciją. 

Vaikų, likusių be tėvų globos ir našlaičių globos (rūpybos) organizavimui ir priežiūrai:  

lankėsi globėjų šeimose, vaikų globos institucijose, analizavo vaikų gyvenimo sąlygas.  

Vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį, globos (rūpybos) nustatymui. 

Smurtą patyrusių vaikų socialinės, pedagoginės ir psichologinės pagalbos organizavimui. 

Atstovavimui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems 

interesams teismuose. 

Bendradarbiavimo tarp institucijų, susijusių su vaiko teisių apsauga, stiprinimui. 

2015 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje 

dirbo 5 etatiniai darbuotojai, kurie veiklą vykdė pagal nustatytas pareigybes, vadovaudamiesi 

Lietuvos Respublikos įstatymais. Kiekvieno specialisto darbas yra organizuojamas teritoriniu ir 

funkciniu principu. Visi darbuotojai yra valstybės karjeros tarnautojai. Darbuotojai tobulina savo 

kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, kursuose.  

 

Socialinės rizikos šeimos  

Vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Savivaldybės vaiko 

teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212, skyriaus specialistai yra 

atsakingi už minėtame teisės akte numatytų funkcijų vykdymą. Šio dokumento nuostatos apima 

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus  įrašymą į apskaitą, pokyčių vertinimą, išbraukimą iš 

apskaitos, duomenų naudojimą ir saugojimą. 2015 metų pabaigoje skyriaus specialistų vedamoje 

socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo registruota 215 šeimų, auginančių 500 vaikų. 

 

1 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius ir jose augančių vaikų skaičius 
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Šeimų skaičius, lyginant su 2014 metų gruodžio mėnesio duomenimis, sumažėjo 22 

šeimomis. Didžiausią dalį socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, kaip ir kasmet, sudaro vyresni 

nei 10 metų vaikai, taip pat kiti mokyklinio amžiaus vaikai: 10–14 m. amžiaus, 15–17 m. amžiaus. 

Girtavimas bei šeimų socialinių įgūdžių stoka – pagrindinės priežastys, dėl kurių daugiausia 

šeimų įrašoma į apskaitą visoje Lietuvoje. Ne išimtis ir mūsų rajonas. Per 2015 metus 38 šeimos buvo 

įrašytos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą: 8 – dėl tėvų girtavimo, 21 – dėl tėvų 

socialinių įgūdžių stokos, 1 – dėl prievartos prieš vaikus, 1 – kad vaikas buvo paimtas iš šeimos ir 

nustatyta laikinoji globa, 5 – dėl to, kad tėvams apribota tėvų valdžia ir nustatyta nuolatinė globa, 2 

– dėl kitų priežasčių. Kaip matome, girtavimas ir tėvų socialinių įgūdžių stoka išlieka labai opi 

problema mūsų rajone. 

Per 2015 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą miestuose įrašyta beveik dvigubai daugiau 

šeimų nei kaime (atitinkamai 24 ir 14). Tačiau 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, iš viso kaimuose 

gyveno 142 visų įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą šeimų, o mieste – 73. Kaimuose didesnį 

socialinės rizikos šeimų skaičių lemia  didelė bedarbystė, alkoholizmas, socialinių ir higienos įgūdžių 

stoka, menkiau išvystyta užimtumo ar paslaugų šeimai infrastruktūra. 

Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis periodiškai vertina teigiamus 

pokyčius šeimoje.  Kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais sprendžia, ar šeimai toliau 

tęsti paslaugų teikimą, su ja dirbti, keisti ar teikti papildomų paslaugų šeimai, ar išnykus įrašymo į 

apskaitą priežastims, šeimą galima išbraukti iš socialinės rizikos šeimų apskaitos, ar šeimai būtina 

taikyti kitas poveikio priemones. Vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriuje tvarkos aprašu, per 2015 metus 62 šeimos buvo 

išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos: 18 – dėl to, kad šeimoje neliko 

pilnamečių vaikų, 31 – nes išnyko priežastys, dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą, 12 – šeima 

išvyko gyventi į kitą savivaldybę, 1 – dėl to, kad mirė  abu ar vienas iš tėvų, vaikui nustatyta globa 

(rūpyba).  

2011 2012 2013 2014 2015

Šeimų skaičius 301 290 267 237 215

Vaikų skaičius 688 709 633 568 500
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Vaikų globa (rūpyba) 

Prigimtinė ir svarbiausia vaiko teisė – augti šeimoje. Lietuvos Respublikos teisės aktai 

reglamentuoja tėvų pareigą tinkamai rūpintis ir auklėti savo vaikus, tačiau 2015 metais 39 vaikai liko 

be tėvų globos dėl to, kad tėvai nevykdė  šios pareigos ar piktnaudžiavo  tėvų valdžia.  

 

2 pav. Likę be tėvų globos vaikai 

 

 
 

2 pav. pateikti duomenys rodo, kad lyginant su 2014 metų duomenimis, 2015 metais tėvų globos 

netekusių vaikų skaičius sumažėjo 6.  

1 lentelė. Globos nustatymo priežastys 

 

Globos nustatymo pagrindai Iš viso per laikotarpį 

1. Abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs. 3 

2. Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali juo 

rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, 

bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių. 

6 

3.Tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi 

vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar 

psichinį smurtą  ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, 

protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, 

ir kuris įstatymų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos (kol 

teismo tvarka vaikas bus atskirtas nuo tėvų). 

26 

4. Abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra neveiksnus 

nepilnametis. 
2 

5. Vaiko tėvams (tėvui ar motinai) įstatymų nustatyta tvarka 

laikinai ar neterminuotai apribota tėvų (tėvo ar motinos) 

valdžia 

2 

 Iš viso vaikams nustatytos globos (rūpybos) atvejų. 39 
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Skyriaus specialistai siekia, kad tėvų globos netekęs vaikas gyventų šeimai artimoje 

aplinkoje. Globa šeimoje yra viena geriausių alternatyvių globos formų be tėvų globos likusiam 

vaikui. Šeimoje 2015 metų pabaigoje buvo globojama 99 vaikai. Ši globos (rūpybos) forma leidžia 

palaikyti ryšius su biologine vaiko šeima. Lengviau palaikyti ryšius su vaiko praeitimi gali netekusio 

tėvų globos vaiko giminaičiai.  

2015 metais socialinėje globos įstaigoje apgyvendinti 26 vaikai, o šeimoje – 13. Tai rodo, 

kad piliečiai dar vis nėra suinteresuoti globoti vaikus šeimose nei materialiai, nei moraliai. 

Netekusį tėvų globos (rūpybos) vaiką stengiamasi apgyvendinti kuo arčiau namų, kad būtų 

galima palaikyti ryšius su giminėmis bei artimaisiais. Savivaldybėje yra dveji globos namai: 

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai ir VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai, kuriuose 

daugiausia apgyvendinami netekę tėvų globos vaikai. 2015 m. gruodžio 31 dieną Vilkaviškio rajono 

Kybartų vaikų globos namuose gyveno 46 vaikai, VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose – 23 vaikai. 

Kūdikiai, kuriems nustatomos sveikatos problemos, apgyvendinami Alytaus apskrities sutrikusio 

vystymosi kūdikių namuose. 

Vadovaudamasis laikinosios globos (rūpybos) principu – grąžinti vaiką į šeimą – skyrius 

sistemingai vykdė vaiko laikinosios globos (rūpybos) priežiūrą, tikrino globėjų (rūpintojų) atliekamų 

pareigų kokybę, organizavo prevencinį darbą su socialinės rizikos šeimomis, kurių vaikai pateko į 

valstybės globą, teikė pagalbą tėvams, kurių vaikai buvo paimti iš šeimos. Pasikeitus situacijai 

socialinės rizikos šeimose  25 vaikai buvo grąžinti tėvams.  

Vaikų globa (rūpyba) tėvų prašymu 

Nežymiai  padidėjo vaikų skaičius, kurių tėvai ar vienas iš  tėvų išvyko laikinai gyventi ir 

dirbti į užsienį, palikę savo nepilnametį vaiką Lietuvoje gyventi ir mokytis. Skyriaus specialistai 

tokiems vaikams organizuoja laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymą. Tėvai 

įsipareigoja garantuoti vaikui materialinį išlaikymą.  

 

 

2 lentelė. Globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas  

 

Vaikai, kuriems nustatyta globa 

(rūpyba) tėvų prašymu Per 2015 metus 

Laikotarpio 

pabaigai 

(2015-12-31) 

  

Vaikų 

skaičius 

Atvejų 

skaičius Vaikų skaičius 

1. Vaikams nustatyta laikinoji globa 

(rūpyba) šeimoje tėvų prašymu dėl 

tėvų išvykimo iš LR, iš viso 35 36 51 

1.1. Pagal vietą: miestas 11 11 24 
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1.2. kaimas 24 25 27 

2.1. Pagal lytį: berniukai 17 18 26 

2.2. mergaitės 18 18 25 

 

Įvaikinimas 

Įvaikinimas – tai šeimos suteikimas vaikui, kurio biologiniai tėvai dėl įvairių priežasčių 

nenori ar negali juo rūpintis. Per 2015 metus vieną valstybės globos namuose gyvenantį vaiką 

įvaikino užsienyje gyvenanti šeima, o vienas vaikas buvo įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių, 

kurie vykdė nuolatinių globėjų pareigas. 

 

3 lentelė. Įvaikinimas 

 

Eil. nr.   Skaičius 

1. Vaikai, įvaikinti LR piliečių šeimų 1 

2. Vaikai, įvaikinti LR piliečių, vienišų asmenų - 

3. 

Vaikai, įvaikinti biologinio tėvo ar motinos 

sutuoktinio - 

4. Vaikai, įvaikinti užsienio piliečių 1 

5. Iš viso: 2 

 

Smurto atvejų prieš vaikus rodikliai 

Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2015 metais buvo užregistruoti 5 smurto prieš vaikus atvejai. 

Nukentėjusiems nuo smurto vaikams buvo organizuota psichologo, mokyklos socialinio pedagogo 

pagalba. Su kai kuriomis smurtą patyrusiomis šeimomis vykdomas socialinis darbas. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas, Baudžiamasis 

kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas įtvirtina Vaiko teisių apsaugos skyriaus atsakomybę ir 

įpareigoja ginti vaiko teises ir teisėtus interesus teismuose, teikiant teismui išvadas, paduodant 

ieškinius, prašymus, pareiškimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais. 

 

4 lentelė. Atstovavimas vaiko interesams teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose 

Atstovavimas vaiko 

interesams 

ikiteisminiame bei 

teisminiame procese 

VTAS pateiktų teismui, 

ikiteisminio tyrimo 

įstaigai pateiktų 

ieškinių, pareiškimų, 

prašymų, protokolų ir 

kitų dokumentų sk.  

VTAS ikiteisminio 

tyrimo įstaigai, 

teismui pateiktų 

išvadų, pažymų, 

buities sąlygų tyrimo 

aktų ir kitų 

dokumentų sk. 

Posėdžių, apklausų, 

kuriose dalyvavo VTAS 

ikiteisminiame ir 

teisminiame procese, sk. 

1. Civilinėse bylose 39 169 33 

2. Baudžiamosiose 

bylose 

1 33 96 

3. Administracinėse 

bylose 

21 37 5 
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4. Iš viso 61 239 134 

    

 

Tėvų valdžios apribojimas / atskyrimas  

Tais atvejais, kai nustatoma tėvų kaltė ir konstatuojama, kad vaiko gyvenimas su tėvais gali 

būti jam pavojingas, yra sprendžiamas tėvų valdžios apribojimo klausimas. 2015 metais 9 tėvams 

buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia. 

Skyriaus specialistai 2015 metais parengė 223 Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų projektus. 

Skyriaus specialistai  per 2015 metus  parengė  ir išsiuntė  1 574 raštus  įvairioms 

institucijoms, įstaigoms, piliečiams nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo 

klausimais, gauta – 1350 raštų.  

Dėl tarpininkavimo sprendžiant vaiko auklėjimo ir bendravimo su juo tvarkos klausimus, 

vaiko gyvenamosios vietos, jo nepriežiūros, tėvų vengimo vykdyti savo tėvų pareigas ir kitais 

klausimais buvo gauta ir išspręsta 615 asmenų prašymų.  

Skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinės teisės 

pažeidimų kodekso 181 straipsnio 1 dalimi, 2015 metais tėvams už tėvų valdžios nepanaudojimą ar 

panaudojimą priešingai vaiko interesams surašė 33 administracinio teisės pažeidimo protokolus, 

protokolai ir bylų medžiaga išsiųstos į Vilkaviškio rajono apylinkės teismą nagrinėjimui.  

Skyriaus specialistų iniciatyva, kartu su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnais, Vilkaviškio socialinės pagalbos 

centro socialinėmis darbuotojomis, 2015 metais buvo surengta 15 prevencinių priemonių – reidų, 

kurių metu buvo lankomos Vilkaviškio rajone gyvenančios socialinės rizikos šeimos, auginančios 

vaikus.  

Skyriaus specialistai kartu su Kauno apygardos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus 

(veikiančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje) darbuotojais organizavo  2 tarpinstitucinius 

pasitarimus dėl tėvų, įtrauktų į probacijos skyriaus registrą  pareigų vykdymo savo nepilnamečių 

vaikų atžvilgiu, taip pat dėl nepilnamečių, įtrauktų į minėtą registrą  teisių ir teisėtų interesų 

užtikrinimo, dalyvavo bendroje prevencinėje priemonėje „Teistų asmenų priežiūra 2015“, kurios 

metu buvo lankomi probacijos tarnybos priežiūroje esantys nepilnamečiai.  

Skyriaus darbuotojai 2015 metais 9 vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, bei jų šeimos 

nariams organizavo kompleksinės pagalbos teikimą, kurią teikė VšĮ Šeimos santykių instituto 

psichologo ir psichiatro komanda. 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijai pateiktos  6 išvados dėl 

minimalios, 1 – dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, pratęsimo, nutraukimo ir 

dalyvauta komisijos posėdžiuose priimant sprendimus. 

Paminėtina ir tai, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai papildomai dalyvauja ir 

kitų komisijų veikloje: 

Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijoje. 

Komisijoje dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto bei jo nuomos klausimais.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijoje. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje. 

Bendruomenės vaiko teisų apsaugos taryboje.  

2015 metais skyriaus specialistai 229 kartus aplankė globojamus (rūpinamus) vaikus, surašė 

aplankymo aktus, tyrė globotinių buities ir gyvenimo sąlygas, kaip globėjai (rūpintojai) užtikrina 

vaikų teises ir teisėtus interesus. Darbuotojai minėtais metais surašė 40 buities ir gyvenimo sąlygų 

tyrimo aktų, aplankė 279 socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, surašė jų aplankymo aktus.   

Savo veikloje skyrius vadovaujasi Jungtinių Tautų vaiko konvencija, kuri apima visus vaiko 

gyvenimo aspektus, ir vadovaujasi keturiais pagrindiniais principais: vaikas neturi patirti 

diskriminacijos; turi teisę fiziškai, emociškai, psichologiškai, socialiai, kognityviai ir kultūriškai 

vystytis; imantis bet kokių veiksmų ar sprendimų, svarbiausia yra vaiko interesai; vaikas turi teisę 

būti aktyvus dalyvis, sprendžiant visus su jo gyvenimu susijusius klausimus, turi teisę laisvai reikšti 

savo nuomonę, turi teisę būti išklausytas. 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS 

 

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) specialistai organizuoja 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) prekių, 

paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles, viešųjų pirkimų dokumentus ir tikrina jų atitiktį viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, nagrinėja pirkimo dokumentus ir teikia pastabas bei 

pasiūlymus dėl jų, skelbia Savivaldybės administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines 

specifikacijas, organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų viešųjų pirkimų 

komisijų dokumentų tvarkymą, skelbimų bei ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai. 
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Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Savivaldybės 

administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, stengdamasi racionaliai panaudoti skirtus 

finansinius išteklius, 2015 metais įsigijo reikalingų prekių, paslaugų ir darbų.  

2015 metais atliktų pirkimų vertė – 8.746.086,69 Eur. Iš viso suorganizuoti 843 pirkimai (iš 

kurių: 564 prekių, 201 paslaugų, 78 darbų pirkimai) (žr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė. 2015 m. atliktų pirkimų skaičiaus pasiskirstymas pagal pirkimo objekto rūšį 

Pirkimo objekto rūšis 
Sudarytų sutarčių 

suma, Eur 
Pirkimų skaičius, 

vnt. 

Prekės 458.351,09 564 

Paslaugos 2.550.477,51 201 

Darbai 5.737.258,09 78 

Iš viso 8.746.086,69 843 

 

Palyginus 2015 metais atliktus pirkimus pagal bendrą 2015 metais sudarytų sutarčių vertę, 

didžiausia sudarytų sutarčių vertė buvo pirkimų, atliktų supaprastinto atviro konkurso būdu (t. y. 

79,04 proc. visų 2015 metais atliktų pirkimų sudarytų sutarčių vertės), apklausos būdu (t. y. 18,59 

proc. visų 2015 metais atliktų pirkimų sudarytų sutarčių vertės). Pirkimai, atlikti supaprastintų 

neskelbiamų derybų ir atviro konkurso būdu, sudarė mažiau nei po 5 proc. (žr. 1 diagramą,               2 

lentelę). 

 

 
1 diagrama. Pirkimų pasiskirstymas pagal 2015 m. sudarytų sutarčių vertę, proc. 

 

Palyginus 2015 metais atliktų pirkimų skaičių, daugiausiai pirkimų buvo atlikta apklausos 

būdu (t. y. 822 pirkimai), supaprastinto atviro konkurso būdu – 17 pirkimų (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. 2015 m. atliktų pirkimų pasiskirstymas pagal pirkimo būdą 

Pirkimo būdas 
Pirkimų 

skaičius, 

vnt. 

Dalis pagal 

sudarytų 

sutarčių vertę 

nuo visų pirkimų 

vertės, proc. 

Bendra 

sudarytų 

sutarčių suma, 

Eur 

Dalis pagal atliktų 

pirkimų skaičių 

nuo visų 2015 m. 

atliktų pirkimų 

skaičiaus, proc. 
Supaprastintas atviras 

konkursas 
17 76,04 6.650.497,38 2,02 

Apklausa 822 18,59 1.625.725,15 97,50 

Supaprastintos neskelbiamos 

derybos 
2 3,69 323.178,16 0,24 

Atviras konkursas 2 1,68 146.686,00 0,24 

Iš viso 843 100,00 8.746.086,69 100,00 

 

93,54 proc. Savivaldybės administracijos 2015 metais atliktų viešųjų pirkimų (analizuojant 

pagal sudarytų sutarčių vertę) buvo atlikti naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės 

sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnį, 

perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami CVP 

IS, kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios 

organizacijos atliktų viešųjų pirkimų bendrosios vertės (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. 2015 m. atliktų pirkimų pasiskirstymas pagal pirkimo būdą 

Pirkimai atlikti CVP IS priemonėmis 

Pirkimo objekto rūšis 
Sudarytų 

sutarčių suma, 

Eur 

Bendras 

pirkimų 

skaičius, 

vnt. 

Dalis pagal sudarytų 

sutarčių vertę nuo visų 

pirkimų vertės, proc. 

Prekės 129.440,58 6 1,58 

Paslaugos 2.480.631,97 21 30,32 

Darbai 5.571.173,24 32 68,10 

VISO CVP IS priemonėmis 8.181.245,79 93,54 

 

Atsižvelgiant į tai, kad per ataskaitinį laikotarpį didžiąją dalį (analizuojant 2015 m. atliktus 

pirkimus pagal pirkimų skaičių) atliktų pirkimų sudarė supaprastinti mažos vertės pirkimai, atlikti 

apklausos būdu, pateikiamas pirkimų, atliktų apklausos būdu, pasiskirstymas pagal pirkimo objekto 

rūšį. 

Iš visų 843 apklausos būdu atliktų pirkimų 561 pirkimai buvo prekių, 189 – paslaugų, 72 – 

darbų pirkimai. Apklausos būdu atliktų pirkimų vertė sudarė daugiau nei 1,6 mln. Eur. 

Apklausos būdu prekių buvo nupirkta daugiau kaip už 372 tūkst. Eur, paslaugų – daugiau 

kaip už 284 tūkst. Eur, o darbų – daugiau nei už 968 tūkst. Eur (žr. 4 lentelę). 
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4 lentelė. Mažos vertės pirkimų, atliktų apklausos būdu, bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė 

ir pirkimų skaičius 

Pirkimo objekto rūšis 
Sudarytų sutarčių 

vertė, Eur 
Bendras pirkimų 

skaičius, vnt. 

Dalis nuo 2015 m. 

apklausos būdu atliktų 

pirkimų vertės, proc. 

Prekės 372.617,09 561 22,92 

Paslaugos 284.272,80 189 17,49 

Darbai 968.835,26 72 59,59 

Iš viso, Eur 1.625.725,15 822 100,00 

 

60,87 proc. visų supaprastintų mažos vertės pirkimų (apklausos būdu) buvo atlikti 

naudojantis CVP IS priemonėmis. CVP IS priemonėmis per ataskaitinį laikotarpį nupirkta prekių, 

paslaugų ir darbų už 989.513,25 Eur (apklausos būdu). 

Naudojantis CVP IS priemonėmis, 2015 m. daugiausia apklausos būdu nupirkta darbų 

(88,42 proc. visų supaprastintų mažos vertės darbų pirkimų apklausos būdu buvo atlikti CVP IS 

priemonėmis), analogiškai atlikta 11,73 proc. prekių ir 31,35 proc. pirkimų (žr. 5 lentelę). 

 

5 lentelė. Supaprastinti mažos vertės pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 

priemonėmis 

Pirkimo 

objekto rūšis 

Sudarytų 

sutarčių 

vertė, Eur 

Bendras 

pirkimų 

skaičius, vnt. 

Dalis nuo 2015 m. 

apklausos būdu atliktų 

pirkimų vertės, proc. 

Prekės 43.706,58 3 4,42 

Paslaugos 89.115,26 9 9,01 

Darbai 856.691,41 25 86,58 

VISO 989.513,25 37 100,00 

 

2015 metais pasirašytos 152 viešųjų pirkimų sutartys. Iš kurių 39 – prekių, 63 – paslaugų, 

42 – darbų. Viešojo pirkimo sutarčių vertė prekėms – 516.191,16 Eur, paslaugų – 2.462.407,84 Eur, 

darbų – 5.770.793,46 Eur. Bendra sudarytų sutarčių vertė  8.749.392,46 Eur (žr. 6 lentelę). 

 
6 lentelė. 2014 m. sudarytų sutarčių skaičius ir vertė 

Pirkimo objekto rūšis 
Sudarytų sutarčių 

skaičius, vnt. 
Bendra sudarytų 

sutarčių vertė, Eur 
Prekės 39 516.191,16 
Paslaugos 63 2.462.407,84 
Darbai 42 5.770.793,46 
Iš viso 152 8.749.392,46 
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Visų supaprastintų atvirų pirkimų sudarytų sutarčių apimtis 2015 metais sudarė 

6.650.497,38 Eur. Didžiausia supaprastintų atvirų pirkimų sudarytų sutarčių vertė buvo įsigyjant 

darbus – 4.768.422,83 Eur (žr. 7 lentelę). 

 
7 lentelė. Supaprastintų atvirų pirkimų sudarytų sutarčių apimtis, Eur 

Pirkimo objekto rūšis 
Bendra sudarytų sutarčių 

vertė, Eur 
Bendras pirkimų 

skaičius, vnt. 

Prekės 85.734,00 3 

Paslaugos 1.796.340,55 8 

Darbai 4.768.422,83 6 

Iš viso 6.650.497,38 17 

 

Skyriaus darbuotojai dalyvauja Administracijos direktoriaus sudarytų viešųjų pirkimų 

komisijų darbe, protokoluoja komisijos posėdžius (2015 metais įvyko 254 viešųjų pirkimų komisijų 

posėdžiai,  t. y. 5,83 proc. daugiau nei 2014 metais), rengia Savivaldybės administracijos viešųjų 

pirkimų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimo procedūrų, įvykdytų ar nutrauktų 

pirkimo sutarčių ir metinę viešųjų pirkimų ataskaitą, jas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (2015 metais 

parengtos ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos 27 ataskaitos).  

Per 2015 metus užregistruota 838 paraiškos-užduotys, 785 tiekėjų apklausos pažymos, 

parengta 589 siunčiamieji dokumentai. 

Specialistai taip pat rengia ir teikia informaciją Savivaldybės tinklalapio skilties „Viešieji 

pirkimai“ atnaujinimui. 

Tinklalapyje skelbiama ir visuomenei pateikiama informacija apie: 

pradedamus pirkimus; 

apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti sutartis; 

apie sudarytas sutartis; 

Savivaldybės administracijos planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą, jo papildymus; 

Savivaldybės administracijos vykdomus viešuosius pirkimus; 

viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus; 

sudarytas pirkimų sutartis; 

viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas; 

įvykdytų arba nutrauktų sutarčių ataskaitas. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija viešuosius pirkimus vykdė per Centrinę 

perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsniu ir 

įsigijo prekių ir paslaugų, kai CPO kataloge siūlomos prekės, paslaugos atitiko perkančiosios 
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organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai 

naudodama tam skirtas lėšas. Darbų per CPO nebuvo įsigyta. 

2015 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija per CPO įvykdė 24 pirkimus, iš 

kurių 15 – prekių pirkimai, o likusieji 9 – paslaugų pirkimai. Prekių per CPO buvo įsigyta už 

69.808,88 Eur, o paslaugų – už 18.669,57 Eur. Iš viso už 88.478,45 Eur. 

 

Turto valdymas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto likutine vertė 2015 m. gruodžio 

31 d. sudarė 45,3 mln. Eur., iš jo gyvenamieji pastatai (būstas) – 1,4 mln. Eur, kiti pastatai – 11,7 

mln. Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai – 31,7 mln. Eur, mašinos ir įrenginiai – 287,5 tūkst. Eur, 

transporto priemonės – 63,6 tūkst. Eur, baldai ir biuro įranga – 55,7 tūkst. Eur, kitas ilgalaikis 

materialusis turtas – 38,8 tūkst. Eur., žemė – 5,9 tūkst. Eur. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 

2015 m. gruodžio 31 d. – 546,6 tūkst. Eur. 

Savivaldybės turtą patikėjimo teise valdo Savivaldybės administracija, 4 gimnazijos, 7 

pagrindinės mokyklos, 2 progimnazijos, 4 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 1 pradinė mokykla, 1 

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, 1 mokykla-darželis, 4 lopšeliai-darželiai, 

muzikos mokykla, sporto mokykla, vaikų ir jaunimo centras, 3 kultūros centrai, viešoji biblioteka, 

Vilkaviškio krašto muziejus, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,  

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos ir Priešgaisrinė tarnybos, Gudkaimio globos namai, Kybartų 

vaikų globos namai, Vilkaviškio socialinės pagalbos centras, Vilkaviškio r.  Kybartų suaugusiųjų 

vidurinė mokykla ir Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla. 

Savivaldybė, siekdama racionaliai, efektyviai naudoti bei valdyti jai nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą, laisvas nereikalingas Savivaldybės veiklai patalpas suteikia 

panaudos pagrindais kitoms institucijoms, išnuomoja juridiniams bei fiziniams asmenims. 

2015 m. pagal panaudos sutartį suteiktos patalpos Alksnėnų kaimo bendruomenei, 

Klampučių kaimo bendruomenei, Sūdavos kaimo bendruomenei, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centrui, VšĮ Vilkaviškio ligoninei, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centrui, Vilkaviškio viešajai bibliotekai, Muzikos mokyklai, 

Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Volungė“.  

Pratęstas panaudos sutarties terminas su Nacionaline žemės tarnyba prie žemės ūkio 

ministerijos ir Darbo partija.  

2015 m. pratęsta, suėjus nuomos terminui, negyvenamųjų patalpų, esančių Šeimenos sen., 

Stirniškių g. 4-1, išnuomotų Valdui Tumeliui, nuomos terminas, taip pat pratęstos, suėjus nuomos 
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sutarties terminui, turto nuomos sutartys (P. Jašinsko g. 2), sudarytos su O. K. Greimienės 

individualia įmone, O. I. Kavaliauskienės individualia įmone, A. Burbienės individualia įmone, D. 

Žitkauskienės individualia įmone, V. Galeckienės individualia įmone. 

Priimti sprendimai dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo 

ministerijos.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius 

daug dėmesio skyrė Savivaldybės socialinio būsto klausimams. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

įstatymu, Savivaldybėje patvirtinti parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio 

ūkio paskirties pastatų sąrašas ir Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos 

mokesčių dydžiai. Savivaldybėje sudaryti šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai, 

kuriuose 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso įrašytos 325 šeimos (asmenys) (žr. 8 lentelę). 

 
8 lentelė. Žinios apie asmenis ir šeimas, turinčius teisę į paramą būstui išsinuomoti 

Metai 

Sąrašo pavadinimas  

Iš viso Jaunų 

šeimų 

Šeimų, 

auginančių 

tris ir 

daugiau 

vaikų 

Našlaičių ir 

likusių be 

tėvų globos 

asmenų 

Neįgaliųjų 

asmenų 

(šeimų) 
Bendrasis 

Turinčių 

teisę į 

socialinio 

būsto 

sąlygų 

pagerinimą 

2005 54  - 17 37 2 110 

2006 96  2 29 60 2 189 

2007 96  2 35 61 2 196 

2008 119 16 4 44 73 2 258 

2009 134 17 7 46 91 3 298 

2010 148 21 11 51 109 4 344 

2011 156 20 10 48 121 10 365 

2012 141 27 9 45 124 13 359 

2013 144 27 9 45 139 8 372 

2014 122 26 6 39 124 8 325 

2015 43 21 4 37 116 8 229 

 

Per 2015 kalendorinius metus informacija apie 32 asmenis ar šeimas perduota Savivaldybės 

Juridiniam skyriui dėl mokesčių už būsto nuomą arba komunalines paslaugas priteisimo ar jų 

iškeldinimo iš būsto.  

Per ataskaitinį laikotarpį vienas Savivaldybės būsto nuomininkas privatizavo jo nuomojamą 

būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. 
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Buvo gauti 8 prašymai ir išduota tiek pat pažymų, patvirtinančių pareiškėjų teisę į paramą 

būstui įsigyti. 

Buvo atlikta Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto 

kadastrinių matavimų paslaugų (įskaitant ir daiktinių teisių registravimą arba registro duomenų 

pakeitimą) už 27. 5 tūkst. Eur. 

 
9 lentelė. Duomenys apie savivaldybei priklausančias akcijas 2015-12-31 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Akcijų 

skaičius, 
vienetais 

Nominali 

vienos 

akcijos 

vertė, Eur 

Akcijų vertė 

Eur 
Procentais nuo 

bendrovės įstatinio 

kapitalo 

 1 2 3 4 5 

1. 
UAB „Vilkaviškio 

komunalinis ūkis“ 
591 548 0,289 170 957 100,0 

2. UAB „Kybartų darna“ 98 496 0,289 28 465 100,0 

3. 
UAB Vilkaviškio 

architektūros biuras 
 
15 226 

 
0,289 

 
4 400 

 
100,0 

4. 
UAB „Vilkaviškio autobusų 

stotis“ 
211 220 0,289 61 042 100,0 

5.  UAB „Vilkaviškio vandenys“ 205 413 11,58 2 378 683 97,98 

6. 
UAB „Vilkaviškio šilumos 

tinklai“ 
733 717 2,90 2 127 780 99,83 

7. 
UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras 
 
32 

 
289,62 

 
9 268,00 

 
26,67 

 Iš viso 1 855 652 x 4 780 600 x 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS 

 

Vilkaviškio rajone žemės ūkio naudmenų plotas  – 97 303 ha. Ūkininkų ūkių skaičius metų 

pabaigoje buvo  3 832, o per 2015 m. įregistruotas 171 ūkininko ūkis. LR Žemės ūkio  ir kaimo verslo 

registre valdų skaičius – 4 997. Buvo pastebėti tik nedideli valdų skaičiaus svyravimai lyginant su 

2014 m. Žemės ūkio skyriuje priimta 4 071 paraiška tiesioginėms išmokoms už pasėlius ir kitus plotus 

gauti, deklaruotas plotas –  85 585,63 ha. Sertifikuota ekologinė gamyba vykdoma 23 rajono ūkiuose. 

Paramos paraiškas Savivaldybei dėl papildomo bičių maitinimo pateikė 119 rajono bičių laikytojų, 

turinčių 3 281 bičių šeimą. Dėl dalies draudimo įmokų kompensacijos už pasėlių draudimą į 

Savivaldybę  kreipėsi 5 ūkininkai, kurie apdraudė apie 573,17 ha pasėlių. 

ES parama pasinaudojo:  dėl asbestinių stogų keitimo – 33, jaunųjų ūkininkų įsikūrimo  – 

10, investicijoms į žemės ūkio valdas – 28 , smulkiųjų ūkių rėmimui – 8   rajono gyventojai. 

Mūsų rajone 2 164 ūkininkai laiko 18 107  galvijus, iš jų: 8 597 melžiamas karves, taip pat 

2 206 avis, 64 ožkas, 6 924 kiaules, 344 arklius. Galvijų laikytojų skaičius per šiuos metus sumažėjo 
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227, o galvijų skaičius sumažėjo  1 196. Rajone yra 39 pieno ūkiai, kurie laiko nuo 21 iki 30 karvių, 

21 pieno ūkis, kuris laiko nuo 31 iki 50 karvių, ir 15 pieno ūkių, kurių karvių skaičius siekia nuo 51 

iki 100 karvių. 80,9 proc. visų karvių laikytojų rajone turi nuo 1 iki 5 karvių. 

2015 m. gruodžio 31 d. Žemės ūkio skyriuje registro duomenimis rajone yra 10 663 traktorių, 

savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų, taip pat atlikta 5 400 techninių apžiūrų, už jas 

ir registracijos darbus surinkta 38 980 eurų.  

2015 m. rajono ūkiai pasipildė 455 technikos priemonėmis: 78 naujais traktoriais, 96 

traktorių priekabomis, 14 javų kombainų. 

Vilkaviškio rajone nusausinta 76 231,8 ha žemių. Valstybei priklauso 37 tiltai, 983 pralaidos, 

5 užtvankos, 1 126,65 km griovių.  

Vilkaviškio rajono savivaldybei 2015 m. melioracijos darbams skirta 247 335 eurų. 

Panaudojant šias lėšas buvo suremontuoti ir išvalyti 18,676 km griovių, 10 pralaidų, sutvarkyta 187 

vnt. drenažo žiočių, atlikti 5 užtvankų ir 3 tiltų remonto ir priežiūros darbai. 

Gauta 11 prašymų valstybinio drenažo avariniams gedimams šalinti. Gedimai pašalinti  

panaudojant 15 414,5 eurų.  

Gauti 56 vnt prašymų dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto., iš jų 

patenkintų – 27 vnt. 

Parengtos darbo, techninių projektų užduotys ir projektavimo sąlygų sąvadai (4 vnt.),  įvyko 

9 paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursai. 

Išduota melioracijos statinių statybos leidimų – 1 vnt., projektavimo ir techninės sąlygų 

statiniams melioruotoje žemėje projektuoti ir apsodinti žemę mišku – 18 vnt., melioracijos statinių 

planų dirbtiniams vandens telkiniams melioruotoje žemėje įrengti ir suderintos jų įrengimo vietos – 

13 vnt. 

Iš ES lėšų įgyvendintas „Užtvenkto Paežerių ežero hidrotechninių statinių  rekonstravimo“ 

projektas už 289 146,23 eurų ir „Dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Gudkaimio ir Daržininkų 

kadastrinėse vietovėse“ už 330 463,32 eurų. Pateikta paraiška gauti ES finansavimą projektui  

„Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“. 

Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos lėšos 2015 metais  buvo naudojamos: 

 1. Kaimo bendruomenių įregistravimo ir įstatų keitimo išlaidų, bendruomenių patalpų 

draudimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3 917,22 eurai;  

2. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos veiklai vykdyti – 3 760 eurų;  

3. Maldėnų, Karalių ir Teiberių gyvenvietėse esančio drenažo avariniams remontams atlikti 

– 5 769,76 eurai;  
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4. Tradiciniams rajono ir respublikiniams žemdirbių renginiams, seminarams organizuoti bei 

dalyvavimo išlaidoms kompensuoti – 3 929,60 eurų. 

 

EKOLOGAS (VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS) 

 

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 

2015 metais į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą 

surinkta 62 990 Eur (už aplinkos teršimą, už medžių atstatomąją vertę, už vandens telkinių nuomą, 

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą).  

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 8 500 Eur. Lėšos, 

gautos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, panaudotos kompensuoti gyventojams vilkų 

ūkiniams gyvūnams padarytą žalą: už 2014 metais vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą 

kompensuota 6 156 Eur, už 2015 metais – 5 815 Eur (iš viso 11 971 Eur). Kitoms aplinkosaugos 

priemonėms praėjusiais metais išleista 49 026 Eur, iš jų: bešeimininkiams karjerams, užterštoms 

teritorijoms sutvarkyti – 24 953 Eur (sutvarkytos trys statinių griovimo liekanomis ir šiukšlėmis 

užterštos teritorijos Karpiejų, Vygrelių ir Bambinių kaimuose Gražiškių seniūnijoje). Kybartų, 

Virbalio miesto, Keturvalakių, Pajevonio, Pilviškių miestelių, Gižų, Stirniškių, Didvyžių, Žaliosios, 

Alksnėnų, Smilgių, Sausbalių, Parausių, Gabriškių kaimų kapinėse, naudojant alpinistinę įrangą, 

pašalinti (iki žemės paviršiaus) 53 avariniai medžiai,  atliktas 2 medžių sanitarinis genėjimas (16 681 

Eur). Nupirkta 40 vakarinių tujų ,,Smaragd“, kurios pasodintos Vilkaviškio mieste bei Šeimenos 

seniūnijoje (248 Eur). Avarijų padariniams likviduoti nupirkti 46 maišai (po 20 kg) universalaus 

biraus absorbento, kuris greitai ir visiškai absorbuoja visų rūšių naftos produktus, vandenį ir 

organinius skysčius ant kieto paviršiaus. Praėjusiais metais Visuomeninei organizacijai ,,Lietuvos 

žaliųjų judėjimas“ skirtos lėšos gamtosauginių mokyklų programos koordinavimo darbų daliniam 

finansavimui. Projekto tikslas – skatinti aktyvią praktinę Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-

daugiafunkcinio centro aplinkosauginę veiklą, už kurią jie apdovanoti Žaliąja vėliava. 2015 metais 

surinkta, transportuota ir priduota atliekų tvarkytojui 70 tonų padangų atliekų, sukauptų Vilkaviškio 

rajono savivaldybės teritorijoje. Vilkaviškio rajono mokykloms užsakyta leidinių, rašančių 

aplinkosaugine tematika, prenumerata 2016 metams.  

 

Atliekų tvarkymas  

Atliekų tvarkymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu yra priskirtas 

savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms, todėl už efektyvų komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemų sukūrimą, kurios leistų įgyvendinti griežtus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisinius 



73 

 

 

reikalavimus atliekų tvarkymo srityje, atsako savivaldybės. Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus 

Vilkaviškio rajone, kaip ir visame Marijampolės regione, komunalinės atliekos tvarkomos regioniniu 

principu. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistema apima mišrių komunalinių atliekų 

surinkimą, naudojant individualius ir bendro naudojimo konteinerius, bei jų sutvarkymą regioniniame 

nepavojingų atliekų sąvartyne, specifinių atliekų (tarp jų ir antrinių žaliavų) surinkimą ir jų perdavimą 

atliekų tvarkytojams, didžiųjų atliekų, pavojingų buities atliekų, antrinių žaliavų, elektros ir 

elektronikos atliekų priėmimą Didžiųjų atliekų priėmimo aikštelėse, taip pat didžiųjų atliekų, 

pavojingų buities atliekų, elektros ir elektronikos atliekų bei antrinių žaliavų surinkimą periodinio, 

viešai skelbiamo apvažiavimo būdu, sudarant galimybę visiems, ir nutolusiems nuo aikštelių, 

naudotis atliekų tvarkymo sistema. Atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę 

vykdo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, kuris taip pat administruoja vietinę 

rinkliavą ir vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų 

registro kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, vietinės rinkliavos surinkimo 

organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos 

mokėtojų – informavimą, sutarčių su atliekų turėtojais sudarymą.  

Per 2015 metus į Marijampolės regioninį sąvartyną priimta 57 759,270 (iš Vilkaviškio rajono 

– 13 768,3) tonų atliekų. Iš jų didžioji dalis – net 81 % –  mišrios komunalinės atliekos. Palyginus 

2015 metus su 2014 metais pastebimas priimtų į sąvartyną mišrių komunalinių atliekų kiekio 

mažėjimas (iš Vilkaviškio savivaldybės 953 t., kas sudaro 8 %). Sąvartyną nuo 2015 m. balandžio 1 

d. eksploatuoja UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Visos atliekos, pristatytos į 

Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, sveriamos svarstyklėmis. Sąvartyno 

personalas atlieka įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolinį svėrimą, tikrina, ar 

atliekos gali būti priimtos į sąvartyną. 2015 m. gegužės 1 d. pradėta eksploatuoti trečioji sąvartyno 

sekcija. 2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. Pirmoje ir trečioje sąvartyno 

sekcijose įrengtos medžiagų turinčių asbesto šalinimo aikštelės, kuriose praėjusiais metais pašalinta 

293,04 tonų statybinių medžiagų, turinčių asbesto. Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui 

panaudota 6 508,98 tonų inertinių atliekų. Taip pat atliekų perdengimui panaudota 1 292,9 tonų 

techninio komposto iš kompostavimo aikštelės. Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų 

sąvartyne veikia biodujų jėgainė su kompresorine ir trimis generatoriais po 160 kW. Visa pagaminta 

elektros energija perduodama į elektros tinklą. Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama 

sąvartyno administracinio ir tarnybinio pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui. 2015 metais 

išgauti 395 934 kubiniai metrai biodujų, pagaminta 619 742 kWh elektros energijos.                                           
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Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną bei įvykdyti ES Lietuvos 

Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis, Marijampolės apskrityje šiuo 

metu veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (toliau – ŽAKA). Visų ŽAKA pajėgumas  – 

20700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14 500 tonų atliekų. 2015 m. regiono gyventojai ir 

jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo aikšteles pristatė 3 634,12 (Vilkaviškio 

rajone – 961,99) t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės individualių valdų savininkams išdalintos 3 737 kompostavimo dėžės. Baigta 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių 

statyba ir pradėti vykdyti įrenginių bandymai.  

Marijampolės regione 2015-12-31 buvo 64 911 mokėtojai, kuriems priklauso 70 916 

objektų. Savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą moka 40 039 mokėtojai (62 % visų 

mokėtojų), komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su MAATC sudarę 24 872 

mokėtojai (38 % visų mokėtojų). Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2015 metais buvo 16 721 

mokėtojai, kuriems priklausė 18 690 objektas. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vietinę rinkliavą už 

atliekų tvarkymą moka 46 %, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su MAATC 

sudarę 54 % visų mokėtojų.  Tikslinant atliekų turėtojų registrus, Vilkaviškio rajone 2015 m. naujai 

apmokestinta 530 naujų objektų, 312 naujų mokėtojų. Per 2015 m. už atliekų tvarkymą buvo 

priskaičiuota 3.191.642,51 EUR Iš jų savivaldybių vietinės rinkliavos priskaičiuota 2.249.614,21 

EUR, o mokesčio už atliekų tvarkymo paslaugas 942.028,30 EUR. Surinktų įmokų suma per 2015 

m. yra 3.027.968,04 EUR ( iš jų už savivaldybių vietinę rinkliavą apmokėta 2.109.918,50 EUR, už 

atliekų tvarkymo paslaugas – 918.049,54 EUR).  

2015 metais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre įvyko 1 visuotinis 

akcininkų susirinkimas ir 7 valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi su atliekų tvarkymu susiję 

klausimai.  

 

Kita veikla 

Siekiant pagerinti atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietose, mažinti aplinkos taršą pakuočių 

atliekomis, 2015 metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui parengta ir pateikta paraiška 

gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui dėl pakuočių 

atliekų surinkimo iš individulių valdų konteinerių įsigijimo. Pagal pateiktą paraišką Savivaldybei 

skirtas finansavimas 5 500 vnt. 120 l ir 1 749 vnt. 240 l talpos konteinerių įsigijimui. Įvykdžius šį 

projektą, Vilkaviškio rajone esančios individualios valdos bus 100 procentų aprūpintos plastiko, 

popieriaus, metalo ir stiklo pakuočių atliekoms surinkti skirtomis priemonėmis. 



75 

 

 

Praėjusiais metais atlikta pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo kolektyvinio naudojimo 

konteinerių inventorizacija, kurios metu patikslintos konteinerių pastatymo vietos rajono teritorijoje. 

Vilkaviškio rajone esančios rūšiuojamojo surinkimo kolektyvinio naudojimo konteinerių pastatymo 

vietos paskelbtos žemėlapyje  (www.regia.lt).  

 

VYRIAUSIAS CIVILINĖS SAUGOS SPECIALISTAS 

 
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planų įgyvendintos ir neįgyvendintos 

priemonės, procentinis jų įgyvendinimas, įgyvendintų priemonių rezultatai 

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės buvo vykdomos vadovaujantis Vilkaviškio 

rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2015–2017 metų prevencijos priemonių planu, kuris 

patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. B-ĮV-302.  

Savivaldybė planavo įvykdyti 19 priemonių, iš jų 19 įvykdė, įvykdymas 100 proc. 

3 priemonių 2015 metais nebuvo poreikio vykdyti (t. y.: pavasario potvynio grėsmės 2015 

m. nebuvo, todėl šis klausimas Savivaldybės ESK posėdyje nesvarstytas; Vilkaviškio rajone 2015 m. 

augalų ligų plitimo nebuvo nustatyta, todėl perspėjimas nebuvo vykdomas, rekomendacijos neteiktos; 

Vilkaviškio rajone 2015 m. nebuvo gauta informacijos apie avariją transportuojant pavojingąjį 

krovinį, todėl perspėjimas nebuvo vykdomas, rekomendacijos neteiktos). 

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2015–2017 metų 

prevencijos priemonių plano 2015 metais įgyvendinimą: 

Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 

1.  

Rengti ir teikti informaciją bei 

rekomendacijas savivaldybės 

gyventojams apie būtinas naudoti 

priemones pavojingos ar ypač 

užkrečiamos ligos atveju  

Gresiant ar 

nustačius 

pavojingą ar 

ypač pavojingą 

ligą 

Vilkaviškio rajone nebuvo nustatyta 

pavojingos ar ypač pavojingos 

užkrečiamosios ligos.  

Vykdant prevenciją buvo parengtas 

pranešimas „Gripas, jo profilaktika ir 

gydymas“, kuris išplatintas asmens 

visuomenės sveikatos, švietimo ir 

mokslo įstaigoms, seniūnijoms, 

skelbtas savivaldybės interneto 

svetainėje.  

 

2.  

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

Pasirengimo gripo pandemijai 

planą 

 

IV ketvirtis 

Planas naujintas, peržiūrėtas, 

pateiktas derinti atsakingoms 

institucijoms.    
 

3.  

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

Gripo ir ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

epidemiologinės priežiūros ir 

prevencijos priemonių planą bei 

organizuoti jo įgyvendinimą 

Kasmet 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros ir prevencijos priemonių 

planas atnaujintas, vykdomos jame 

numatytos priemonės, kurios 

sustiprina gripo ir ūminių viršutinių 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
kvėpavimo takų epidemiologinę 

priežiūrą. 

4. 

Organizuoti pasirengimo 

gaisrams atvirose teritorijose 

klausimo svarstymą 

Savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų komisijos posėdyje ir 

priimtų nutarimų įgyvendinimą   

Gaisrams kilti 

palankiu 

laikotarpiu 

2015 m. birželio 16 d. Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų komisijos 

posėdyje apsvarstytas klausimas „Dėl 

pasirengimo gamtiniams gaisrams 

suvaldyti ir jų prevencijai užtikrinti“, 

įgyvendinti 2 priimti nutarimai (ESK 

protokolo Nr. ESKP-1) 

 

5. 

Organizuoti ir vykdyti gyventojų 

švietimą (lankstinukai, 

pranešimai, straipsniai rajono 

spaudoje ar savivaldybės 

interneto svetainėje) gaisrų 

pavojaus, galimų gaisro 

padarinių, gaisrų prevencijos 

klausimais   

Pagal švietimo 

renginių grafiką  

Parengtas plakatas „Nedegink 

pernykštės žolės“, straipsnis 

„Didžiausias pavasario pavojus – 

pievų gaisrai“, kuris paskelbtas 

Vilkaviškio krašto laikraštyje 

„Santaka“ (2015 m. balandžio 9 d., 

Nr. 41), Savivaldybės interneto 

svetainėje. Pasitelkiant Marijampolės 

visuomenės sveikatos centro 

Vilkaviškio skyrių, Marijampolės 

regiono aplinkos apsaugos 

departamento Vilkaviškio rajono 

agentūrą, Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 

Vilkaviškio rajono policijos 

komisariatą, Vilkaviškio pirminės 

sveikatos priežiūros centrą, 

Vilkaviškio ligoninę, seniūnijas, 

parengti ir išplatinti lankstinukai 

„Kaip elgtis kilus gaisrui miške ar 

durpyne“. 

 

6.  

Esant padidėjusiam ar dideliam 

miško gaisrų pavojui uždrausti 

arba apriboti miškų lankymą 

Miško valdytojų 

teikimu  

Parengti Administracijos direktoriaus 

įsakymai: 2015 m. liepos 2 d. 

įsakymas Nr. B-ĮV-810 „Dėl fizinių 

asmenų lankymosi miškuose 

gaisrams kilti palankiu laikotarpiu 

laikino uždraudimo“, 2015 m. liepos 

17 d. įsakymas Nr. B-ĮV-856 „Dėl 

fizinių asmenų lankymosi miškuose 

gaisrams kilti palankiu laikotarpiu 

laikino uždraudimo atšaukimo“, 2015 

m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. B-

ĮV-922 „Dėl fizinių asmenų 

lankymosi miškuose gaisrams kilti 

palankiu laikotarpiu laikino 

uždraudimo“, 2015 m. rugsėjo 8 d. 

įsakymas Nr. B-ĮV-1008 „Dėl fizinių 

asmenų lankymosi miškuose 

gaisrams kilti palankiu laikotarpiu 

laikino uždraudimo atšaukimo“. 

 

 

7.  

Informuoti visuomenę apie 

galimus gaisrus daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose, 

pateikti rekomendacijas dėl 

prevencijos priemonių 

III ketvirtis  

Parengtas straipsnis-pranešimas 

„Gaisrų daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose priežastys 

ir jų prevencija“ ir išplatintas 

visuomenei, skelbiant interneto 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
svetainėje, persiunčiant formaliojo ir 

neformaliojo švietimo įstaigoms, 

kultūros centrams, seniūnijoms.   
 

8.  

Rinkti ir teikti informaciją 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentui prie 

Vidaus reikalų ministerijos apie 

užterštas likusiais nuo karo 

sprogmenimis teritorijas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Nuolat  

2015 metais, bendradarbiaujant su 

seniūnijų seniūnais, rinkta 

informacija apie užterštas likusiais 

nuo karo sprogmenimis teritorijas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje, informacija pateikta 

Administracijos direktoriaus 2015 m. 

lapkričio 9 d. raštu Nr. (03)(8.1) SD-

2197 „Dėl informacijos apie 

sprogmenimis užterštas teritorijas 

pateikimo“. 

 

9. 

Informuoti gyventojus apie 

likusių nuo karo  sprogmenų 

keliamą pavojų, sprogmenimis 

užterštoms teritorijoms žymėti 

naudojamus įspėjamuosius 

ženklus, pateikti saugaus elgesio 

rekomendacijas radus tokių 

sprogmenų II ketvirtis  

Parengtas plakatas „Atsargiai – 

sprogmuo“, kuriame vaizdžiai 

pateikiama informacija, ką žmonės 

turėtų žinoti, radę sprogmenį arba 

daiktą, panašų į sprogmenį. Plakate 

pateikti pagrindiniai ženklai, kuriais 

ženklinami minų laukai arba 

nesprogusiais šaudmenimis užteršti 

žemės plotai, taip pat – sprogmenų 

pavyzdžiai. Šis plakatas viešintas 

Savivaldybės interneto svetainėje, 

platintas seniūnijose, formaliojo ir 

neformaliojo švietimo įstaigose, 

Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centre.   

 

10. 

Organizuoti gyventojų 

perspėjimą apie galimą stichinį, 

katastrofinį hidrometeorologinį 

reiškinį, pateikti rekomendacijas, 

kaip elgtis šių reiškinių metu 

Gavus 

informaciją  

Gavus informacija apie galimą 

stichinį, katastrofinį 

hidrometeorologinį reiškinį, apie tai 

paskelbiama Savivaldybės interneto 

svetainės pagrindiniame naujienų 

puslapyje, taip pat iškart 

informuojamos Vilkaviškio rajono 

valstybės ir Savivaldybės institucijos, 

įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio 

subjektai, kurių sąrašas patvirtintas 

Administracijos direktoriaus 2014 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-539.   

 

 

11. 

Apsvarstyti pasirengimo 

galimiems pavasario potvyniams 

klausimą Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų komisijos 

posėdyje, teikti informaciją ir 

rekomendacijas gyventojams, 

kaip reikėtų elgtis kilus 

pavasariniam potvyniui 

Gresiant 

pavasario 

potvyniui  

Nevykdyta  

Pavasario 

potvynio 

grėsmės 

2015 m. 

nebuvo, 

todėl šis 

klausimas 

ESK 

posėdyje 

nesvarstytas  

12. 
Organizuoti hidrotechnikos 

statinių būklės patikrinimus 
Kasmet  

Hidrotechnikos statinių būklės 

patikrinimo organizavimas vykdomas 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
du kartus per metus – pavasarį ir 

rudenį. Vilkaviškio rajone yra 5 

tvenkiniai, iš viso surašyta 10 

apžiūros aktų.  

 

13. 

Organizuoti pasirengimo 

šaltajam metų periodui klausimo 

apsvarstymą rajono savivaldybės  

Ekstremaliųjų situacijų komisijos 

posėdyje, teikti informaciją ir 

rekomendacijas gyventojams 

apie apsisaugojimo priemones 

dėl galimai gresiančių pavojų 

šaltuoju metų laiku 

Lapkritis  

Pasirengimo šaltajam metų periodui 

klausimas apsvarstytas 2015 m. 

lapkričio 3 d. Ekstremaliųjų situacijų 

komisijos posėdyje. Komisijos nariai 

vienbalsiai nutarė, kad šaltajam metų 

periodui pasirengta. Siekiant stiprinti 

prevenciją, nutarta teikti informaciją 

ir rekomendacijas gyventojams apie 

apsisaugojimo priemones dėl galimai 

gresiančių pavojų šaltuoju metų 

laiku, t. y. parengtos atmintinės-

plakatai apie žiemos sezono pavojus, 

taip pat parengtas straipsnis apie tai, 

kokie pavojai kelia didžiausią grėsmę 

žiemos metu ir kaip elgtis, kad būtų 

išvengta nelaimingų atsitikimų. Ši 

informaciją skelbta Savivaldybės 

interneto svetainėje, taip pat parengta 

prevencinė medžiaga išplatinta 

padedant Marijampolės visuomenės 

sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus, 

Marijampolės regiono aplinkos 

apsaugos departamento Vilkaviškio 

rajono agentūros, Marijampolės 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono 

policijos komisariato, Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro, 

Vilkaviškio ligoninės, seniūnijų, 

švietimo ir mokslo įstaigų, kultūros 

centro darbuotojams.  

Klausimas dėl pirotechnikos 

priemonių naudojimo, aktualus 

žiemos sezonu metu, svarstytas 2015 

m. gruodžio 15 d. Ekstremaliųjų 

situacijų komisijos posėdyje. Priimtas 

nutarimas organizuoti reidus-

tikrinimus pirotechnikos pardavimo 

vietose, vykdomos prevencijos 

priemonės – parengti ir išplatinti 

plakatai „Saugus elgesys su 

pirotechnikos priemonėmis“, 

parengtas pranešimas „Saugus 

elgesys su pirotechnikos 

priemonėmis“ ir pateiktas švietimo 

įstaigoms, siekiant informuoti, 

perspėti kuo daugiau jaunimo.   

 

14.  

Organizuoti perspėjimą apie 

galimą gyvūnų ligų plitimą, teikti 

informaciją ir specialistų 

Gresiant ar 

nustačius ligą  

Vilkaviškio rajone 2015 m. buvo 

nustatyti keturi trichineliozės atvejai: 

Pavištyčio kaime, Meiliūnų kaime, 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
rekomendacijas gyventojams, 

kaip elgtis plintant gyvūnų 

ligoms   

Šilsodžio kaime, Paežerių miške 

(Paežerių k., Būdos k., Naudžių k., 

Šačkų k.). Gavus informaciją ir 

bendradarbiaujant su Vilkaviškio 

valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba, apie šiuos atvejus informuoti 

vietos gyventojai, informacija skelbta 

Savivaldybės interneto svetainėje, 

viešinta seniūnijose.  

15. 

Organizuoti perspėjimą dėl 

galimo augalų ligų plitimo, teikti 

informaciją ir specialistų 

rekomendacijas gyventojams, 

kaip elgtis plintant augalų ligoms 

Gresiant ar 

nustačius ligą 
Nevykdyta  

Vilkaviškio 

rajone 2015 

m. augalų 

ligų plitimo 

nebuvo 

nustatyta, 

todėl 

perspėjimas 

nebuvo 

vykdomas, 

rekomendaci

jos neteiktos   

16.  

Organizuoti gyventojų, valstybės 

institucijų, ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų perspėjimą apie avariją 

transportuojant pavojingąjį 

krovinį ir teikti rekomendacijas 

apie apsisaugojimo būdus 

Gavus 

informaciją apie 

įvykį  

Nevykdyta 

Vilkaviškio 

rajone 2015 

m. nebuvo 

gauta 

informacijos 

apie avariją 

transportuoja

nt 

pavojingąjį 

krovinį, 

todėl 

perspėjimas 

nebuvo 

vykdomas, 

rekomendaci

jos neteiktos    

17.  

Organizuoti Eismo saugumo 

komisijos darbą, vykdyti priimtus 

nutrimus ir priemones 

avaringiausių vietų avaringumui 

mažinti ir eismo saugumui gerinti 
Nuolat  

2015 metais vyko 9 Eismo saugumo 

komisijos posėdžiai, kuriuose 

svarstytos iškilusios eismo 

problemos, priimti eismo saugumą 

gerinantys ir avaringumą mažinantys 

sprendimai. Priimti nutarimai 

vykdomi nedelsiant, apie priimtus 

sprendimus ir vykdomus veiksmus 

informuojamos suinteresuotos 

institucijos ir (ar) gyventojai.  

 

18.  

Organizuoti statinių naudojimo 

priežiūrą 

Kasmet  

Sudarytas statinių, kurių naudojimo 

priežiūra yra vykdoma, naudotojų 

sąrašas, jis reguliariai patikslinamas 

ir atnaujinamas. Kontroliuojama 

statinių techninės priežiūros 

vykdytojų veikla, prireikus, imamasi 

priemonių jai gerinti. Tikrinama, kaip 

statinių naudotojai, atlikdami statinių 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
techninę priežiūrą, vykdo įstatymų ir 

teisės aktų reikalavimus, ar laikomasi 

statybos techniniuose dokumentuose 

nustatytų reikalavimų.  

19. 

Supažindinti gyventojus su 

radiacinės saugos samprata, 

pagrindiniais radiacinės saugos 

principais, pagrindiniais 

apsisaugojimo nuo 

jonizuojančiosios spinduliuotės 

būdais ir biologiniu 

jonizuojančiosios spinduliuotės 

poveikiu 

III ketvirtis 

Parengtas straipsnis „Radono tyrimai 

Vilkaviškyje“. Straipsnis skelbtas 

Savivaldybės interneto svetainėje, 

pateiktas Vilkaviškio krašto 

laikraščiui „Santaka“, persiųstas 

seniūnijoms. Informacija pristatyta 

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje 

vykusios paskaitos metu Trečiojo 

amžiaus universiteto studentams ir 

kito susitikimo metu – rajono 

bibliotekų vedėjams.   

 

20.  

Su Radiacinės saugos centro 

specialistais dalyvauti atliekant 

rajone radono tūrinio aktyvumo 

matavimus gyvenamosiose 

patalpose, pateikti visuomenei 

informaciją apie radono 

sampratą, jo poveikį sveikatai, 

supažindinti su rajone atliktų 

radono tūrinio aktyvumo 

matavimų išvadomis ir radono 

kiekio mažinimo būdais   

II ketvirtis  

Su Radiacinės saugos centro 

specialistais dalyvauta atliekant 

rajone radono tūrinio aktyvumo 

matavimus gyvenamosiose patalpose, 

prietaisai išvežioti po skirtingas 

seniūnijų vietas. Matavimo pritaisai 

po tam tikro surinkti ir atiduoti 

Radiacinės saugos centrui, kurie 

pateikė tyrimų atsakymus ir išvadas. 

Radono tūrinio aktyvumo matavimų 

išvados paskelbtos Savivaldybės 

interneto svetainėje, pateiktos 

Vilkaviškio krašto laikraščiui 

„Santaka“, seniūnijoms. Seniūnijų 

seniūnai supažindino tyrimuose 

dalyvavusius asmenis su išvadomis ir 

radono kiekio mažinimo būdais.      

 

21. 

Teikti informaciją gyventojams ir 

visuomeninės paskirties 

objektams, patenkantiems į 

galimo pavojaus zoną, apie 

apsaugos priemones ir veiksmus 

įvykus avarijai Nuolat  

Informacija apie apsisaugojimą, 

veiksmus įvykus avarijai teikiama, 

skelbiama Savivaldybės interneto 

svetainėje, taip siekiama pasirengti 

kontroliuoti ir likviduoti avarijas 

pavojingame objekte, sumažinti jų 

padarinius ir žalą.  

Veiksmai, įvykus pavojingai avarijai 

pavojingame objekte, aprašyti 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane. 

 

22.  

 

 

 

 

 

Organizuoti civilinės saugos 

pratybas   
IV ketvirtis  

2015 m. gruodžio 21 d. vykdytos 

civilinės saugos stalo pratybos 

„Vilkaviškio rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro ir kitų civilinės saugos 

sistemos subjektų veiksmai 

evakuojant gyventojus, įvykus 

sprogimui daugiabutyje“. 2015 m. 

gruodžio 8 d. parengtas įsakymas Nr. 

B-ĮV-1397 „Dėl pasirengimo 

civilinės saugos stalo pratybos ir jų 

vykdymo“, parengti organizaciniai 
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Priemo-

nės 
Eil. Nr. 

plane 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą 

Priemonės 

neįgyvendi-

nimo 

priežastys 
nurodymai, 2015 m. gruodžio 31 d. 

parengta ir patvirtinta (VL-65) 

civilinės saugos stalo pratybų 

„Vilkaviškio rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro ir kitų civilinės saugos 

sistemos subjektų veiksmai 

evakuojant gyventojus, įvykus 

sprogimui daugiabutyje“ ataskaita, 

kuri pateikta Marijampolės apskrities 

priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.    

 

Įgyvendintų prevencijos priemonių rezultatai: 

1. patikslintas savivaldybės gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių planas, rengti ir platinti pranešimai ir 

rekomendacijos dėl gripo ir jo profilaktikos bei gydymo sudarė sąlygas pagerinti asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros ir savivaldybių institucijų pasirengimą; 

2. vykdytos gamtinių gaisrų prevencijos priemonės – organizuotas pasirengimo gaisrams 

atvirose teritorijose klausimo svarstymas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir 

priimtų nutarimų įgyvendinimas, visuomenės švietimas ir informavimas (parengti ir platinti plakatai, 

lankstinukai, straipsnis), reidų ir priešgaisrinių patikrinimų vykdymas rajone, draudimas, esant 

padidėjusiam ar dideliam miško gaisrų pavojui, lankytis miškuose, sudarė prielaidas sumažinti 

gamtinių gaisrų skaičių; 

3. vykdytos gaisrų daugiabučiuose namuose prevencijos priemonės – gyventojai informuoti 

apie gaisrų daugiabučiuose namuose priežastis, interneto svetainėje skelbtas ir visuomenei platintas 

pranešimas dėl prevencijos priemonių, siekiant išvengti gaisrų daugiabučiuose namuose, sudarė 

sąlygas sumažinti gaisrų, kylančių daugiabučiuose namuose, skaičių, didinti gyventojų sąmoningumą 

ir saugumą;  

4. parengta informacija apie teritorijas, užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis, teikta ir 

platinta informacija apie randamus karo laikų sprogmenis, jų keliamą pavojų ir elgesį juos radus, 

parengtas ir viešintas plakatas (kuriame vaizdžiai pateikiama informacija, ką žmonės turėtų žinoti, 

radę sprogmenį arba daiktą, panašų į sprogmenį, pateikti pagrindiniai ženklai, kuriais ženklinami 

minų laukai arba nesprogusiais šaudmenimis užteršti žemės plotai, taip pat pateikti sprogmenų 

pavyzdžiai) sudarė sąlygas pašalinti galimą pavojų žmonėms, sumažinti neigiamą poveikį 

visuomeninei ir privačiai veiklai, padidinti visuomenės sąmoningumą; 
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5. gyventojų perspėjimas, informacijos ir rekomendacijų, kaip reikia elgtis stichinių ar 

katastrofinių meteorologinių reiškinių metu, pavojingų žmonių ir gyvūnų užkrečiamų ligų atvejais, 

teikimas gyventojams padidina žmonių žinojimą ir saugumą ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų atveju; 

6. siekiant padidinti hidrotechnikos statinių saugumą, vykdytas hidrotechnikos statinių 

stebėjimas prieš potvynį bei jo metu, šių statinių apžiūra pasibaigus potvyniui, būklės kontrolė ir 

trūkumų pašalinimas; 

7. pasirengimo šaltajam metų periodui, saugaus elgesio su pirotechnikos priemonėmis 

klausimų svarstymas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžiuose ir priimtų nutarimų 

įgyvendinimas sustiprino Savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų pasirengimą ekstremalioms 

situacijoms bei gyventojų saugumą; 

8. organizuoti Eismo saugumo komisijos posėdžiai, spręstos iškilusios eismo saugumo 

problemos, vykdyti priimti nutarimai – visos šios priemonės padeda stiprinti eismo saugumą rajone, 

mažinti avaringumą ir didinti gyventojų saugumą;  

9. vykdant statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuojama statinių techninės priežiūros 

vykdytojų veikla, tikrinama, kaip statinių naudotojai, atlikdami statinių techninę priežiūrą, vykdo 

įstatymų ir teisės aktų reikalavimus – taip pat stiprinamas gyventojų saugumas.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos ataskaita, informacija apie pasikeitimus 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 

B-ĮV-273 patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ir nuostatai.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. B-ĮV-375 patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

sudėtis ir nuostatai.  

Vilkaviškio rajono savivaldybėje iš 4 planuotų vyko 4 Ekstremaliųjų situacijų komisijos 

posėdžiai (įgyvendinimas – 100 proc.), kuriuose svarstyta 14 klausimų. 

Svarstyti klausimai:  

1. Dėl civilinės saugos būklės aptarimo už 2014 m.  

2. Dėl pasirengimo gamtiniams gaisrams suvaldyti ir jų prevencijai užtikrinti. 

3. Dėl pasirengimo artėjančiam maudymosi sezonui. 

4. Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Vilkaviškio rajone.  

5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų galimų pavojų ir rizikos 

analizės aptarimo.  
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6. Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės.  

7. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo. 

8. Dėl pasirengimo kūrenimo sezonui. 

9. Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui aptarimo.  

10. Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo.  

11. Dėl saugaus pirotechnikos priemonių naudojimo.  

12. Dėl kolektyvinės apsaugos statinių, tinkamų apsaugoti 10 proc. savivaldybės gyventojų 

karo metu, įvertinimo. 

13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos būklės, savivaldybės 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas 

vertinimo. 

14. Kiti klausimai (dėl problemų, su kuriomis susiduria Bendrasis pagalbos centras, 

tikslinant Žaliosios kaimo, įregistruoto Andriškių kaimo pavadinimu, vietovės adresą).    

Iš viso priimta 12 nutarimų, visi priimti nutarimai įgyvendinti, įvykdymas – 100 proc. 

Savivaldybės ESOC buvo sušauktas 2 kartus – per ESOC narių mokymus ir per civilinės 

saugos stalo pratybas. 

Savivaldybės administracija informaciją apie Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisijos ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių sudėties ir kontaktinių 

duomenų pasikeitimus teikė Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1449 

„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudėties patvirtinimo“ 

pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudėtis ir patikslinti 

narių kontaktiniai duomenys. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. 

balandžio 10 d. įsakymu Nr. B-ĮV-412 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų 

komisijos (ESK) sudėties patvirtinimo“ pakeista Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisijos (ESK) sudėtis ir patikslinti narių kontaktiniai duomenys.  

Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos, gyventojų švietimo civilinės saugos 

klausimais priemonės 

Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Vilkaviškio rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir kitų civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai 

evakuojant gyventojus, įvykus sprogimui daugiabutyje“ organizuotos 2015 m. gruodžio 21 d., 

dalyvavo 9 iš 19 Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių. 2015 m. gruodžio 8 d. 

parengtas įsakymas Nr. B-ĮV-1397 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratybos ir jų vykdymo“, 
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parengti organizaciniai nurodymai, 2015 m. gruodžio 31 d. parengta ir patvirtinta (VL-65) civilinės 

saugos stalo pratybų „Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir kitų 

civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai evakuojant gyventojus, įvykus sprogimui daugiabutyje“ 

ataskaita, kuri 2016 m. sausio 7 d. Administracijos direktoriaus raštu Nr. (03)(8.1)SD-137 nustatyta 

tvarka pateikta Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.    

Savivaldybė vykdė visuomenės švietimo priemones, numatytas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2015 metų gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike, patvirtintame 

Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. B-ĮV-123, ir Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų 2015–2017 metų prevencijos priemonių plane.  

Gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafike planuota įvykdyti 9 renginius – jie 

įvykdyti, jų metu planuota vykdyti 28 priemones, iš jų įvykdytos 28, įvykdymas – 100 proc.  

Palyginti su 2014 metais, aktualiausios 2015 metais vykdytos priemonės buvo šios: apie 

pernykštės žolės deginimą; apie sprogmenų keliamą pavojų, saugų elgesį radus tokių sprogmenų ir 

apie sprogmenimis užterštoms teritorijoms žymėti naudojamus įspėjamuosius ženklus; apie gripą ir 

jo profilaktiką; apie šildymo sezoną ir atsakingą pasirengimą jam; apie saugų pirotechnikos 

priemonių naudojimą; apie gaisrus, jų priežastis, padarinius ir prevenciją; apie civilinės saugos 

signalus ir elgesį išgirdus sirenų kaukimą. Taip pat 2015 metais buvo vykdytos priemonės, kuriomis 

stengtasi priminti, akcentuoti būdingiausius gamtinius pavojus ir žiemos sezono pavojus. Dažniausiai 

rengti lankstinukai, plakatai, atmintinės, rekomendacijos, pranešimai, straipsniai. Parengta medžiaga 

viešinta Savivaldybės interneto svetainėje, Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“, platinta 

seniūnijose, švietimo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 

centre, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, Vilkaviškio kultūros centre. Parengti 

lankstinukai išplatinti pasitelkiant Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus, 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros, Vilkaviškio 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros 

centro, VšĮ Vilkaviškio ligoninės darbuotojus.   

Be priemonių, numatytų Vilkaviškio rajono savivaldybės 2015 metų gyventojų civilinės 

saugos švietimo renginių grafike, taip pat parengtos rekomendacijos gyvsidabrio taršos atveju, 

parengtas pranešimas apie gaisrų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose priežastis ir prevenciją, 

parengtas ir skelbtas straipsnis apie atliktus radono tyrimus Vilkaviškyje, vestos dvi paskaitos 

civilinės saugos tematika: viena – Trečiojo amžiaus universiteto studentams, kita – Vilkaviškio rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos filialų vedėjams.  
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Be švietimo renginių grafike suplanuotų ir parengtų 2 plakatų (Žiemos sezono pavojai; 

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis), taip pat parengti ir išplatinti dar 3 plakatai – 

„Atsargiai – sprogmuo“; „Nedeginkit pernykštės žolės“; „Kaip pasiruošti kūrenimo sezonui?“ 

Plakatai spausdinti Savivaldybėje turimomis priemonėmis ir lėšomis.  

Be švietimo renginių grafike suplanuotų ir parengtų 3 lankstinukų (Gamtiniai pavojai; 

Civilinės saugos signalai; Kaip elgtis per kilus gaisrui?), parengti ir išplatinti dar 7 skirtingos 

tematikos lankstinukai (Kaip elgtis pučiant stipriam vėjui?; Kaip elgtis puolant bitėms?; Kaip elgtis, 

kad nedegtų kombainai?; Kaip pasiruošti kūrenimo sezonui?; Kaip elgtis per kaitrą?; Kaip elgtis 

perkūnijos metu?; Kaip elgtis vandenyje?).  

Trijų skirtingos tematikos lankstinukų (Kaip elgtis per kilus gaisrui?; Kaip elgtis per kaitrą?; 

Kaip elgtis vandenyje?) spausdinimo paslaugoms pirkti buvo vykdomi viešieji pirkimai – 

lankstinukus išspausdino UAB „Olimpijos spaustuvė“, visi kiti lankstinukai spausdinti Savivaldybės 

turimomis priemonėmis ir lėšomis. 

Be švietimo renginių grafike suplanuotų ir parengtų 5 pranešimų, t. y. dviejų informacinių 

tekstinių pranešimų – Gripas, jo profilaktika ir gydymas; Didžiausias pavasario pavojus – pievų 

gaisrai, ir trijų pranešimų-pristatymų (parengtų su Power Point programa) – Gamtiniai pavojai; 

Gaisrai: priežastys, padariniai, prevencija; Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis, taip pat 

parengtas pranešimas-pristatymas Civilinės saugos sistema: tikslas ir uždaviniai, veiklos sritys, 

valdymo ir veikimo principai, savivaldybės funkcijos civilinės saugos srityje, kuris pristatytas 

dviejuose susitikimuose-paskaitose.  

Be švietimo renginių grafike suplanuoto ir parengto straipsnio „Civilinės saugos signalai: 

kaip elgtis juos išgirdus?“, kuris buvo pateiktas išspausdinti Vilkaviškio krašto laikraščiui „Santaka“, 

taip pat rengti ir Savivaldybės interneto svetainėje viešinti straipsniai apie sprogmenis ir saugų elgesį 

juos radus, apie radono tyrimus Vilkaviškio rajone, apie būdingiausius žiemos pavojus, taip pat 

parengti ir skelbti keli straipsniai apie vykusius Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžius, juose 

spręstus klausimus ir priimtus nutarimus bei jų vykdymą. 

Taip pat susitikimuose, paskaitose, Savivaldybėje vykusiuose pasitarimuose viešinta 

informacija apie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, platintos korinio transliavimo 

aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose atmintinės. 

Savivaldybės teritorijoje esantys kolektyvinės apsaugos statiniai ir slėptuvės, jų būklės 

įvertinimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatyta 17 kolektyvinės apsaugos statinių, 

kuriuose pagal nustatytą poreikį būtų galima apsaugoti 10 662, tai sudaro 27 proc. visų savivaldybės 
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gyventojų. Kolektyvinės apsaugos statinių poreikis patikslintas Administracijos direktoriaus 2015 m. 

kovo 24 d. įsakymu Nr. B-ĮV-340. Visi statiniai pažymėti specialiuoju ženklu, jų būklė įvertinta. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. B-

ĮV-608 nustatyta, kad slėptuvė Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro veiklai užtikrinti įrengiama VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro salėje. 

Patalpos dalinai įrengtos pagal nustatytus reikalavimus, atliktas jų įrengimo ir būklės įvertinimas. 

Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės 

patikrinimo rezultatai ir išvados 

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimams organizuoti nustatyta 

tvarka parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. B-

ĮV-124 patvirtintas 2015 metų civilinės saugos būklės patikrinimų planas. Numatomi tikrinti civilinės 

saugos sistemos subjektai Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. raštu Nr. (05)(8.1)SD-

232 „Dėl informacijos pateikimo“ nustatyta tvarka informuoti apie patikrinimą. Informacija apie 

numatomą atlikti kompleksinį (planinį) patikrinimą, patikrinimo pagrindą, patikrinimo datą, 

patikrinimo objektą, taip pat preliminarus dokumentų, kuriuos tikrinamo civilinės saugos sistemos 

subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo turės pateikti patikrinimo metu, sąrašas ir patikrinimui skirtas 

civilinės saugos būklės kontrolinis klausimynas teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Administracijos 

direktoriaus raštu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kompleksinio (planinio) 

patikrinimo pradžios. Planas 2015-01-30 paskelbtas Savivaldybės interneto puslapyje.  

Savivaldybė planavo ir atliko 7 civilinės saugos būklės patikrinimus, iš jų 7 kompleksinius 

(įvykdymas 100 proc.), taip pat parengė ir Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 

nustatyta tvarka pateikė patikrinimų ataskaitas.  

Civilinės saugos kompleksiniai (planiniai) patikrinimai atlikti šiose įstaigose, ūkio 

subjektuose:  

1. Vilkaviškio krašto muziejuje; 

2. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Jono Basanavičiaus gimtinėje;  

3. VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre; 

4. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre; 

5. Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje; 

6. Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje-daugiafunkciame centre; 

7. UAB „Širvintos viešbutis“.  

Visų 7 tikrintų civilinės saugos sistemos subjektų bendras civilinės saugos būklės 

įvertinimas – gerai. Nustatyta, kad ūkio subjektai nepilnai vykdo teisės aktuose nustatytas civilinės 
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saugos funkcijas, civilinės saugos būklei gerinti jiems pateikta vidutiniškai po 5 pasiūlymus: 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planą peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ne rečiau kaip kartą per metus; 

atnaujinto ekstremaliųjų situacijų valdymo plano kopiją ir (ar) skaitmeninę jo versiją išsiųsti 

Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar 

atnaujinimo; rizikos analizę peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ne rečiau kaip kartą per trejus metus; 

įgyvendinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytas priemones; išklausyti 

civilinės saugos mokymo kursus ir įgyti pažymėjimus, organizuoti civilinės saugos pratybas ir 

darbuotojų civilinės saugos mokymus. 

Parengtų tarpusavio pagalbos planų su gretimomis savivaldybėmis skaičius 

Vilkaviškio rajono savivaldybė parengė 4 civilinės saugos tarpusavio pagalbos planus su 4 

besiribojančiomis savivaldybėmis (įvykdymas – 100 proc.). Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos 

savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos planas patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. B-ĮV-872. Šakių ir Vilkaviškio 

rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos planas patvirtintas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV-789. Vilkaviškio 

rajono ir Kalvarijos savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos planas patvirtintas Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. B-ĮV-913. 

Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos planas 

patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio  11 d. 

įsakymu Nr. B-ĮV-727.  

2015 m. birželio 5 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-694 patikslinti 

Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 1 ir 2 

priedai. 2015 m. birželio 5 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-695 patikslinti 

Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 1 ir 2 

priedai. 2015 m. birželio 22 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-772 patikslinti 

Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių civilinės saugos tarpusavio pagalbos plano 1 ir 2 

priedai.  

Sudarytų sutarčių su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl Savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo skaičius 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra sudariusi 7 sutartis su ūkio subjektais dėl 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo. 
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Savivaldybėje turimi materialiniai ir techniniai ištekliai, kuriuos prireikus galima būtų 

panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų 

padariniams šalinti 

2015 metais patikslintas ir atnaujintas Vilkaviškio rajono savivaldybės materialinių išteklių 

žinynas, kuriame pateikiami Vilkaviškio rajono savivaldybės turimi materialiniai ir techniniai 

ištekliai, kuriuos prireikus galima būtų panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms 

situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti.  

Savivaldybės teritorijoje įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų 

situacijų skaičius 

Vilkaviškio rajono savivaldybė registruoja informaciją apie ekstremaliuosius įvykius ir 

ekstremaliąsias situacijas. Ekstremalieji įvykiai registruojami kompiuterio faile Įvykių registracijos 

žurnalas, registruoja Savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas. 2015 metais 

savivaldybėje užregistruota 119 ekstremaliųjų įvykių. Iš jų 119 – rastas sprogmuo, EĮ kriterijaus Nr. 

14.6. Vilkaviškio rajono savivaldybėje ekstremalioji situacija nesusidarė.  

Veikla, vykdant valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, 

demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ 

2015 m. parengtas, su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu suderintas ir 

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės mobilizacijos 

planas.   

2015 m. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos 

ministerijos teikta informacija Lietuvos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui atnaujinti.   

2015 m. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos 

ministerijos pateiktos 4 veiklos, vykdant valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant 

mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, ataskaitos.   

2015 m. parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2015 metų mobilizacinio mokymo 

planas, jis pateiktas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos 

ministerijos.  

2015 m. parengtas, su  Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto 

apsaugos ministerijos suderintas ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų Civilinio mobilizacinio personalo rezervo 

sąrašas.  

Veikla, vykdant įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą 

Savivaldybės administracijoje 
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2015 metais į Valstybės saugumo departamentą siųsti 3 asmenų, kurie pretenduoja gauti ar 

pratęsti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, 

užpildyti klausimynai. Išduoti 5 leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma „Slaptai“. Panaikinti 3 leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma „Slaptai“. Išduota 12 leidimų dirbti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, 

žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Valstybės saugumo departamentui teisės aktų nustatyta 

tvarka buvo teikiama informacija apie išduotus ir panaikintus leidimus. Valstybės saugumo 

departamentui pateiktas užpildytas Klausimynas patikrinimui dėl teisės aktų, reglamentuojančių 

įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimų įgyvendinimo. Iš viso parengti 22 Administracijos 

direktoriaus įsakymais veiklos klausimais dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų 

įgyvendinimo. 

Veikla, vykdant privačių interesų deklaracijų kontrolę ir konsultavimą 

2015 metais prisijungta prie Interesų deklaracijų informacinės sistemos – IDIS. Privačių 

interesų deklaracijų informacinė sistema leidžia elektroniniu būdu ir efektyviai vykdyti privačių 

interesų deklaracijų administravimą. Ji įgalina stebėti pavaldžių tarnautojų jau pateiktų, deklaruotų 

privačių interesų deklaracijų duomenis.  

2015 metais rengti Savivaldybės mero potvarkiai dėl nusišalinimo, siųsti raštai ir 

užklausimai į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir kitas įstaigas, rengtos rekomendacijos dėl 

viešų ir privačių interesų derinimo.   

Iš viso 2015 metais civilinės saugos specialistas parengė 56 Administracijos direktoriaus 

įsakymus, vieną Savivaldybės mero potvarkį, 120 siunčiamų raštų, 2 Tarybos sprendimus.  

 

BARTININKŲ SENIŪNIJA 

 

Seniūnijos charakteristika. Bartninkų seniūnijos bendras plotas – 12 846 ha. Budavonės 

miškas užima 167,9 ha plotą. Seniūnijoje yra du ežerai – Ožkabalių ir Sausininkų. Seniūnijos teritorija 

teka Širvintos, Dotamo, Aistos ir Rausvės upės. Seniūnija ribojasi su Gražiškių, Pajevonio, Šeimenos, 

Keturvalakių seniūnijomis, Kalvarijos savivaldybės Akmenynų ir Kalvarijos seniūnijomis. Seniūnijai 

priklauso 38 kaimai, iš jų: 6 didesnės gyvenvietės: Bartninkų miestelis, Lakštučiai, Pašeimeniai, 

Piliakalniai, Geisteriškiai, Vartai. 7 kaimuose gyventojų nėra. Ožkabaliuose, prie atkurtos J. 

Basanavičiaus tėviškės sodybos-muziejaus, žaliuoja Atgimimo ąžuolynas. Netoliese kyla vaizdingos 

Kušliakalnio ir Svirkalnio kalvos. Prie Aistos upelio, Piliakalnių kaime – Piliakalnių piliakalnis. 
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Netoliese, Vinkšnupių kaime, išlikusios senosios totorių kapinaitės, kuriose pastatytas paminklinis 

akmuo, informacinis stendas.   

Seniūnijoje yra Bartninkų ir Alksninės bažnyčios ir prie jų veikiančios kapinės. Seniūnijos 

teritorijoje yra 21 neveikiančios senosios kaimų kapinaitės. 

Bartninkų seniūnijoje veikia šios valstybinės įstaigos: Bartninkų Jono Basanavičiaus 

mokykla-daugiafunkcis centras, ambulatorija, 2 medicinos punktai, 2 pašto skyriai, 4 bibliotekos 

filialai. 

Statistiniai duomenys. Remiantis statistiniais duomenimis, seniūnijoje 2015-12-31 

gyvenamąją vietą deklaravo 2 343 gyventojai, iš jų: 1 165 moterys, 1 178 vyrai. Naujai užregistruoti 

112 gyventojų, iš jų – 27 naujagimiai. Mirė 32 žmonės. 25 seniūnijos gyventojai deklaravo 

gyvenamosios vietos deklaracijas, pildomas asmenims išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam 

nei 6 mėn. laikotarpiui.  

Darbo biržos duomenimis, 2016-01-01 registruoti 147 bedarbiai, iš kurių: vyrai – 79, 

moterys – 68.  Jaunimo iki 29 metų amžiaus – 31, iš kurių 21 vyras ir 10 moterų. Nedarbo lygis 

Bartninkų seniūnijoje – 10,3 (rajono vidurkis – 11,5). 

Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje-daugiafunkciniame centre mokosi 192 

moksleiviai ir 31 Gražiškių gimnazijos gimnazistas. Mokykloje dirba 38 mokytojai ir 26 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. Dalis seniūnijos vaikų lanko Gražiškių ir Vilkaviškio mieste 

esančias mokyklas. Seniūnijos ir mokyklų darbuotojai bendrai sprendžia mokinių socialines bei 

mokslo problemas. Mokiniai padeda tvarkyti gyvenviečių teritorijas, istorines vietas, kapines. 

Seniūnijoje vykdoma veikla. Seniūnijos teritorijoje įsikūręs ŽŪK ,,Melbras“, kuriame 

dirba apie 40 darbuotojų, čia iš gyventojų superkamas pienas.  

Lakštučių gyvenvietėje yra įsikūrusi Z. Raulinaičio IĮ ir UAB „Furlita“, gaminančios baldus, 

ir UAB ,,Agrocentras“, superkantis grūdus ir prekiaujantis trąšomis bei chemikalais. Šioje bendrovėje 

dirba 26 darbuotojai. 

Seniūnijos teritorijoje yra 6 parduotuvės: Piliakalnių gyvenvietėje – 1, Bartninkų miestelyje 

– 2, Geisteriškių gyvenvietėje – 1, Lakštučių gyvenvietėje – 1, Pašeimenių gyvenvietėje – 1. 

Pagal verslo liudijimą Pašeimenių ir Bartninkų gyvenvietėse dirba 3 staliai.  

Lankytojus priima  kaimo turizmo sodyba, įsikūrusi Bartninkų miestelyje, ir „Mockabūdžių 

laisvalaikio ir pramogų kompleksas“, esantis Mockabūdžių kaime. 

Šiuo metu seniūnijoje yra susikūrusios šešios bendruomenės, kurios aktyviai ruošia 

projektus bendruomenių namams ir aplinkai tvarkyti, organizuoja įvairius šventinius renginius.  2015 

metais iš VBT bendruomenės įsisavino 1 740 eurų.  Lakštučių kaimo bendruomenė, gavusi lėšų pagal 
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pateiktą paraišką, suorganizavo tradicines 10-ąsias futbolo varžybas, sporto aikštyne įrengė 

treniruoklius ir tvorą, Geisteriškių kaimo bendruomenė – treniruoklius ir aikštelę automobiliams. 

Pašeimenių kaimo bendruomenė remontuoja bendruomenės namus. Bartninkų bendruomenė „Aista“ 

įsigijo virtuvės įrangą ir suorganizavo jaunimo sportines varžybas. 

2015 metais seniūnijoje vyko valstybinių švenčių ir kitų atmintinų datų paminėjimai, 

tradicinė Vasaros šventė po šv. Petro atlaidų, Motinos dienai skirtas minėjimas, adventinio 

susikaupimo popietė, Kalėdų eglutės šventė vaikams, kitos įvairios vakaronės.  

Seniūnijos teritorija eina pėsčiųjų ir dviratininkų turizmo maršrutai. Ant Svirkalnio kalvos 

ir Piliakalnių piliakalnio įrengta poilsiavietė su stalais ir laužaviete. Didesnėse seniūnijos 

gyvenvietėse įrengti sporto aikštynai. 

Kartu su Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkciu centru organizuojamos 

tarptautinės bėgimo varžybos. Varžybų maršrutas: nuo dr. Jono Basanavičiaus gimtinės (Ožkabalių 

kaimas) iki Jono Basanavičiaus vardu pavadintos mokyklos. Nugalėtojai apdovanojami prizais. 

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas. Į seniūniją įvairiais klausimais kreipėsi apie 600 

gyventojų. Išduotos 133 pažymos: šeimos sudėties, charakteristikos ir kt. Patvirtinti 85 notariniai 

veiksmai: 13 testamentų, 16 įgaliojimų, 56 nuorašo ir parašo tikrumo patvirtinimai. Užregistruoti 45 

gauti dokumentai, išsiųsti 62 įvairaus pobūdžio raštai.  Sudarytos 229 visuomenei naudingų darbų 

atlikimo sutartys, su Marijampolės archyvu tvarkyti ir derinti įvairūs archyviniai dokumentai. Išduoti 

9 mirties liudijimai ir 42 leidimai laidoti, iš kurių 28 – Bartninkų kapinėse ir 14 – Alksninės kapinėse, 

pildytos kapinių statinių knygos.      

2015 metais išduotos 255 gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos, 63 asmenų adresai 

patikslinti Gyventojų registre.  

Renkami ir pateikiami duomenys mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai. Gyventojams buvo 

išdalintos žemės nuomos mokesčio deklaracijos. 

Seniūnijoje žemės ūkis yra pagrindinė gyventojų verslo šaka.  

2016 m. sausio 1 d., Ūkininkų ūkio registro duomenimis, seniūnijoje yra 441 veikiantis 

ūkininkų ūkis. 63 ūkiuose ūkininkauja jaunieji ūkininkai, t. y. asmenys iki 40 metų amžiaus.    

Vadovaujantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenimis, seniūnijoje 

registruotos 609 žemės ūkio valdos, iš kurių ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinta 531 valda, o naujai 

įregistruotos 9 valdos. 2015 metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiu 

seniūnijoje priimtos 506 paraiškos. Visos paraiškos ir dokumentai buvo priimami tik elektroniniu 

būdu. Naudojantis elektronine bankininkyste, 2 paraiškos buvo patvirtintos savarankiškai.  
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Pagal Lietuvos KP 2014-2020 metų programos priemones sertifikuota ekologinė gamyba 

vykdoma 3 ūkiuose, gamtinių ir kitų specifinių kliūčių vietovėje – 12 ūkių, kraštovaizdžio tvarkyme 

– 9 ūkiuose, pirmo žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku – 1 ūkyje ir miškų aplinkosaugos 

– 1 ūkyje. Kartu su paraiška pateiktas 131 prašymas tiesioginėms išmokoms už mėsinius galvijus ir 

mėsines avis bei papildomas išmokas už ėriavedes gauti. 

Paramos paraiškas savivaldybei dėl papildomo bičių maitinimo pateikė 4 seniūnijos bičių 

laikytojai. 

Pieno gamintojų sumažėjo iki 260 (2014 m. buvo 339 pieno gamintojai).  

81 ūkininkas kreipėsi dėl kiaulių ūkio įregistravimo ir kiaulių ūkio atnaujinimo ūkinių 

gyvūnų registre. 

Žemės ūkio subjektai kreipiasi dėl informacijos peržiūrėti Ekonominio valdos dydžio 

duomenis, apskaičiuotą preliminarų azoto kiekį. Pagal pageidavimą buvo išduoti ekonominio dydžio 

apskaičiavimo sąrašai. Ūkininkai asmeniškai arba kreipiantis į seniūnijų žemės ūkio specialistus teikė 

pastabas dėl apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Pagal pranešimus buvo tikslinamas apleistų žemių 

duomenų rinkinys, pagal kurį skaičiuojamas žemės mokestis.  

Seniūnijoje suteikiama informacija apie reikalingus pateikti dokumentus ir reikalavimų 

laikymąsi dalyvaujant 2014–2020 metų KPP programose. Taip pat teikiama informacija įvairiais 

klausimais: subsidijų už gyvulius, asbestinių stogų keitimo, kiaulių registravimo, žemės deklaravimo, 

išmokų už pasėlių plotus. Rengiamos ataskaitos apie parduotus ir sandėliuose laikomus grūdų kiekius.  

2015 metais socialinę pašalpą gavo 147 šeimos – 115 392 eur. Dėl išmokos vaikui kreipėsi 

105 šeimos. Išmokėta suma – 33 352,97 Eur Šildymo išlaidų kompensaciją gavo 63 šeimos – 14 

879,54 Eur 2015 metais išmokėtos 22 specialios laidojimo pašalpos mirties atveju. Mokinio 

reikmenims įsigyti paramos kreipėsi 76 šeimos (133 vaikai). Iš viso per 2015 metus išmokėta 419 

791,88 Eur išmokų ir pašalpų.  

Parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims iš intervencinių atsargų 

fondų suteikta 502 asmenims (132 šeimos). 

Seniūnijoje lankomosios priežiūros paslaugas gauna 5 asmenys.  

2015 metais seniūnijoje buvo 16 šeimų, įtrauktų į socialinės rizikos šeimų sąrašą, kuriose 

auga 27 vaikai. Iki 3 metų – 7 vaikai, 4–7 metų – 3 vaikai, 8–18 metų – 17 vaikų. Sunkios rizikos 

šeimų nėra, vidutinės rizikos – 10 šeimų, lengvos rizikos – 6 šeimos. Per metus socialinė darbuotoja 

šeimose apsilankė 357 kartus. Bendradarbiaujant su Bartninkų ambulatorijos darbuotojais, nuolat 

rūpinamasi šiose šeimose augančių vaikų sveikata. Sprendžiant iškylančias problemas, šiose šeimose 
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lankėsi ir aktyviai veikloje dalyvavo Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnai bei Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus darbuotojai.   

Seniūnijoje atlikti darbai. 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto seniūnijos gyvenviečių 

viešajam ūkiui skirtų lėšų sunaudota 12 373,78 eurų: gatvių apšvietimas – 2 976,75 Eur, atliekų 

tvarkymas – 5 704,75 Eur, viešųjų darbų administravimas – 3 692,28 Eur. 

2015 m. buvo tvarkomos senosios Grajauskų kaimo kapinaitės, senosios Lietuvos totorių 

kapinės Vinkšnupių kaime. Veikiančiose Bartninkų kapinėse apgenėti medžiai, išrauti nupjautų 

medžių kelmai. Alksninės kapinėse už 9 784,06 Eur buvo atlikti vandens gręžinio ir vandens sistemos 

projektavimo ir vandens gręžinio įrengimo statybos darbai. Pabaigti projektui dar reikia apie 7 000 

eurų.  Miestelio centre įrengtas gėlynas ir takas iš lauko akmenų, prie kurio pastatyta dailininko Juozo 

Šalčiūno meninė skulptūra. Budavonės miške, vietoje, kurioje buvo nukankinti kunigai, sutvarkyta 

aplinka. Nuo Piliakalnių piliakalnio pašalinti menkaverčiai medžiai. Piliakalnių ir Svirkalnio 

poilsiavietėse atnaujinti baldai, sutvarkyta aplinka. 

Keliams prižiūrėti ir remontuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 87 300 

eurų. 29 300 eurų panaudota keliams su žvyro danga priežiūrai (greideriavimas, žvyravimas). 32 989 

eurų panaudota Pašeimenių kaimo Kaštonų gatvės asfaltavimo darbams, 13 819 eurų panaudota 

Bartninkų mstl. Skardžio  gatvės asfalto dangai dalinai atnaujinti ir 3 994 eurų – seniūnijos 

gyvenviečių gatvių asfalto dangos išdaužoms užtaisyti. Iš šios programos lėšų buvo pastatytos 

Vaisbūniškių, Mockabūdžių, Lakštučių gyvenviečių ribas žyminčios nuorodos, pastatyti kiti vietinės 

reikšmės keliuose saugų eismą užtikrinantys ženklai.  

Pagal viešųjų darbų programą buvo įdarbinta 10 žmonių. Jie atliko kapinių, miestelio ir 

gyvenviečių tvarkymo bei priežiūros darbus. 

2016 metų planai.  Svarbiausi 2016 metų uždaviniai yra šie: 

-  išasfaltuoti Žalumynų gatvę Bartninkų miestelyje ir įrengti šaligatvį; 

-  gerinti vietinės reikšmės kelių būklę, išvalant pakelėse menkaverčius želdinius;  

-  pakeisti gatvių apšvietimo perdegusias lempas; 

-  Alksninės kapinėse pabaigti vandens gręžinio įrengimo darbus;  

-  suremontuoti ir naujai pagaminti dalį Piliakalnių piliakalnio laiptų ir poilsiavietės baldų. 

Įsipareigota aktyviai bendradarbiauti su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis ir 

bendruomenėmis. 

 

GIŽŲ SENIŪNIJA 
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Gižų seniūnijos centras – Gižų kaimas. Seniūnija ribojasi su Marijampolės savivaldybe, 

Keturvalakių, Šeimenos ir Pilviškių seniūnijomis. Seniūnijoje yra 27 kaimai, trys didesnės – Gižų, 

Rimavičių ir Antupių – gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei pusė visų gyventojų. Seniūnijos 

plotas  –  3 891,7 ha.  

2015 metais seniūnijoje gyveno 1 020 gyventojų. Atvykimą deklaravo 13 žmonių, išvyko iš 

seniūnijos – 4. Per metus mirė 13 žmonių, gimė – 14.  

Toliau plėtojama kaimo turizmo veikla, yra trys veikiančios kaimo turizmo sodybos, 

aptarnaujančios svečius. Galime pasidžiaugti Kazimiero Baršausko tėviške, gražia miestelio aplinka 

ir gamta, sutvarkytu miestelio centru bei atokesnėmis gyvenvietėmis, kurių pagrindinės gatvės 

apšviestos ir išasfaltuotos. 

Seniūnijos teritorijoje yra profesoriaus Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla, kultūros 

namai, medicinos punktas, šeimos klinika, biblioteka, 2 kirpyklos, paštas, Šv. Antano Paduviečio 

bažnyčia, Antupių ir Išlandžių kaimų koplyčios, 3 individualios parduotuvės, keletas individualių 

įmonių. Atokiuose kaimuose gyvenančius gyventojus aptarnauja autoparduotuvės. 

Pagrindinės verslo rūšys – žemės ūkis, gyventojų paslaugų ir aptarnavimo įmonės. 

2015 metais žemės ūkio specialistė teikė konsultacijas ūkininkams paraiškų teikimo, kaimo 

plėtros programos ir kitais klausimais. Žemės ūkio kaimo ir verslo registre atnaujintos 232 valdos, 

dvi – įregistruotos naujai. Pateiktos 175 deklaracijos tiesioginėms išmokoms už  ž. ū. naudmenas  ir 

pasėlius, įbraižyti 1552 laukai, kurie sudaro 3790 ha plotą. Pagal priemonę ,,Tausojanti aplinką 

daržovių ir vaisių auginimo sistema“ paraiškas teikė 1 ūkininkas, pagal priemonę ,,Asbestinių stogų 

dangos keitimas“ – 3 ūkininkai. Pieno gamintojai pateikė 6 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir 

realizavimo deklaracijas, kiaulių laikymą deklaravo 68 ūkininkai. Gižuose vyrauja vidutinio didumo 

ūkiai. Vienas ūkininkas dirba daugiau nei 1 400 ha, devyni 100–200 ha žemės, kiti mažažemiai. 

Daugiausia ūkiuose auginama vasariniai ir žieminiai kviečiai – 1489 ha, rapsai – 696 ha, miežiai, 

cukriniai runkeliai, bulvės. Septyni ūkininkai užsiima pieno ir mėsos gamyba. Dėl mažų pieno 

supirkimo kainų ūkiai patiria nuostolius, likviduoja bandas, pasilikdami tik mėsinius galvijus. 

Mažesniuose ūkiuose auginamos avys. Netradiciškai ūkininkaujantys gyventojai augina vaistažolių, 

kmynų, juodųjų serbentų, riešutų ir trešnių, atviro grunto daržovių. Keletas ūkininkų laiko bites. 

Seniūnijos ūkininkai nuolat raginami prisižiūrėti savo dirbamų laukų pakraščius, nusišienauti ir 

išsivalyti melioracijos griovius. 

Keletas individualių įmonių užsiima naudotų automobilių, jų dalių prekyba bei remontu, 

naudotos žemės ūkio technikos, traktorių pardavimu bei remontu, baldų, medienos gamyba bei jos 

apdirbimu. Keletas seniūnijos gyventojų dirba valstybinėse įstaigose: mokykloje, pašte, seniūnijoje, 
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medicinos įstaigose, bibliotekoje, Marijampolės ir Vilkaviškio miestuose. Plėtojamas smulkusis 

verslas.  

Seniūnijoje įsikūrusios dvi kaimo bendruomenės. Panaudodamos gautas lėšas iš ES fondų, 

puoselėja ir gražina seniūnijos aplinką, kuria patogesnį gyvenimą. Pernai Gižų bendruomenė parašė, 

gavo lėšas ir įgyvendino du projektus: ,, Viešosios erdvės sutvarkymas“ – projekto vertė 134 eurai, 

prie mokyklos sutvarkytas viešasis lauko tualetas ir  ,,Sportuosim – sveikesni būsim“ – vertė 700 

eurų, nupirkti ir kultūros namų salės patalpose pastatyti du elipsiniai treniruokliai. Projektus rašė Gižų 

kultūros namų renginių organizatorė Rūta Raškauskienė ir bibliotekininkė Nijolė Vaitūnaitienė. Joms 

talkino bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai. Gižų bendruomenė palaiko glaudžius ryšius su 

kitomis rajono savivaldybės bendruomenėmis. Bendruomenės jaunimas kviečiamas dalyvauti 

įvairiose varžybose, išvykose ir šventėse. 

Gižų bibliotekoje 2015 metų pabaigoje buvo 6 437 vnt. knygų fondas. 2015 metais gauti 188 

vnt. naujų knygų. Per metus bibliotekoje apsilankė 1212 lankytojų. Sutelkta 176 nuolatiniai 

vartotojai, kurie daugiausia naudojasi internetu, mielai laiką leidžia prie esamų kompiuterių:  ieško 

informacijos, bendrauja su draugais, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Vidutiniškai per dieną 

bibliotekoje apsilanko 16 vartotojų. Bibliotekos fondas, lyginant su 2014 metais sumažėjo 46 

dokumentais.  

Bibliotekoje buvo suorganizuoti 34 renginiai: netradicinių kalėdinių eglučių ir žaisliukų 

paroda, vaikų darbelių iš rudens gėrybių, piešinių, fotografijų parodos, įvairios popietės ir 11 

literatūrinių skaitymų, knygų aptarimų, viktorinų. Vasarą suorganizuota ekskursija į kaimyninę Šakių 

savivaldybę. Aplankytas Zyplių dvaras, Lukšių miestelis, Šakių bažnyčia. Įdomus renginys vyko 

rudenį, kraštietės Elenos Žuliūtės-Bačiulienės knygos ,,Ten, kur vingiuoja Rausvė“ pristatymas. 

Vyko sveikos gyvensenos popietė, kurios metu savo produkciją pristatė ,,Forever“ kompanijos 

atstovai, bendruomenės projekto ,,Sportuosim – sveikesni būsim“ pristatymas. Paskaitą apie sveiką 

gyvenseną skaitė profesionalūs medikai. Toliau veiklą tęsia pagyvenusių žmonių  ,,Senjorų klubas“. 

Į renginius klubo nariai renkasi du kartus per mėnesį. Metų pabaigoje klubo moterys surengė advento 

popietę ,,Laiko ratu“, akomponuojant gitarai, advento giesmes giedojo mokyklos mokiniai. 

Bibliotekos renginiuose per metus dalyvavo apie 430 žmonių. Bibliotekininkė renka medžiagą apie 

Gižų krašto istoriją, papročius, amatus. Nuotraukos iš organizuojamų  renginių talpinamos seniūnijos 

informaciniuose stenduose. 

Gižų kultūros namuose 2015 metais įvyko 38 renginiai: jaunimo šokių ir poilsio vakarai, 

minėjimai, parodos. Vasaros renginiai vyko atskiruose kaimuose. Gižų ir Antupių bendruomenės 

organizavo Vasaros šventes savo kaimuose. Dėl pinigų ir rėmėjų trūkumo šventės buvo kuklesnės. 
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Pakvietėme muzikinę grupę ,,Dinamika“, vietinius šokėjus ir muzikantus. Antupiuose vyko 

bendruomenės vėliavos šventinimas, sportinės žaidynės. 

Neišnyksta ir tradiciniai bendruomenės renginiai: šeimos dienai skirti renginiai, Valstybės 

švenčių minėjimai, kartu su bažnyčios bendruomene švenčiami atlaidai, Užgavėnės, Velykos, 

Kalėdos. Kartu su mokyklos bendruomene surengėme Kaziuko mugę. 

Renginiams ieškome netradicinių erdvių. Keletas renginių vyko gražiausiose seniūnijos 

sodybose, kaimo bibliotekoje, bendruomenės patalpose, mokykloje. Miestelio gyventojai pageidauja 

daugiau pramoginių renginių, popiečių, vakaronių, kuriose jie patys galėtų dalyvauti, pasilinksminti. 

Kultūros namų darbuotojai bendradarbiauja su Gižų K. Baršausko pagrindinės mokyklos 

bendruomene, Gižų kaimo bendruomene, seniūnijos ūkininkais ir verslininkais, be kurių paramos 

nebūtų galima organizuoti didesnių švenčių.  Palaikome ryšį ir dalinamės informacija su kitais 

kultūros centro padalinių darbuotojais ir kolektyvais. Į renginių programas kviečiamės meno mėgėjų 

kolektyvus iš Vilkaviškio kultūros centro bei kitų rajono seniūnijų. 

Įsimintini kultūriniai renginiai: Vasaros šventė ,,Po liepa brandinančia medų“, Kraštietės 

Elenos Žuliūtės-Bačiulienės knygos ,,Ten, kur vingiuoja Rausvė“ pristatymas, pilietinė akcija 

,,Darom 2015“, ,,Senųjų Antupių“ bendruomenės sporto šventė, Kaziuko mugė, Kalėdinis karnavalas 

,,Cirkas“. 

Gižų jaunimo komanda žaidžia rajoniniame krepšinio turnyre „Santakos“ laikraščio taurei 

laimėti ir kitose varžybose. Vasarą jaunimas turi galimybę žaisti krepšinį ir tinklinį lauko aikštelėse, 

dalyvauti bendruomenių sąskrydyje, gali treniruotis Antupių lauko treniruoklių aikštelėje, Gižų 

kultūros namuose. 

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas 

2015 metais organizuotos dvi gyventojų sueigos. Jose aptarta praeitų metų seniūno veiklos 

ataskaita, Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus darbo ataskaitos, Gižų gyvenvietės lietaus 

ir kanalizacijos vandens valymo įrenginių projektavimo darbai, atsakyta į gyventojams rūpimus 

klausimus.  

Jau keletą metų visuomeninę veiklą tęsia seniūnaičiai. Jų darbas efektyvus ir reikalingas. 

Seniūnaičių organizuojamose sueigose aptariami klausimai aktualūs visiems seniūnijos gyventojams: 

teikiami siūlymai seniūnui  dėl vietinių kelių remonto, aplinkos tvarkymo ir tvarkos palaikymo 

kaimuose, dėl gatvių asfaltavimo, pralaidų įrengimo, vasaros švenčių organizavimo. 

Seniūnija gavo 25 raštus. Įvairioms organizacijoms išsiųsta 50 raštų. Paruošti ir savivaldybės 

skyriams pristatyti 68 vidaus dokumentai, pasirašytos 76 visuomenei naudingų darbų atlikėjų 

sutartys. Pagal šias sutartis socialinės pašalpos gavėjai privalo atidirbti seniūnijoje atitinkamą valandų 
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kiekį. Jie dirba įvairius aplinkos tvarkymo darbus, padeda neįgaliems žmonėms susitvarkyti buitį. 

Gyventojams išduota 61 pažyma. Atlikti 24 notariniai veiksmai. Gauti ir išnagrinėti 37 gyventojų 

prašymai asmeniniais klausimais. 

Gyventojams, iš valstybės nuomojantiems žemę buvo išdalytos žemės nuomos mokesčio 

deklaracijos, kontroliuojamas atliekų mokėjimo mokestis. 

Seniūnija teikė medžiagą Civilinės metrikacijos skyriui, Vilkaviškio policijos komisariatui 

ir kitoms įstaigoms. Įvertintos 27 šeimų gyvenimo sąlygos, išregistruota 10 mirčių, išduoti 28 leidimai 

laidoti, pildytos kapinių statinių knygos, nurašyti, tvarkyti ir derinti su Marijampolės archyvu įvairūs 

archyviniai dokumentai. Vykdyta seniūnijos gyventojų apklausa dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir gyvenamųjų vietovių ribų 

nustatymo ir keitimo pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtus planus. 

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitos funkcijas, seniūnijoje 2015 metais gyvenamąją vietą deklaravo 13 asmenų, 

išvykimą – 4 asmenys, apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduotos 74 pažymos. 4 asmenims ir jų 

šeimų nariams atliktas deklaravimo duomenų keitimas. 

Seniūnijoje vykdomas socialinis darbas. Šioje srityje dirba dvi specialistės. Viena iš jų lanko 

šeimas, įtrauktas į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Tokių šeimų 2015 metų sausį buvo 11, metų 

pabaigoje sumažėjo iki 10. Šiose šeimose gyvena 30 vaikų. Per metus darbuotoja šeimose apsilankė 

420 kartų. Socialinės rizikos šeimoms per 2015 metus buvo teikiama socialinė bei materialinė 

pagalba. Darbuotoja šioms šeimoms padeda susitvarkyti dokumentus socialinėms išmokoms ar 

neįgalumo pašalpoms gauti, konsultuoja vaikų auklėjimo, buities tvarkymo ir kitais klausimais. 

Šeimose socialinių problemų didėja dėl gyventojų nedarbo, socialinių įgūdžių stokos, alkoholio 

vartojimo, negebėjimo tikslingai  panaudoti valstybės teikiamą paramą, netinkamos vaikų priežiūros 

ir auklėjimo. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas vienišiems seneliams, socialiai remtinoms šeimoms: jie 

buvo nuolat lankomi, teikiama pagalba. Seniūnijos ir viešųjų darbų darbininkai senyvo amžiaus 

asmenims padėjo atlikti sunkesnius ūkio darbus. 71 nepasiturinčiai seniūnijos šeimai t. y. 161 

asmeniui visus metus buvo dalijami birieji maisto produktai iš intervencinių atsargų. Šių maisto 

produktų mūsų gyventojams per metus išdalinta apie 3,9 t. Socialiai remtinoms ir daugiavaikėms 

šeimoms bei šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, neįgaliesiems, našlaičiams 

mokamos socialinės išmokos. Palyginti su 2014 metais, šios išmokos seniūnijoje sumažėjo keturiais 

tūkstančiais eurų. Per 2015 metus 146 seniūnijos šeimoms  išmokėta  159 440 eurų įvairių socialinių 
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išmokų. Didžiausią dalį užima slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 33 797 eurai, socialinės 

pašalpos išmokos – 26 577 eurai, neįgaliojo šalpos pensijos – 24 394 eurai ir kt. 

Seniūnijoje aktuali gyventojų užimtumo ir bedarbystės problema. Kyla nedarbo lygis, 

daugėja bedarbių, kurie kreipiasi į seniūniją dėl socialinės pašalpos mokėjimo. Daugelis šeimų 

skursta, neturi darbo, nevengia alkoholio vartojimo. Metų pabaigoje darbo biržoje buvo užsiregistravę 

50 darbo ieškančių seniūnijos gyventojų. Praėjusiais metais seniūnijoje iš darbo biržos įdarbinti 7 

žmonės.  Darbo biržos paslaugomis naudojasi vis daugiau gyventojų. Bedarbiai skatinami lankyti 

specialius kursus, kurie suteiktų galimybę įgyti naują profesiją. 

 

Ūkinė veikla 

Gižų seniūnijai 2015 metais komunalinėms išlaidoms buvo skirti 7 550 eurų asignavimai. 

Šie pinigai buvo panaudoti aplinkos tvarkymui, gatvių apšvietimui, komunalinių atliekų išvežimui ir 

kt. reikmėms. 

Viešųjų darbų darbininkai ir asmenys, atidirbantys už socialines pašalpas Gižų ir Antupių 

gyvenviečių teritorijose genėjo šakas, išpjovė menkaverčius krūmus, medžių išvartas, vasarą sodino 

ir prižiūrėjo gėlynus, karpė gyvatvores, parkuose perdažė medinius suolelius. Ištisus metus seniūnijos 

prižiūrimose teritorijose šienautos pakelės, grioviai, pjaustyti krūmynai, pasenę medžiai. Iš nupjautų 

medžių pagamintos malkos buvo nuvežtos vienišiems seneliams ir daugiavaikėms šeimoms bei 

panaudotos socialinių paslaugų centro šildymui.  

Buvo tvarkomos ir prižiūrimos visos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės. Rūdos ir 

Išlandžių kapinėse nupjauti ir išvežti 2 pavojingi seni medžiai. Rūdos kapinių teritorijoje iškastas 

naujas vandens baseinas, pajungta vandens tiekimo linija kapų laistymui. Įrengtos septynios betono 

aikštelės atliekų konteineriams pastatyti. Šienautos laisvos teritorijos, ravėti neprižiūrimi kapai, grėbti 

lapai ir išvežtos šiukšlės. Baigti Antupių kapinių koplytėlės restauravimo darbai. Pakeistos apkalimo 

lentos, naujai išbetonuoti įėjimo laiptai, nudažytos lauko sienos. Prie Gižų K. Baršausko pagrindinės 

mokyklos įrengta tinklinio aikštelė, atrestauruotas lauko tualetas. Atrestauruoti Rūdos ir Rimavičių 

kaimų kryžiai bei sutvarkyta jų aplinka. 

Anksti pavasarį kirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, Rūdos kaime prie magistralinio kelio 

Marijampolė–Kybartai bei Baltrakio kapinių teritorijoje sodinti medeliai. Pasodinta 100 liepų, 80 

beržų, 100 eglučių. Gižų  kaime nuo pagrindinių gatvių pakraščių nuvalytos ir išvežtos žemių 

sankaupos, nuskusti ir atnaujinti šaligatviai. Balandžio mėnesį vyko pilietinė akcija ,,Darom 2015”, 

kurios metu seniūnijos darbuotojai, bendruomenės jaunimas (apie 30 žmonių) miestelio centre, 
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pakelėse, melioracijos grioviuose ir upelių šlaituose rinko šiukšles. Surinkta daugybė plastikinių 

butelių, mašinų padangų ir kt. atliekų. 

Seniūnijoje vykdomas komunalinių atliekų išvežimas. Konteineriais aprūpinti visi 

seniūnijos gyventojai. Atokiuose kaimuose pastatyti bendro naudojimo konteineriai, žmonės turi 

galimybę patys atvežti ir išversti šiukšles. Nuolat primenama kaip svarbu rūšiuoti stiklo, popieriaus 

ir plastiko atliekas. 2015 metais gyventojai buvo raginami pagal panaudos sutartį įsigyti 

kompostavimo dėžes žaliosioms atliekoms. Stambiagabaritės atliekos taip pat surenkamos reguliariai.  

Gyvenvietėse nuolat keičiami gatvių apšvietimo žibintai. 9 gatvių šviestuvai pakeisti naujais. 

Atlikta Antupių koplytėlės elektros įvado rekonstrukcija. Gižų kaime Birutės gatvėje pravesta 

elektros apšvietimo linija. 

2015 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gauti 67,3 tūkst. eurų                                       

panaudoti seniūnijos prižiūrimiems keliams greideriuoti, žvyruoti ir gatvėms asfaltuoti. Visus metus 

buvo prižiūrimi seniūnijos vietiniai keliai: Gižai–Baltrakis, Gižai–Adamarina, Antupiai–Skriaudupis, 

Išlandžiai–Gižai, Rimavičiai–Žvirgždaičiai ir kt. Jie greideriuoti du kartus, lygintos duobės. 

Nugreideriuota apie 65 km vietinių kelių. Sodo gatvėje įrengtos dvi pralaidos, iškasti vandens 

nuleidimo grioveliai. Žvyruotos Sodo ir Liepų gatvių atkarpos, Antupių gyvenvietės Paupio gatvėje 

patiesta asfalto danga. Žvyruotas Viktorinės kaimo  kelias, šonuose suformuoti grioviai. Birutės 

gatvėje asfaltu užpiltos išsimušusios duobės. Žiemą nuo kelių į atokius vienkiemius valytas sniegas. 

 

2016 metų planai 

1. Įrengti informacinį stendą Adamarinos gyvenvietės Žvyro gatvėje. 

2. Išasfaltuoti  Gižų gyvenvietės Suvalkijos gatvės likusią atkarpą. 

3. Išpjauti 6 pavojingus medžius Gižų gyvenvietėje ir Antupių kapinėse.  

4. Žvyro gatvėje įrengti dvi vandens pralaidas, suformuoti vandens nutekėjimo griovelius. 

5. Pakeisti nauja dalį Baltrakio kaimo kapinių tvoros. 

 

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA 

 

Gražiškių seniūnijoje yra 31 kaimas. Gyvena 941 gyventojas. Bendras seniūnijos plotas – 12 

000 ha, iš jų – 1 076 ha miškų. Seniūnijos centras – Gražiškiai. Seniūnijos centras nutolęs nuo 

Vilkaviškio 25 km. Gražiškių seniūnija ribojasi su Pajevonio, Bartninkų, Vištyčio seniūnijomis, 

Kalvarijos savivaldybe, Lenkijos Respublika. 
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Gražiškiuose veikia šios įstaigos: Gražiškių gimnazija, kurioje  mokosi 260 mokinių, iš jų 

32 mokiniai mokosi Bartninkų skyriuje, 30 vaikų lanko darželį (16 priešmokyklinio ugdymo grupę ir 

14 ikimokyklinio ugdymo grupę), medicinos punktas, paštas, ugniagesių komanda, biblioteka, 

Graužinių ir Duonelaičių žvyro karjerai, karinių oro pajėgų radiolokacinė stotis, 1 parduotuvė, 2 

individualios veterinarijos įmonės.  

 

Statistiniai duomenys 

2015 metais į Gražiškių seniūniją atvyko gyventi 30 asmenų, išvyko  7. Priimta 19 prašymų 

dėl leidimo palaidoti Gražiškių civilinėse kapinėse. Išduota 19 leidimų palaidoti Gražiškių civilinėse 

kapinėse 12 moterų, 7 vyrus. Iš jų: 10 asmenų iš Gražiškių seniūnijos, 9 asmenys atvežti palaidoti iš 

kitų Lietuvos vietovių. 2015 metais gimė 10 vaikų (3 mergaitės, 7 berniukai).  

Remiantis Gyventojų registro duomenimis, Gražiškių seniūnijoje gyvenamąją vietą 

deklaravusių asmenų skaičius 2016-01-01 : 

 

Eil. 

nr. 

Grupė Vyrų Moterų Iš viso 

1. iki 7 metų 27 32 59 

2. nuo 7 metų iki 16 metų 50 45 95 

3. nuo 16 metų iki 18 metų 13 7 20 

4. nuo 18 metų iki 25 metų 49 43 92 

5. nuo 25 metų iki 45 metų 148 106 254 

6. nuo 45 metų iki 65 metų 134 121 255 

7. nuo 65 metų iki 85 metų 55 85 140 

8. nuo 85 metų 9 17 26 

 Bendras skaičius 485 456 941 

  

Atlikta 20 notarinių veiksmų, iš jų: surašyti 8 testamentai. Gautas 131 raštas. Gauti 68 

piliečių prašymai dėl pažymų išdavimo. Išduota 100 pažymų, charakteristikų. Išduoti 4 mirties 

liudijimai. Įvairioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir fiziniams asmenims  išsiųsti 82 raštai. 

 Seniūnijos teritorijoje yra 3 socialiniai būstai. Už socialinio būsto nuomą surinkta 89,86 

Eur. Priimti 47 fizinių asmenų prašymai dėl deklaruotos gyvenamosios vietos  pažymos ir išduotos 

47 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Priimti 22 prašymai dėl leidimo prekybai (paslaugų 

teikimui) viešosiose vietose ir išduoti 22 leidimai prekybai (paslaugų teikimui) viešosiose vietose. Už 

leidimus prekybai (paslaugų teikimui) viešosiose vietose surinkta 14,34 Eur. Priimta 14 savininkų 

(bendraturčių) ar jų įgaliotų asmenų prašymų dėl informacijos gavimo apie jiems priklausančioje 

patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Išduota 14 pažymų savininkams 

(bendraturčių) ar jų įgaliotiems asmenims apie jiems priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą 
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deklaravusius asmenis. Priimti 22 savininkų prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų papildymo, panaikinimo ir parengti 22 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų papildymo, panaikinimo. Iš jų: 13 dėl pakeitimo papildant deklaruotos gyvenamosios vietos 

duomenis gatvės pavadinimu ar namo numeriu; 11 – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų 

panaikinimo. 2 asmenims išsiųsti įspėjimai dėl asmens dokumento galiojimo pasibaigimo. Fiziniai 

asmenys pateikė 5 prašymus dėl vilkų padarytos žalos atlyginimo ( 2 prašymai) ir dėl laukinių gyvūnų 

pasėliams padarytos žalos atlyginimo (3 prašymai). Sudarytos 82 visuomenei naudingos veiklos 

atlikimo sutartys su asmenimis, kurie kreipėsi dėl socialinės pašalpos skyrimo. 

 

Seniūnijoje vykdoma veikla 

Pagal Viešųjų darbų programą seniūnijoje dirbo 10 seniūnijos gyventojų: 9 gyventojai dirbo 

2 mėnesius, 1 gyventojas – 1 mėnesį; 1 asmuo buvo siųstas dirbti viešuosius darbus, tačiau neatvyko. 

Darbininkai nuolat prižiūrėjo viešąsias erdves, poilsiavietes, kapines, padėjo senyvo amžiaus 

žmonėms. Pagal vietos bendruomenių savivaldos programą Gražiškių bendruomenei buvo skirta 1 

220 eurų. Už skirtas lėšas įsigytos ir pastatytos 2 akmens plokštės, kuriose iškalti 1919–1920 metų 

Nepriklausomybės kovų Gražiškių valsčiaus 75 savanorių vardai ir pavardės. 

 

Komunalinio ūkio sąmata 

 

Išlaidų pavadinimas Panaudotos lėšos Eur. 

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis  

Kiti darbai (remontas, degalai, tepalai, įrankiai) 

 

1 232 

Gatvių apšvietimas  

Gatvių apšvietimas 1 159 

Ilgalaikis turtas  

Žoliapjovė 0 

Darbo rinka  

Viešųjų darbų atlyginimas 5 012 

Iš viso 7 403 

 

Kelių fondo lėšos 

 

Eil. nr. Objekto pavadinimas Atlikta darbų, neviršijant skirto 

limito, Eur su PVM 

1. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su 

žvyro danga Skardupiai–Gudeliai 

kapitalinio remonto projektavimas ir 

darbai.  

20 726 

2. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su 

žvyro danga greideriavimas, 

žvyravimas išdaužų vietose (56 km).  

 2 000 
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3. Bendro naudojimo automobilių 

stovėjimo aikštelė Sūduvos g. 

21a.Gražiškių mstl.  

12 757 

Iš viso  35 486 

 

Atlikti svarbesni darbai 

Nuolat tvarkyta, prižiūrėta miestelio teritorija, iškirsti krūmai Gražiškių civilinėse kapinėse, 

Dotamų, Šilsodžio, Lankupėnų kapinaitėse. 

Įsigytos ir pastatytos, atidengtos 2 akmens plokštės, kuriose iškalti 1919–1920 metų 

Nepriklausomybės kovų Gražiškių valsčiaus 75 savanorių vardai ir pavardės bei suorganizuota 

savanorių atminimo pagerbimo šventė. 

Sutvarkyta teritorija prie liepos Graužinių kaime. 

Likviduoti pastato – fermos griuvėsiai Karpiejų kaime; dirbtuvių griuvėsiai Vygrelių kaime. 

Sutvarkyta teritorija prie klebonijos ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Sutvarkyta teritorija prie seniūnijos, pastatyti vėliavų stiebai. 

 

Kultūrinė, sporto veikla 

2015 metais surengti Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, taip pat Užgavėnių, 

vaikų Kalėdų eglutės, Gražiškių seniūnijos vasaros šventė, jaunimo spartakiada. Surengta 1919–1920 

metų Gražiškių krašto Nepriklausomybės kovų dalyvių paroda, advento popietė, partizanų dienos 

minėjimas. Surengti „Šyvio“ šokdinimo pasirodymai Pajevonio, Vištyčio seniūnijose. 

 

Socialinės išmokos 

 

Eil. 

Nr. 

 Paramos (paslaugos) rūšis Gauta 

prašymų 

Nepatenkinti 

prašymai 

Suma 

1. 

1.1 

1.2 

 

 

Piniginė socialinė parama:  

socialinei pašalpai 

šildymo išlaidų kompensacijai (kitas 

kuras) 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 47 471,53 € 

3 018,91 € 

2. Išmoka vaikui 57  14 464,21 € 

3. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 6    456,00 €   

4. Vienkartinė išmoka vaikui (gimimo) 8  3 762,00 € 

5. Pašalpos socialiai remtiniems 

asmenims iš sav. biudžeto lėšų 

1     70,00 € 

6. 

 

Socialinė parama mokiniams: 

Parama mokinio reikmėms įsigyti 

      35   

  2 690,40 € 
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7. Dėl maisto iš intervencinių atsargų 

teikimo 

106   

8. Buities sąlygų tyrimo aktai       53   

9. Socialinės paslaugos 2   

 

Darbas su socialinės rizikos šeimomis 

2015 m. Gražiškių seniūnijoje buvo 13 soc. rizikos šeimų. Vienai šeimai buvo skirtas sunkus 

rizikos lygis, (lankytis šeimoje 2-3 kartus per savaitę), 4 šeimoms skirtas vidutinis rizikos lygis 

(lankytis  2 kartus per savaitę), 8 šeimoms skirtas lengvas rizikos lygis, (lankytis šeimoje 1-2 kartus 

per savaitę). Šiose šeimose auga 25  vaikai, nuo 0–3 metų – 4 vaikai, nuo 4–7 metų – 6 vaikai, 8–18 

metų – 15 vaikų. Šeimose lankytasi  854 dienas.  

5 šeimos išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos. 

2 vaikai apgyvendinti  Alvito Šv. Kazimiero globos namuose. 

2 asmenys nuvežti į Kauno priklausomybių centrą koduotis nuo priklausomybės alkoholiui, 

tris kartus vykta į Kauno Marių ligoninę. Per šį laikotarpį vyko individualus ir  komandinis darbas. Į  

socialinės rizikos šeimas dažnai vykta su socialinio darbo organizatore R. Snapkauskiene, 

bendruomenės slaugytoja N. Balandiene, seniūne R. Didvaliene,  seniūnės pavaduotoja R. 

Vasiliauskiene, iškilus didesnėms problemoms, kviesta VTA skyriaus vyriausioji specialistė M. 

Gražulienė, apylinkės inspektorius V. Klimavičius. Du kartus vyko prevencinės priemonės, kuriose 

dalyvavo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus 

Prevencijos poskyrio specialistė Renata Bielokrienickaja, tyrėja Inga Bulevičiūtė. Dalyvauta 

organizuojant projekto „Vaikų svajonės“ socialinės rizikos vaikų svajonių išpildymo įgyvendinime. 

 

Žemės ūkio veikla 

2015 m. Gražiškių seniūnijoje buvo registruotas 181 ūkininko ūkis. Pateikti 257 prašymai 

atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Pateikti 6 prašymai 

registruoti žemės ūkio valdą LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Pateikti 9 prašymai išregistruoti 

žemės ūkio valdą iš LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Priimtos 254 paraiškos paramai už žemės 

ūkio naudmenų ir kitus plotus gauti. Priimti  28 prašymai paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų 

ir kitus plotus duomenų keitimui.  Laikinąją išskirtinę paramą už pieną gavo 124 pieno gamintojai. 

Pateiktos 2 parduoto tiesiogiai vartoti pieno deklaracijos. 

 

2016 metų planai 

Vykdyti viešųjų darbų programą. 

Baigti asfaltuoti Širvintos gatvę, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie stadiono. 
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Tęsti kelio Skardupiai–Gudeliai kapitalinio remonto darbus.  

Retinti avarinės būklės medžius Gražiškių civilinėse kapinėse. 

Įrengti Skardupių gyvenvietės apšvietimą. 

       

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA 

 

Keturvalakių seniūnija ribojasi su Bartninkų, Šeimenos, Gižų seniūnijomis, Marijampolės ir 

Kalvarijos savivaldybėmis. Seniūnijos plotas – 84,45 kv. km. Didžiausios gyvenvietės – Keturvalakių 

miestelis, Karkliniai, Bačkiškiai, Degučiai, Patilčiai, Bardauskai. 2015 metais seniūnijoje gimė 13 

vaikų, mirė 26 gyventojų.  

Seniūnijos administracija: seniūnas, seniūno pavaduotoja, socialinės paramos organizatorė 

(0,5 et.), išmokų specialistė (0,5 et.), socialinės pagalbos centro darbuotoja darbui su rizikos 

šeimomis, Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė, kultūrinės veiklos vadybininkas (šiuo metu dirba 

0,5 et.), elektrikas (0,25 et.), centrų prižiūrėtojas (2,0 et.), kapinių prižiūrėtojas (1,0 et.), valytoja (0,5 

et.).  

Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, skaičius ir pasiskirstymas pagal amžiaus 

grupes: 

 

Eil. nr. Grupė Vyrų Moterų Iš viso 

1. Iki 7 metų 78 57 125 

2. Nuo 7 metų iki 16 metų 79 78 157 

3. Nuo 16 metų iki 18 metų 34 17 51 

4. Nuo 18 metų iki 25 metų 69 78 147 

5. Nuo 25 metų iki 45 metų 280 211 491 

6. Nuo 45 metų iki 65 metų 230 239 469 

7. Nuo 65 metų iki 85 metų 78 152 230 

8. Nuo 85 metų 12 19 31 

9. Iš viso: 850 851 1701 

        

2015 metais seniūnijoje veikė Keturvalakių parapijos bažnyčia, gyventojus seniūnijos 

teritorijoje aptarnavo 2 parduotuvės, yra keletas individualių  įmonių. Seniūnijos teritorijoje veikė 

Keturvalakių pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras, kuriame mokėsi 118 moksleivių, darželį 

lankė 20 darželinukų. Taip pat yra du medicinos punktai: Keturvalakių miestelyje ir Karklinių kaime, 

Keturvalakių medicinos punkte  veikia stomatologinis kabinetas. Seniūnijoje yra dvi kaimo 

bibliotekos: viena Keturvalakių miestelyje, kita – Karklinių kaime.  

 

Bendruomenių veikla 

Keturvalakių seniūnijos teritorijoje veikia 5 bendruomenės. 
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Antupių bendruomenės veikla 2015 metais 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas 

,,Sportuojanti bendruomenė – stipri bendruomenė“. Jo metu buvo vesti 8 aerobikos užsiėmimai, 

vasaros šeimų sporto šventė, nupirkti aerobikai skirti kilimėliai, svarmenys, gumos. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektas  „Futbolo aikštelės įrengimas 

Bardauskų kaime“. Jo metu buvo nupirkta žolės sėklos futbolo aikštelei, o rėmėjų lėšomis suarta 

žemė, užsėta žolė, įrengti vartai. 

Buvo tvarkoma aplinka prie bendruomenės namų: lyginamos žemės, aplinka apsėta žolyte, 

prie pastato takai iškloti trinkelėmis. 

 

Degučių kaimo bendruomenės 2015 veikla 

Balandžio mėnesį organizuota talka ,,Darome“ 2015 m. Iš seniūnijos gautos lėšos, apie 500 

eurų, įsisavinti sutvarkant Degučių kaimo bendruomenės pastatą iš  lauko pusės: jis aptinkuotas, 

nupirktos statybinės medžiagos (cementas, tinkavimo medžiagos).  Kaimo vyrai sutvarkė ir nudažė 

savo dažais. Sudėtos trinkelės prie durų, kurios buvo gautos iš Vilkaviškio miesto. O už likusius 

pinigus nupirkta lėkščių ir stalo įrankių, kurie panaudoti bendruomenės šventėms organizuoti. 2015m. 

iš Vilkaviškio r. savivaldybei parašytas projektas „Sportas ir sveikata  – tai mūsų  jėga“ ir gauta 

134,07 Eur sportinio inventoriaus įsigijimui. Programai ,,Leader“ parašytas projektas ,,Jaukūs 

bendruomenės namai – kaimo kultūros ir verslo židinys“  virtuvės baldams ir buitiniai technikai 

įsigyti 2723,00 Eur. Projektas dar tik įgyvendinamas. Suorganizuota šventė bendruomenės 

penkmečiui paminėti. Pakviesti Vilkaviškio m. spektaklio artistai, kurie į kaimo gyvenimą įnešė geros 

nuotaikos, koncertavo vietinis muzikos kolektyvas ,,Rausvė“. Rudenį daryta talka ,,Sutvarkom – 

parkelį“.  

 

Karklinių kaimo bendruomenės veikla 2015 metais    

Renginiai prasidėjo jau vasario mėnesį Žiemos-žvejų švente. Suorganizuotas grupės 

,,Ambrozija“ koncertas. Suorganizuota išvyka į Marijampolės dramos teatrą. Žiūrėtas spektaklis ,,Kai 

žmonės vaidino Dievą...“ Kovo mėnesį paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas. Vyko talka 

,,Darom 2015“. Akcijos ,,Gimtinė kaip motina, pasauly – tik viena“ metu pasodintas rožynas. Birželio 

mėnesį prie Karklinių tvenkinio vyko Vilkaviškio rajono ugniagesių parodomosios varžybos. 

Šeimyninės popietės ,,Ir sukasi gyvenimas aplinkui vieną ašį“ metu vyko vietinių aktorių vaidinimas 

,,Močiute ku-kū..!“, grojo Kęstutis Vievesis ir jo vadovaujamas kolektyvas. Renginio ,,Vasaros 
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paletės“ metu skambėjo populiarios melodijos saksofonu, Irenos ir Arūno Šerpyčių akordeonų 

grojamos melodijos. Projekto lėšomis suorganizuota kelionė į Lenkiją. Prisijungta prie pilietinės 

iniciatyvos ,,Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Nuo rugsėjo mėnesio vyko sportiniai užsiėmimai. 

Spalio mėnesį vyko spektaklių ,,Paršo gaudynės“ ir ,,Močiute ku-kū..!“ vaizdo įrašų peržiūra. Vyko 

dramos studijos narių ir norinčių jais tapti pokalbis apie tolimesnių studijų veiklą. Šventiniame 

koncerte ,,Ruduo ir muzika“ dalyvavo Pajevonio moterų ansamblis ,,Aušrinė“, Balsupių ir Karklinių 

liaudies muzikiniai kolektyvai. Gruodžio 20 dieną vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 

Šventiškai vyko Advento vakarienė – laukimo, rimties, vilties ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas. 

 

 

Keturvalakių bendruomenės veikla 2015 metais 

Gegužės mėnesį  suorganizuota „Stasiuko“ kermošiaus šventė. Organizuotas dviračių žygis 

į Paežerius. Bendruomenės nariai važiavo į Sudargo piliakalnius. Rugpjūčio mėnesį vyko jaunimo 

orientacinės varžybos. Rugsėjo 6 dieną vyko atlaidai Keturvalakių bažnyčioje, koncertavo ansamblis 

„Sūduviai“. Spalio 20 dieną,  bėgimas į N. Miliauskaitės-Bložienės tėviškę. Jį organizavo mokykla, 

bet dalyvavo ir nemažai bendruomenės narių. Lapkričio 27 dieną vyko rudens šventė „Rudens sodo 

kraitė“. Gruodžio 11 dieną N. Miliauskaitės poezijos skaitymų vakaras „Nepaprastas paprastumas“. 

Eglutės įžiebimo šventė vyko gruodžio 16 d. Prieš Kalėdas susirinkę bendruomenės moterys kepė 

meduolius, kuriuos vaikai išdalino vienišiems žmonėms. 

 

Patilčių bendruomenės veikla 2015 metais 

Projekto „Susipažinkime – aš dinozauras“ metu suorganizuota išvyka į J. Basanavičiaus 

gimtinę. Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Bendruomenė buvo patys vykdytojai 

VVG projekto ,,Amatų žiedas“. Jo metu įamžintas Patilčių vardas akmenyje. Akcijoje ,,Mes 

rūšiuojame bendruomenėje“ surinkta elektros prietaisų, kurie buvo „paversti“ pinigais, už juos 

įsigytos teniso raketės. 

Vyko renginiai: Vaikų velykėlės, akcija ,,Darom 2015“, senjorų popietė „Pabūkime kartu“, 

Vilkaviškio rajono bendruomenių sąskrydis, Kalėdinis vakaras. 

 

Žemės ūkis 

2015 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaravo 270 ūkio subjektų, kurie ūkinę 

veiklą vykdo  7 615,39 ha žemės plote. Pasėlių deklaravimas 100 proc. buvo vykdomas elektroniniu 

būdu. 
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Iš ūkininkų, ūkininkaujančių 50 ir > žemės plote ir auginančių grūdines bei aliejines kultūras, 

buvo renkama ir sisteminama informacija apie javapjūtės eigą, derlingumą, sandėliuose laikomų 

grūdų kiekius.  

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre atnaujinti duomenys 270 asmenų.                                                             

Iš pieno gamintojų priimtos 4  tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės 

deklaracijos.  

Piliečiai buvo konsultuojami asbestinių stogų dangos keitimo, įvairiais, su žemės ūkio veikla 

susijusiais, klausimais, padėta užpildyti paraiškas. 

Buvo vykdomas kiaulių deklaravimas. Atliktos 164 programinės operacijos. 

  

Darbas su rizikos grupės šeimomis. Socialinė parama 

Keturvalakių seniūnijoje nuo 2015 m. pradžios socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 15 

šeimų, kurioms teikta socialinė pagalba.  Šiais metais į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 3 

šeimos, iš apskaitos išbrauktos 4 šeimos (išnykus įtraukimo priežastims – 1 šeima, išvykus gyventi į 

užsienį – 1 šeima,  nelikus šeimoje nepilnamečių vaikų – 2 šeimos).  2015 m. pabaigoje liko 14 

socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 33 nepilnamečiai vaikai.           

Per 2015 metus su socialinės rizikos grupės šeimomis bendrauta (namuose, kabinete, 

telefonu) 528 kartus. Socialinės paslaugos teikiamos 1 sunkios rizikos šeimai, 4 vidutinės rizikos 

šeimoms, 9 lengvos rizikos šeimoms. 

3 klientės koduotos nuo alkoholio vartojimo ir specialistų konsultuotos alkoholio vartojimo 

problemos sprendimo klausimais Kauno priklausomybės ligų centre. 

Per 2015 metus kartu su Vilkaviškio savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais organizuoti 9 šeimų patikrinimo reidai, kurių metu buvo lankomos visos socialinės 

rizikos šeimos, gyvenančios Keturvalakių seniūnijoje. Organizuoti 2 Darbo grupės susirinkimai, 

sprendžiant šeimos problemas dėl nepilnamečių vaikų globos.  

Dalyvauta projekte „Vaikų svajonės 2015”. Išpildytos 24 vaikų svajonės. Organizuota 

dovanų iš projekto „Vaikų svajonės 2015” šventinis įteikimas su Kalėdų seneliu. 

Organizuota gerumo akcija „Dalinamės tuo, ką turim”. Drabužiais ir kitais daiktais aprūpinta 

15 šeimų. 

Dalyvauta „Maisto banko” pavasarinėje ir rudeninėje akcijoje renkant maisto produktus 

nepasiturinčioms šeimoms. 

 

Seniūnijos išlaidos pagal išmokų rūšis per 2015 metus: 
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socialinė pašalpa – 48 586,88 EUR; 

išmoka vaikui – 23 149,52 EUR;  

vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 912,00 EUR;  

speciali laidojimo pašalpa mirties atveju – -  ;  

vienkartinė išmoka vaikui – 6 262,32 EUR;  

vienkartinė išmoka įsikurti – 902,00 EUR;  

parama mokinio reikmėms įsigyti – 3 693,60 EUR; 

globos (rūpybos) išmoka – 14 805,35 EUR; 

pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš Savivaldybės biudžeto lėšų – 660,00 EUR; 

šildymo išlaidų kompensacija – 12 145,28 EUR; 

Iš viso: 111 116,95 EUR (palygti su 2014 metais, 41 738,44 EUR mažiau). 

 

Administracinė veikla 

Per 2015 metus seniūnijoje išduotos 87 pažymos juridiniams faktams patvirtinti, sudaryti 85 

informaciniai siunčiamieji dokumentai,  gauti ir užregistruoti 43 dokumentai. 

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo atlikti šie veiksmai: atvykimo deklaracijos – 64 , 

išvykimo deklaracijos – 20, pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 89, sprendimai dėl 

deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ir naikinimo – 40, prašymų įtraukti į GVNA apskaitą – 8. 

Buvo sudarytos 114 sutartys dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo. 

 

Atlikti  darbai 

2015 metams iš Kelių fondo buvo gauta 54 750.00 eurų. 

Atlikti šie darbai: 

1. Užtaisytos duobės  Keturvalakių miestelio Tūrupio, Ežero ir Rausvės gatvėse.           

2. Išasfaltuota Keturvalakių miestelio Rausvės gatvės atkarpa bei akligatvis.  

3. Atliktas Patilčių kaimo Ajerų gatvės (žvyrkelio) remontas.  

4. Atliktas Karklinių kaimo Rytų gatvės (žvyrkelio) remontas.  

5. Nuolat lyginami seniūnijai priklausantys keliai.                     

6. Atvežta smėlio prie Keturvalakių miestelio veikiančių kapinių. 

Asfaltavimo darbams buvo išleista 36 500.00 eurų, o žvyrkelių priežiūros darbams – 18 

250,00 eurų. Kelių fondo lėšos paskirstytos VBT susirinkime. 

Darbo biržos atsiųsti žmonės (10) tvarkė ir prižiūrėjo seniūnijos teritorijų aplinką: kirto 

krūmus pakelėse, šienavo griovius, pjovė žolę poilsiavietėse. Visus metus buvo tvarkoma seniūnijos 
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administracinio pastato aplinka, prižiūrima Keturvalakių miestelio aplinka, Karklinių kaimo parko 

teritorija bei kultūros namų aplinka, Bačkiškių gyvenvietės aplinka, Patilčių kaimo ir parko bei 

Degučių kaimo parkelių teritorijos. Visus metus tvarkoma ir prižiūrima Keturvalakių miestelio ir 

Karklinių kaimo poilsiaviečių aplinka. Nuolat prižiūrimos Keturvalakių miestelio veikiančios 

civilinės kapinės ir tvarkomos senosios Keturvalakių miestelio, Karklinių kaimo bei Bardauskų ir 

Rugiagėlių kaimų kapinės.  

2015 metais per Vietos bendruomenių tarybą (VBT) buvo gauta 1486.00 eurai. Bendrame 

seniūnaičių ir seniūnijos bendruomenių pirmininkų susirinkime buvo nuspręsta šias lėšas padalinti 

lygiomis dalimis visoms seniūnijos bendruomenėms. Antupių kaimo bendruomenė už šias lėšas 

įsigijo baldus bendruomenės namams, Patilčių bendruomenė dalį lėšų skyrė bendruomenės 5 metų 

jubiliejaus šventei organizuoti, o likusią dalį skyrė vaikų žaidimų aikštelės įrengimų įsigijimui. 

Keturvalakių bendruomenė dalį lėšų skyrė tradicinei „Stasiuko“ kermošiaus šventei organizuoti ir 

kitą dalį Kalėdinės šventės organizavimui. Degučių kaimo bendruomenė dalį lėšų skyrė 5 metų 

jubiliejaus šventės organizavimui, o likusias lėšas panaudojo bendruomenės namų remontui. 

Karklinių kaimo bendruomenė gautas lėšas skyrė kultūrinei švietėjiškai veiklai, t.y. buvo 

suorganizuotos ekskursijos Karklinių kaimo bendruomenės nariams. 

2015 metais, prižiūrint seniūnijos gyvenviečių gatvių apšvietimo linijas, buvo naujai įrengta 

10 vnt. šviestuvų: Keturvalakių miestelyje Liepų g., Karklinių kaime Parko bei Beržinių g., o  

Bačkiškių kaime naujai įrengtas apšvietimas Derliaus gatvės akligatvyje.    

2015 metais, panaudojus Gamtos apsaugos fondo lėšas, buvo išpjauta 10 pavojingų medžių 

Keturvalakių miestelio veikiančiose civilinėse kapinėse. 

Pagrindinis uždavinys 2015 metais – Keturvalakių miestelio veikiančių kapinių išplėtimas 

bei aptvėrimas. Gavus finansavimą, šis darbas buvo atliktas. Buvo atverta nauja teritorija, pakeista 

sena sulūžusi tvora, įrengti nauji vartai bei mažieji varteliai. 

Buvo toliau tvarkoma aplinka aplink Keturvalakių miestelio centre esantį vandens telkinį: 

išimti kelmai, žemė ruošta žolės užsėjimui, prižiūrimi takeliai. Tačiau esant labai sausai vasarai 

nespėjome žolę pasėti. Darbai nukelti į sekančius metus. 

Vykdant 2015 metų rugsėjo 2 dienos Vilkaviškio rajono savivaldybės Mero potvarkį dėl 

vietos gyventojų apklausos, buvo paskelbta ir atlikta Keturvalakių seniūnijos gyventojų apklausa dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir 

gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtus 

planus. 
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2016 metų planai 

Kelių priežiūrai ir remontui gautas lėšas 2015–2017 metams paskirstyti bendrame 

seniūnaičių ir bendruomenės pirmininkų susirinkime. 

Tęsti darbus Keturvalakių miestelio civilinių kapinių teritorijoje: išpjauti pavojų keliančius 

medžius, pradėti naikinti likusius medžių kelmus, įrengti papildomus vandens paėmimo taškus, 

įrengti kitoje vietoje naują tualetą, pradėti tvarkyti kapinių takus. 

Toliau tvarkyti aplinką prie Keturvalakių miestelio centre esančio vandens telkinio: išlyginti 

žemę, pasėti žolytę, rengiamame parkelyje prie esamų suoliukų  pastatyti šiukšliadėžes, pasodinti 

dekoratyvinių augalų. 

Kartu su Keturvalakių bendruomene planuojama pradėti įrengti keletą gėlynų Keturvalakių 

miestelio teritorijoje ir taip papuošti miestelį. 

2016 metais planuojama nupirkti 10 gatvės šviestuvų ir juos sumontuoti Degučių,  Bačkiškių 

ir Karklinių gyvenvietėse bei Keturvalakių miestelyje. Taip pat planuojama pakeisti perdegusias 

lempas visose gyvenvietėse.  

Būtina pabaigti montuoti gatvių pavadinimų lenteles visose gyvenvietėse ir kaimuose.         

Reikia tęsti seniūnijos administracinio pastato remonto darbus. 

 

KYBARTŲ SENIŪNIJA 

 

Seniūnija, kaip Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, dirba vadovaudamasi Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos patvirtintais Kybartų seniūnijos nuostatais. 

Seniūnijoje dirba seniūnas, seniūno pavaduotoja, keturi vyresnieji specialistai, darbininkas, 

valytoja, kapinių prižiūrėtojas. 

Kybartų seniūnijos plotas – 153,9 kv. km. Jos teritorijoje yra 33 kaimai, iš kurių 8 – be 

gyventojų (2014 – 33, 6 – be gyventojų). Kybartų miestas esamose administracinėse ribose užima 

565 ha. 

Kybartų seniūnijoje 2015 metais gyveno 7 462 (2014  m. patikslintais duomenimis  – 7 650) 

gyventojai. Seniūnijoje gyvena 4 807 darbingi žmonės. 2015 metais darbo biržoje registravosi 713 

bedarbių (2014 – 1 062, 2013 – 1 010,). Nedarbo lygis siekė 13,4 procento (2014 – 13,5, 2013 – 

14,02). Bedarbystė 2015 metais sumažėjo 0,1 procentu (2014 sumažėjo 0,5, 2013 metais buvo 

išaugusi 2,2 proc.). 

2015 metais mirė 75 žmonės (2014 – 68, 2013 – 80). Užregistruoti 63 naujagimiai (2014 – 

62, 2013 – 58). 
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Seniūnijos uždaviniai ir funkcijos 

1. Seniūnija 2015 metais įgyvendino ir vykdė jai pavestas funkcijas. Seniūnas savo veiklą 

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais bei Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.  

2. Vykdant seniūnijos funkcijas atlikti šie darbai:  

2.1. gauti ir registruoti prašymai, įvairūs dokumentai – 3 920 (2014 – 3 884, 2013 – 3 200); 

2.2. gyventojams išduota įvairių pažymų – 4 285 (2014 – 4 264, 2013 – 4 041); 

2.3. įrašyta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 37 (2014 – 29, 2013 – 34); 

2.4. atlikta notarinių veiksmų – 540 (2014 – 797, 2013 – 707); 

2.5. išsiųsta dokumentų – 563 (2014 – 538, 2013 – 558).  

Socialinį darbą Kybartų seniūnijoje dirba šešios darbuotojos. Dėl piniginės socialinės 

paramos, vienkartinės pašalpos socialiai remtiniems asmenims ar kitokių išmokų kreiptasi 13 778 

kartų (2014 – 10 550, 2013 – 17593).   

Šildymo ir kitų kompensacijų – 1 042 asmenys (2014 – 1240, 2013 – 1317). 

Priimta prašymų pagalbos į namus bei gyventi Gudkaimio k. globos namuose – 24, (2014 – 

17).   

Per 2015 metus surašyta 370 gyventojų buities tyrimo  aktų (2014 – 350, 2013 – 60).  

Priimti 572 šeimų prašymai dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų (2014 – 585, 2013 

– 794). 

2015 m. parvežta ir išdalinta 31 525 kg maisto produktų (2014 – 19 102, 2013 – 31 828). 

Juos gavo 1 301 asmuo (2014 – 1 420, 2013 – 1 750) .  

2015 metų pabaigoje sąrašuose socialiniam būstui gauti įrašyta 10 naujų asmenų (2014 – 22, 

2013 – 16), socialinis būstas išnuomotas 10 šeimų (2014 – 15, 2013 – 12). 

2015 metais buvo teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vidutiniškai 45 soc. rizikos 

šeimoms, kuriose tuo laikotarpiu augo vidutiniškai apie 100 vaikų iki 18 metų amžiaus.  

Dėl vaikų nepriežiūros 2015 metais Kybartų seniūnijoje buvo paimti 5 vaikai iš 5 soc. rizikos 

šeimų, kai 2014 – 0, o 2013 metais iš 4 šeimų buvo paimta 10 vaikų. Jie apgyvendinti Kybartų globos 

namuose.  

2015 metais Kybartų seniūnijoje į socialinės rizikos šeimų sąrašą naujai įtrauktos 8 šeimos 

(2014 – 8, 2013 – 4). Išbraukta 15  šeimų (2014 – 8, 2013 – 14). 
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2015 metais socialinės rizikos šeimoms buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, 

maitinimo ir aprangos organizavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo bei palaikymo ir kt.). 

Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių 

socialinius įgūdžius buvo nuolat bendradarbiaujama ir tarpininkaujama su įvairiomis įstaigomis, 

organizacijomis, bendruomenėmis, įtraukiant į šeimų problemų sprendimą kitų sričių ar institucijų 

specialistus (pedagogus, mokyklų socialinius pedagogus, psichologus, vaikų globos namų socialinius 

darbuotojus, policijos pareigūnus ir kitus). 

Vykdant paramos projektą „Vaikų svajonės” 70-čiai seniūnijos vaikų įteiktos kalėdinės 

dovanos. Didelę paramą seniūnijos vargstančioms šeimoms suteikė UAB „Belor”. Vasarą 14-ka 

vaikų iš rizikos šeimų atostogavo jų organizuotoje stovykloje, gruodžio pabaigoje 14-kai šeimų 

padovanojo buitinės technikos už 2 794 Eur. Be to, seniūnijos gyventojai galėjo nemokamai 

paklausyti „Rondo” koncerto.  

 

Nevyriausybinės organizacijos 

Kybartų mieste yra Lietuvos invalidų draugijos „Atjauta“ Kybartų grupė, vienijanti apie 245 

(2014 – 350) žmones su negalia, kurios valgyklėlėje kasdien nemokamai maitinosi apie 40 žmonių, 

Vilkaviškio rajono žmonių su negalia reabilitacinis specialių menų centras „Gyvybės jėga“, keturios 

bažnytinės bendruomenės, Eucharistinio Išganytojo parapijos „Carito“ Kybartų grupė. Veiklą knygų 

leidybos, muziejaus veikloje ir kituose darbuose tęsia Pasaulio kybartiečių draugija ir Kybartų miesto 

bendruomenė. Ketvirti metai aktyviai veikia motokroso aistruolių įkurtas sporto klubas „Motobanga“. 

Antri metai paslaugas teikia  VŠĮ „Impulsus“, kurios patalpose miesto gyventojai gali mankštintis ir 

gauti profesionalių trenerių patarimus. 

Seniūnijoje yra aštuonios kaimo bendruomenės: Šūklių, Bajorų, Vilkupių, Gudkaimio, 

Šiaudiniškių, Kybeikių, Matlaukio, Keturkaimio. 

2015 m. baigti rekonstruoti Gudkaimio globos namai. Vis dar ieškoma galimybių įrengti 

Bajorų kaimo bendruomenės namus. Iš gautų Vietos bendruomenėms skirtų 3 641 Eur  8-ioms 

seniūnijos bendruomenėms bei 5-ioms Kybartų miesto nevyriausybinėms organizacijoms padalinta 

po 242,73 Eur, už kuriuos įsigyta įvairios įrangos bei technikos. 

Seniūnija suskirstyta į devynias seniūnaitijas, iš jų septynios kaimo seniūnaitijos ir  dvi 

miesto. Pažymėtinas didėjantis jų indėlis sprendžiant seniūnijos veiklos uždavinius. 

 

Žemės ūkis 
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Seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistas, kuriam pavestas paraiškų gauti tiesiogines 

išmokas, prašymų apie žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimą pildymas, gyventojų konsultavimas 

bei supažindinimas su 2014–2020 metų kaimo plėtros programa, pasėlių ir ūkinių gyvūnų 

deklaravimas bei jau penktos asbesto dangos keitimo programos koordinavimas (2015 metais 

priduota 8 seniūnijos gyventojų paraiškos, 2014 – 15, 2013 – 18).  

2015 m. pabaigoje registruoti 426 ūkininkų ūkiai (2014 – 430, 2013 – 410), iš jų – 423 

vykdantys žemės ūkio veiklą (2014 – 421, 2013 – 404), į tą skaičių įeina jaunų, iki 40 metų, – 65 

ūkiai (2014 – 71). 

2015 m. pateiktos 436 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

plotus gauti (2014 – 450, 2013 – 462) ir deklaruotas 10 314 ha laukų plotas (2014 – 10 261, 2013 – 

10 095). 

Didžiausi ūkiai seniūnijoje: 

Juliaus Mickevičiaus –  830,58 ha (2014 – 840,11, 2013 – 1025,44); 

Roberto Mickevičiaus – 821,84 ha (2014 – 802,29, 2013 – 589,26);   

Evaldo Mačiulio – 577,42 ha (2014 – 518,35, 2013 – 486,00) ; 

Romos Kirvaitienės –242,99 ha (2014 – 243,18, 2013 – 240,36); 

Kęstučio Margevičiaus – 236,25 ha (2014 - 239,14, 2013 - 235,36). Laiko 88 vienetus 

melžiamų karvių, 100 vnt. įvairaus amžiaus galvijų prieauglio; 

Juozo Sakalausko – 187,00 ha (2014 - 232,81, 2013 - 225,80). Laiko 60 vnt. melžiamų karvių 

ir 45 vnt. įvairaus amžiaus galvijų prieauglio; 

Albinas Damidavičius – 209,00 ha. Laiko 52 melžiamas karves ir 106 vnt. galvijų prieauglio. 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre 2015 metais atnaujintos 455 

Kybartų seniūnijos žemės ūkio valdos (2014 – 460, 2013 – 480, 2012 – 503) ir duomenys suvesti į 

elektronines laikmenas. Išregistruota 16 valdų (2014 – 20, 2013 – 15). Tačiau įregistruota 12 naujų 

valdų  (2014 – 10). 

Įsibėgėja 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programa. Seniūnijoje ūkininkai 

daugiausia naudojasi tokiomis programomis: 

1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ( iki 60 000 Eur be PVM); 

2. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (iki 40 000 Eur be PVM); 

3. Parama smulkiems ūkininkams (iki 15 000 Eur be PVM); 

4. Parama asbestinių stogų keitimui. Paraiškos renkamos nuo vasario 1 d. iki kovo 30 dienos. 

Parama iki 2 000 Eur be PVM. 
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Žemdirbiai seniūnijoje nuolat konsultuojami dėl paramos žemės ūkiui teikimo bei 

įgyvendinimo, pasėlių deklaravimo, žemės ūkio valdų atnaujinimo, pieno kvotų ir kitais rūpimais 

žemės ūkio veiklos klausimais. 

 

Komunalinis ūkis 

Kybartų seniūnijos teritoriją ir žaliuosius plotus prižiūri UAB „Kybartų Darna“. 2015 m., 

kaip ir kasmet, buvo naikinti šiukšlynai, lyginti gazonai, pjauta žolė, valytos gatvės, rinktos šiukšlės, 

grėbti lapai, genėti medžiai, prižiūrėtos elektros linijos, remontuoti šaligatviai, lietaus kanalizacija, 

šaltu asfaltu taisytos duobės, miestas puoštas gėlėmis, kalėdiniu laikotarpiu – naujametiniais 

papuošalais, pjauti seni medžiai, sodinti nauji,  tvarkytos miesto civilinės, karių, rusų, senosios 

kapinės. Greideriuojamos, o žiemą valomos nuo sniego pertekliaus gatvės. 

Seniūnijos komunaliniams darbams 2015 m. iš viso panaudota  169 795 Eur (be PVM) Eur 

(2014 – 166 567).  

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas ir atlikti darbai 

Lėšos skirtos: 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 9 000 Eur (2014 – 8 550 

Eur), sutvarkyta 401 m2  išdaužų (2014 – 400); 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai –  48 970 Eur (2014 – 48 580 

Eur), greideriuota, žvyruota 119,2 m2 (2014 – 134 )). 

Kapitalo formavimas: 

 -  Kybartų miesto S. Nėries g. asfaltavimas (su projektavimu) – 696 m2, panaudota 9 000 

Eur. 

-  Kybartų miesto Mindaugo g. kapitalinis remontas – 1 593 m2, panaudota 26 000 Eur. 

Paprastas remontas: 

 -   Kybartų m. Eitkūnų g. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (517 m2), panaudota 9 

000 Eur. 

 -   Kybartų m. Daugirdo g. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (132 m2), panaudota 

4 000 Eur. 

-   Lauckaimio k. Gėlių g. asfalbetonio dangos paprastasis remontas (940 m2), panaudota 24 

000 Eur.  

-   Matlaukio  k. Beržyno g. asfaltbetonio dangos paprastasis remontas (1 380m2), panaudota 

37 000 Eur. 
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Iš viso panaudota:  180 012  Eur.  

 

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA 

 

Seniūnija yra rajono šiaurės vakarų dalyje. Seniūnijos teritorijoje teka Šešupės, Šeimenos 

upės ir nedideli Nenupės, Skriaudupio, Juodupės upeliai. Seniūnijos teritoriją ir Kybartų seniūniją 

jungia Širvintos upė. Klausučių ir Sūdavos kaimuose yra tvenkinių, užimančių 3 ha ir 0,4 ha plotus. 

Seniūnijos teritorijoje miškai užima 738 ha plotą. Didžiausias iš jų yra Kataučiznos miškas, užimantis 

203 ha, iš kurių 50 ha – privatus miškas. Grigaičių miškas užima 159 ha, Žaliosios miškas – 143 ha, 

Pracepolės giraitė – 90 ha, Šapalų miškas – 83 ha, iš kurių 3 ha –  privataus miško, Matarnų miškas 

– 60 ha. Pastarasis yra privatus miškas, išskyrus 9 ha, kurie yra palikti visuomenės poreikiams. 

Didžiausias durpynas – Simanėliškių durpynas, užimantis 136 ha.  

Plotas. Klausučių seniūnija užima 117 kv. km plotą, be miškų ir vandenų – 112 kv. km, arba 

12 000 ha.  

Gyvenamosios vietovės. Seniūnijos teritorijoje yra 33 kaimai: Andriškių – 205, Arminų – 

12, Augalų – 403, Biliūnų – 54, Bobių – 46, Bučiūnų – 29, Daržininkų – 210, Didlapių, Didvyžių – 

0, Drebulinės – 38, Gudaičių – 0, Iškartų – 22, Jančių – 0, Juozapavo – 14, Juodupėnų – 0, 

Kataučiznos – 231, Klausučių – 373, Kryklių – 0, Mažųjų Šelvių – 96, Matarnų – 16, Mierčių – 46, 

Norvaišų – 60, Puodžiškių – 3, Putinų – 43, Pūstelninkų – 0, Rementiškių – 0, Rumokų – 83,  Slabadų 

– 127, Sūdavos – 417, Šapalų – 43, Teiberių – 317, Zanavykų – 9, Žynių – 103 gyventojai.  

Gyventojai siūlo Andriškių ir Iškartų kaimus pavadinti Žaliosios kaimu, o Klausučių kaimui 

suteikti miestelio statusą. 

Gyventojų skaičius, sudėtis. Gyvenamąją vietą seniūnijoje 2016-01-01 yra deklaravę 3 000 

žmonių (2013 m. – 3 111, 2014 m. – 3 068 žmonės).  

 

Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Klausučių seniūnijoje, skaičius  

         

Grupė Vyrų Moterų Iš viso 

Iki 7 metų 86 97 183 

Nuo 7 metų iki 16 

metų 

146 120 266 

Nuo 16 metų iki 18 

metų 

39 47 86 

Nuo 18 metų iki 25 

metų 

167 168 335 

Nuo 25 metų iki 45 

metų 

427 375 802 

Nuo 45 metų iki 65 

metų  

436 379 815 
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Nuo 65 metų iki 85 

metų 

162 295 457 

Nuo 85 metų 16 40 56 

Iš viso: 1479 1521 3000 

 

Lankytinos vietos. Sūdavos kaime veikia Sūdavos krašto muziejus. Seniūnijoje gimė ir 

gyveno nemažai įžymių žmonių: rašytojai A. Vaičiulaitis, P. Mašiotas, M. Lukšys, B. Zumeris, 

profesorius, literatūros tyrinėtojas ir poetas V. Anskaitis (B. Pranskus-Žalionis), germanistikos 

profesorius V. Dubas, kalbininkas J. Senkus, kunigas ir kompozitorius K. Senkus, miškininkas V. 

Žemaitis, generolas J. Stanaitis, inžinierius P. Stanaitis, dainininkai B. Almonaitytė, S. Baras. Ant 

Šešupės kranto yra istorijos paminklas – Rementiškių piliakalnis. Gyventojų poilsiui iš dalies įruošta 

Matarnų poilsiavietė, esanti Matarnų miške.  Klausučiuose įrengtame poilsio ir sporto parke gausiai 

lankosi ne tik vietiniai gyventojai. Ypač daug lankosi šeimų su mažamečiais vaikais.  

 

Statistiniai duomenys 

Migracija. Iš seniūnijos per 2015 metus į užsienį išvyko 18 žmonių.   

Gimstamumas, mirtingumas. 2015 metais seniūnijoje gimė 26 kūdikiai (2014 m. – 22). 

Yra 103 šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.  

2015 metais mirė 61 seniūnijos gyventojas (2014 m. – 43, 2013 m. – 38 gyventojai). Mirusių 

gyventojų vidutinis amžius yra 66 metai.  Daugiausia mirčių, net 12, buvo lapkričio mėnesį. 

Gyventojų sklaida. Maždaug 63 proc. gyventojų yra darbingi, 21 proc. – pensininkai, 

likusieji – vaikai iki 15 m. amžiaus.  

Darbo rinkos ypatybės ir nedarbas. Žemės ūkyje dirba 503 žmonės. Daugiausia ūkininkų 

yra 30–55 metų amžiaus, o vyresnių kaip 60 metų – 9. Viešuosius darbus dirbo 29 asmenys, taip pat 

5 moksleiviai. Panaudota 9,5 tūkst. Eur užimtumo fondo lėšų Savivaldybės biudžeto. 2016 metais 

dirbti viešuosius darbus seniūnijoje galės 21 bedarbis. 

2016 metų pradžioje darbo biržoje buvo registruoti 170 bedarbių – iš jų 95 vyrai, 39 asmenys 

iki 29 metų, iš jų 22 vyrai. Bedarbystės lygis seniūnijoje buvo 9,3 proc. (2014 m. – 11,2 proc.).  

Žmogiškųjų išteklių įvertinimas. Klausučių seniūnijos gyventojų pagrindiniai 

pragyvenimo šaltiniai yra darbo užmokestis ir pensijos, tačiau nemažai gyventojų, ypač gausių šeimų, 

priklauso nuo išmokų iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto. 

 

Seniūnijoje vykdoma veikla 

Pramonė. Seniūnijos teritorijoje veikia šios pramonės įmonės: AB „Linas ir Agro“, UAB 

„Baltik agro“, TRIPLAN LT. Yra keletas mažesnių įmonių, užsiimančių žemės ūkio technikos 
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remontu, vaisvandenių gamyba ir medžio apdirbimu. Bučiūnų kaime veikia agrocentras „Agromax“. 

UAB „Vilkmūris“ patalpose įsikūrę keletas žemės ūkio technikos pardavimo filialų. 

Žemės ūkis. 2015 metais seniūnijos ūkininkai sėjo 3772 ha kviečių, 833 ha rapsų. Ūkininkai 

augino  pupas – 258 ha, žirnius – 472 ha. Iš viso ūkininkai dirbo 8 065 ha žemės ūkio naudmenų. 

Ekologiškai ūkininkavo 4 ūkininkai, jie dirbo 44 ha. Kraštovaizdžio tvarkymo programose dalyvauja 

16 ūkininkų (320 ha) Seniūnijoje daugiausia ūkininkų turinčių virš 50 ha ūkius – 72, virš 200 ha ūkius 

turi 7. Vienas ūkininkas dirba virš 500 ha.    

Gyventojai laiko 313 bičių šeimų. 

Bendruomenių veikla. Seniūnijoje yra įkurtos 9 kaimų bendruomenės. Jos aktyviai teikia 

projektų paraiškas, panaudoja gaunamas lėšas.  

Kultūrinė, sportinė veikla. Kultūrinės veiklos vadybininkas suorganizavo 46 įvairaus 

pobūdžio kultūrinius renginius, kurie vyko seniūnijos kaimuose, mokyklose, bendruomenėse.              

Seniūnijos teritorijoje yra 3 bibliotekos. Visose bibliotekose yra interneto svetainės.  

Aplinkos apsauga.  Gyventojai ir įmonės už atliekų išvežimą yra skolingi 31 tūkst. Eur. 

 Socialinė infrastruktūra. Seniūnijos teritorijoje yra Sūdavos vidurinė mokykla (176 

mokiniai), Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla (89 mokiniai), kurios pradinio ugdymo 

skyriai yra Klausučių ir Daržininkų kaimuose. Šiose mokyklose iš viso mokosi 265 mokiniai (2014 

m. – 344, 2013 m. – 356, 2012 m. – 398). Visose mokyklose 70 proc. mokinių gauna nemokamą 

maitinimą. 

Seniūnijos teritorijoje yra Arminų, Slabadų, Augalų ir Juodupėnų medicinos punktai.  

Gyventojų patogumui seniūnijos teritorijoje įrengtos penkios patalpos mirusiesiems šarvoti.  

Aplinkos kokybė socialiniu požiūriu. 21 šeima, kurioje  auga 70 įvairaus amžiaus vaikų 

(iki 3 m. – 11, iki 7 m. – 14), įrašyta į šeimų, patyrusių socialinę riziką sąrašą. 11 šeimų įvardijama 

kaip sunkios rizikos šeimos.  

Seniūniją aptarnauja Vilkaviškio rajono policijos komisariato policininkas – apylinkės 

inspektorius. 

Seniūnijos teritorijoje yra trys bažnyčios, kurios priklauso Virbalio, Alksnėnų, Kudirkos 

Naumiesčio parapijoms.  

 

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas 

Viešasis administravimas. Seniūnijos teritorija – Savivaldybės administracijos filialas, kur 

vykdoma dalis Savivaldybės viešojo administravimo funkcijų.  
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Per 2015 metus gyventojams išduota 154 įvairios pažymos, gauti 84 įvairaus pobūdžio raštai. 

Išsiųsti 234 raštai (susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis veiklos klausimais). 

Atlikti 69 notariniai veiksmai: patvirtintas 1 įgaliojimas, surašyti 6 testamentai, patvirtinti 14 parašų 

tikrumai dokumentuose ir 48 dokumentų nuorašai.  

Per 2015 metus atvykimą deklaravo 122 gyventojai. Išduota 196 pažymos apie asmens 

deklaruotą gyvenamąją vietą, 3 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

Priimta 29 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo. 

Seniūnijoje 2015 metais pasėlius deklaravo 334 ūkininkai (2014 m. – 332, 2013 m. – 343), 

registracijos duomenimis, 2015 metais gyventojai deklaravo 579 įvairaus amžiaus  kiaules (2014 m. 

– 848 ), aplankyta 112 kiaulių laikymo vietų – gyventojai supažindinti su kiaulių maro prevencija.  

Socialinės paslaugos, socialinė slauga. Seniūnijoje yra 1 348 namų ūkiai, t. y. šeimos, iš jų 

97 šeimos yra piniginės socialinės paramos gavėjai. Joms kas mėnesį išmokama apie 22 700 Eur. 5 

šeimoms piniginė socialinė parama buvo skirta išimties tvarka. 98 šeimos gauna išmokas už vaikus 

(viso 237 vaikai). Seniūnijoje yra 18 neįgalių vaikų iki 18 metų amžiaus, 38 neįgaliems asmenims, 

nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, 119 – priežiūros (pagalbos) poreikis. Trys lankomosios 

priežiūros darbuotojos 8 vienišiems asmenims teikia paslaugas namuose.  

Iš savivaldybės biudžeto 19 asmenų mokama senatvės pensija. Iš viso seniūnijos 

gyventojams per mėnesį vidutiniškai išmokama apie 15,6 tūkst. Eur įvairių pašalpų, išmokų ir 

kompensacijų. 

 Iš viso piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikti 447 prašymai. 

Surašyti 68 gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. 13 šeimų buvo suteikta vienkartinė finansinė 

parama (gydymo išlaidoms, dėl kitų materialinių priežasčių). 118 šeimų gauna socialinę paramą 

mokiniams, nemokamus pietus mokykloje. 

111 šeimų (377 gavėjai) buvo teikiama parama maistu iš intervencinių maisto atsargų, 

visuomenei naudingoje veikloje dalyvavo 64 asmenys.  

Dėl tuberkuliozės profilaktikos kontrolės prevencijos projekte dalyvavo 26 asmenys.  

 

Seniūnijoje atlikti darbai 

Keliai. Seniūnijos teritorijoje yra 83,6 km žvyruotų kelių. Kelių būklė patenkinama. 

Žvyruotų kelių būklei gerinti buvo panaudota 14,9 tūkst. Eur, asfaltuotos dangos atnaujinimui 

Kataučiznos ir Sūdavos kaimuose buvo panaudota 10,8 tūkst. Eur. Naujai perklojant šaligatvius 

Klausučių kaime buvo panaudota 7,9 tūkst. Eur, Sūdavos kaime – 10,1 tūkst. Eur. Andriškių ir 

Klausučių kaimuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės už 10,5 tūkst. Eur ir 24,5 tūkst. Eur. 
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Kapitalo formavimui Sūdavos kaime panaudota 17,1 tūkst. Eur. Bendras kelių ilgis seniūnijoje yra 

100 km. 

Socialiniai būstai, savivaldybės būstai. Seniūnijoje yra 38 socialiniai būstai ir 24 

savivaldybės būstai, kuriuos seniūnija eksploatuoja. 2015 metais nupirktas 1 socialinis būstas. 9 

būstai nenuomojami, nes kai kuriuose iš jų reikalingas kapitalinis remontas. Už butų nuomą surinkta 

3 343,67 Eur. Gyventojų įsiskolinimas už butų nuomą metų pabaigoje buvo 3090,67 Eur. Dauguma 

socialinių būstų yra patenkinamos būklės, gyventojai vangiai atlieka einamąjį remontą. Seniūnijos 

gyventojai pateikė 8 prašymus socialinio būsto nuomai. 

Elektros ūkis. Seniūnijos balanse yra 29 elektros abonentai, kaimų gatvėms apšviesti 

panaudota 11,6 tūkst. Eur. 

Vandentieka ir vandenvala. Seniūnijos balanse yra 8 arteziniai gręžiniai, 7 vandens 

bokštai.  

Kitos funkcijos. Iš viso seniūnija tvarko 43,02 ha viešųjų erdvių ir civilinių kapinių plotą. 

Aplinkos tvarkymui buvo panaudota 11,8 tūkst. Eur. 

Iš vietos bendruomenių savivaldos programos gautų lėšų – 1960 Eur buvo nupirktas 

tarnybinis automobilis efektyvesniam socialiniam darbui organizuoti.   

 

2016 metų seniūnijos veiklos prioritetai 

Būtina pagaminti ir pritvirtinti ženklus su kaimų pavadinimais, savivaldybei priklausančių 

pastatų, gyvenamųjų namų ir butų numerius.  

Vykdant viešųjų darbų programą bus tvarkomos gyvenvietės, prižiūrimos viešosios erdvės. 

2016 metais planuojama įrengti apšvietimą Norvaišų kaime, gyvenvietėse atnaujinti esamą 

gatvių apšvietimo sistemą. Iš kelių remonto lėšų 2016 m. planuojama remontuoti šaligatvius Sūdavos 

ir Klausučių kaimuose, atnaujinti asfalto dangą Sūdavos ir Kataučiznos kaimuose. 

 

PAJEVONIO SENIŪNIJA 

 

 

Seniūnijos charakteristika 

Seniūnijos teritorija, žemės fondo sudėtis per paskutinius metus nesikeitė.  

 

Statistiniai duomenys 
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Pajevonio seniūnijoje, 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, gyvenamąją vietą deklaravę 1 493 

(36 mažiau negu 2015-01-01) gyventojų. GVNA yra 8 asmenys (2007-07-01- 2016-01-01 

laikotarpiu). 

Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 

 

 Amžiaus grupė Vyrų Moterų Iš viso 

iki 7 metų 65 52 117 

nuo 7 metų iki 16 metų 72 67 139 

nuo 16 metų iki 18 metų 16 17 33 

nuo 18 metų iki 25 metų 67 78 145 

nuo 25 metų iki 45 metų 226 168 394 

nuo 45 metų iki 65 metų 223 199 422 

nuo 65 metų iki 85 metų 76 133 209 

nuo 85 metų 11 23 34 

Iš viso: 756 737 1 493 

 

2015 metais seniūnijoje užregistruota 12 mirčių, dar 15 – registruota savivaldybės CMS, 

gimė  15 žmonių. 

 

Ūkinė veikla 

Žemės ūkis. Pareiškėjai, teikdami paraiškas ir deklaruodami žemės plotus, 2015 metais 

vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos taisyklėmis. Nuo 2015 m. tiesioginių 

išmokų struktūrą sudarė  pagrindinė išmoka, skiriama už visas deklaruotas ir paramos skyrimo 

reikalavimus atitikusias žemės ūkio naudmenas, išmoka už pirmuosius hektarus, žalinimo išmoka, 

išmoka jaunajam ūkininkui ir susietoji parama. Susietoji parama buvo mokama už mėsinius galvijus,  

pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas.  Susietoji parama už pienines karves 2015 metais 

buvo  mokama tiems žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių 

valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu 2014 m. balandžio 1 d.–2015 m. kovo 31 d. laikotarpiu ūkinių 

gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės. Taip pat pieno gamintojas turi būti pardavęs ne 

mažiau kaip 500 kg pieno per metus iš vienos pieninės karvės.  

2015 metais seniūnijoje pasėlius deklaravo 316 pareiškėjų, papildomai buvo priimti 37 

dokumentai ar daryti pakeitimai. 

Pieno gamintojams 2015 metais buvo mokama laikinoji išskirtinė parama už pieną. Paramos 

sulaukė pieno gamintojai, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavę 500 kg ir daugiau natūralaus riebumo 

pieno. Laikinoji išskirtinė parama apskaičiuota atsižvelgiant į faktiškai pieno supirkėjams parduotą 

natūralaus riebumo pieno kiekį 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Paramos dydis už toną parduoto 

natūralaus riebumo pieno sudarė 22,32 Eur. 
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Taip pat  pieno gamintojams mokama pereinamojo laikotarpio valstybės parama už pieną, 2006–2007 

metų turėtą pieno kvotą. Naujovė tai, kad 2015 m. sausio 1 d.–2015 m. liepos 31 d. laikotarpiu pieno 

gamintojo vardu ūkinių gyvūnų  registre turėjo būti registruotos pieninės karvės. Išmoka – 15,98 Eur 

už toną. 

Viena pagrindinių sąlygų žemės ūkio paramai gauti yra žemės ūkio ir kaimo valdos 

įregistravimas bei registracijos duomenų atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo 

verslo registre, todėl visus metus vyksta duomenų atnaujinimas, įregistravimas.  2015 m. atnaujinta 

416 valdų, naujai įregistruotos  4 valdos, išregistruotos  6 valdos. 

Kaulių laikytojai dėl afrikinio kiaulių maro  turėjo pasirašyti, kad laikysis  biologinių 

saugumo priemonių kiaulių ūkiuose. Seniūnijoje yra 78 kiaulių laikytojai, kurie kiekvieno ketvirčio 

pradžioje turi atnaujinti duomenis apie laikomas kiaules. 

Kaip ir kasmet  buvo renkami duomenys ,,Privačios žemės ūkio paskirties žemės rinkos 

kainų tyrimo“ anketai pildyti. 

Statistikos departamentui buvo teikiamos žinios apie nuimamą derlių ūkininkų, auginančių 

daugiau kaip 50 ha javų. Seniūnijoje yra 18 ūkių, turinčių daugiau nei 50 ha pasėlių. 

 

Bendruomenių veikla 

Seniūnijoje veiklą vykdo trys įregistruotos bendruomenės. Bendruomenių nariai aktyviai 

prisijungia prie visuomeninių teritorijų tvarkymo, bendruomenių pastatų aplinkų puoselėjimo.  

2015 metais bendruomenė ,,Zanyla“ įgyvendino ŽŪM remiamą projektą „Geri vaikai – 

mūsų ateitis“. Šiam projektui vykdyti buvo gauta 6 000,00 Eur parama iš žemės ūkio ministerijos. 1 

077,84 Eur prisidėjo Vilkaviškio rajono savivaldybė, 201,38 Eur – bendruomenė. Bendra projekto 

vertė – 7 279,22 Eur. 

Už projekto lėšas buvo įsigytas ilgalaikis turtas: 

Eil. 

Nr. 

Inv. Nr. 

  

Ilgalaikio turto pavadinimas 

  

Grupė 

  

Įvesta į 

eksploataciją 

Turto įsigijimo 

vertė 

Numatoma lik- 

vidacinė vertė 

1. Z/001 
Sodo traktorius Mcculloch 

M145-107T 
 2015-10-28 1890,00 1 euras 

2. Z/002 Lauko stalas,  2 vnt.  2015-11-02 242,00 1 euras 

3.  Z/003  
Vaikų žaidimų aikštelė 

„Tvirtovė“,  1 komplektas 
  2015-11-02 2406,74 1 euras 

4. Z/004 
Mediniai suolai su metalinėm 

kojom, 8 vnt.  
 2015-11-02 968,00 1 euras 

5. Z/005 Spyruoklinės sūpynės, 2 vnt.  2015-11-02 488,84 1 euras 
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6. Z/006 Sūpynių kompleksas, 1 vnt.  2015-11-02 387,20 1 euras 

7. Z/007 Namelis , 1 vnt.  2015-11-02 175,45 1 euras 

8. Z/008 
Metalinis 6 vietų stovas 

dviračiams,  2 vnt. 
 2015-11-02 599,99 1 euras 

9. Z/009 Betoninės šiukšliadėžės, 2 vnt.  2015-11-02 121,00 1 euras 

  IŠ VISO:   7279,22  

 

2015-04-18 d. vyko bendruomenės visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame 

dalyvavo 66 bendruomenės nariai. Susirinkimo metu buvo išrinkta bendruomenės taryba ir 

bendruomenės pirmininkas, svarstomas klausimas dėl kelio Patilčiai–Pajevonys atkarpos Užbaliai–

Pajevonys prašymo asfaltuoti. Aktyviausi bendruomenės nariai buvo apdovanoti padėkos raštais. Po 

susirinkimo koncertavo Pajevonio moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“ bei Šakių rajono mamų ir 

dukrų kvartetas. Svečiuose lankėsi krašto apsaugos ministras Juozas Oleka. 

2015 metais vyko 7 bendruomenės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo sprendžiami įvairūs 

bendruomenės kasdieninio gyvenimo klausimai bei ieškomi sprendimo būdai iškilusioms 

problemoms, numatomos ateities vizijos ir jų įgyvendinimo galimybės. Bendruomenė aktyviai dirbo 

dėl kelio Patilčiai–Pajevonys atkarpos Užbaliai–Pajevonys asfaltavimo. Rašė prašymus Susisiekimo 

Ministerijai, Automobilių kelių Direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybei nuo 2007 metų. Rinko kaimų gyventojų ir kaimo bendruomenės narių parašus. 2009 m. 

ir 2015 m. bendruomenė pakartotinai kreipėsi į atsakingas institucijas  dėl minėto kelio asfaltavimo. 

Bendros bendruomenių, seniūnijos ir gyventojų pastangos pasiteisino – 2015 metų rudenį pradėti 

kelio asfaltavimo darbai. 

Didelė parama bendruomenei – visuomenei naudingą veiklą vykdančių žmonių darbas. Prie 

bendruomenės namų ir juose žmonės iš viso dirbo 1 044 darbo valandas arba 130,5 darbo dienų, arba 

beveik 6 mėn., jeigu būtų dirbęs vienas žmogus. 

Karalkrėslio bendruomenės nariai rūpinosi  bendruomenės namų bei viešųjų erdvių  

priežiūra. Teritorijos tvarkymo darbuose taip pat talkino asmenys, dirbantys pagal visuomenei 

naudingos veiklos atlikimo sutartis. Bendruomenėje toliau vykdoma ir plėtojama veikla, įgyvendinant 

projektą „Pradedame bendruomeninį verslą „Karalkrėslio kepyklėlėje““. Kepyklėlės ženklo gaminiai 

jau žinomi ne tik rajone, jais prekiaujama ir respublikiniuose renginiuose.  

Pajevonio kaimo bendruomenė 2015 metus pradėjo sausio 17 d. susitikimu-vakarone ,,2015, 

Ožkos metus pradedant...“ Vakaro dalyvius linksmino pobūvių muzikantas Romeo Giedraitis, moterų 

šokių grupė ,,Katpėdėlės“, tradicinė kapela ,,Pliumpa“.  

Gegužės pradžioje vyko motinos dienos minėjimas-koncertas. Gegužės 15 d. bendruomenės 

nariai vyko į pažintinę kelionę į Lenkiją, rugsėjo 11 d. – į Anykščius. Dalį šios kelionės išlaidų iš 
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nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos skyrė rajono Savivaldybės administracija. Birželio 

mėn. surengtas koncertas, skirtas Tėvo dienai. Birželio 6 d. bendruomenė dalyvavo amatų šventėje 

Paežerių dvare, birželio 27 d. – Vilkaviškio miesto šventėje. Rugsėjo 26 d. bendruomenės namuose 

vyko respublikinė vokalinių ansamblių šventė ,,Žeme mano“. Spalio 23 d. –  rudens darbų užbaigimo 

vakaronė ,,Priimk po skėčiu“. Lapkričio 29 d. – adventinė vakaronė, skirta senosioms  advento 

tradicijoms prisiminti ir puoselėti, kurią vedė ,,Gražupio“ ansamblis. Gruodžio 11 d. į kalėdinės 

eglutės šventę buvo pakviesti ikimokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių vaikai. Bendruomenė 

dalyvavo kalėdinės puošybos konkurse. Rajono komisija, vertindama  įdėtas pastangas, už 

originalumą bei kūrybiškumą Pajevonio kaimo bendruomenei skyrė trečiąją vietą. 2015 metais 

bendruomenė vykdė Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą kaimo gyventojų 

bendruomeniškumui skatinti. Pagal gautą finansavimą įsigijo virtuvės baldų komplektą, šaldytuvą, 

elektrinę viryklę, projektorių, ekraną, scenos apšvietimo aparatūrą.  

Pajevonyje veikiančioje LŠS Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Pajevonio šaulių 2-oje 

kuopoje yra 123 nariai. Veikia Pajevonio šaulių būrys su 36 šauliais ir Pajevonio bei Kybartų jaunųjų 

šaulių būriai su 89 jaunaisiais šauliais. Jaunieji šauliai mokosi Pajevonio pagrindinėje mokykloje, 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Kybartų „Saulės“ progimnazijoje ir Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazijoje. Visi jaunieji šauliai mokosi pagal jaunojo šaulio ugdymo programą ir laiko 

egzaminus pagal kvalifikacines pakopas. Iš viso 54 jaunieji šauliai mokėsi ir išlaikė kvalifikacines  

(I-14, II-4, ir III-1) pakopas. 2015 m. kuopoje kvalifikaciją kėlė 19 jaunųjų šaulių. Valstybinių 

švenčių metu šauliai iškilmingai iškelia vėliavą prie Vytauto Didžiojo paminklo. 

2015 metais už nuopelnus Lietuvai ir šaulių sąjungai padėkos raštais apdovanotas Pajevonio 

kuopos jaunasis šaulys Tomas Bujauskas (Pajevonio pagrindinė m-kla) ir šaulių rėmėjas Justinas 

Naujokaitis. 

 

Švietimas 

2015 metais Pajevonio pagrindinėje mokykloje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių konkursas ,,Išėjau pasivaikščioti su 

Čiurlioniu, tuoj grįšiu...“, skirtas M. K. Čiurlionio gimimo 140-osioms metinėms. 

 Šio konkurso laureatu už paveikslų ciklo ,,Žiema“ išraiškingą improvizaciją tapo Alvito pagrindinės 

mokyklos 1 klasės mokinys Deividas Dirsė. Laureatas bei konkurso organizatorės ir koordinatorės 

Pajevonio pagrindinės mokyklos mokytojos Audronė Gurinskienė ir Irma Tamulevičienė buvo 

apdovanotos seniūno padėkomis. 
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Kultūrinė veikla 

Kultūrinėje veikloje aktyviai dalyvauja mokykla, bendruomenės, šaulių organizacija. 

Daugelyje renginių, ir ne tik rajone, dalyvauja Pajevonio moterų vokalinis ansamblis 

,,Aušrinė“. 

Tradiciškai Vasario 16-oji Pajevonyje minima prie Vytauto Didžiojo paminklo. Šią dieną 

buvo pagerbti keli seniūnijos gyventojai. Seniūno padėka apdovanotas Pajevonio krašto dainius 

Justinas Naujokaitis už ilgametį aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, patriotiškumo ir 

tautiškumo įprasminimą kūryboje bei pilietinės kultūros sklaidą ir puoselėjimą, bendruomenės 

,,Zanyla“ pirmininkas Albinas Savickas už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą, 

bendruomeniškumo idėjų skatinimą bei sėkmingą projektų bendruomenėje įgyvendinimą ir 

Genovaitė Raudonaitienė už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje bei senųjų lietuviškų 

tradicijų puoselėjimą ir skatinimą bendruomenėje. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga 

rajoniniame renginyje Savivaldybės Mero padėkos raštu už aktyvią visuomeninę veiklą, 

iniciatyvumą, verslumo skatinimą bendruomenėje ir aktyvų bendradarbiavimą puoselėjant Pajevonio 

krašto kultūrines ir istorines tradicijas bei vertybes apdovanota Karalkrėslio kaimo bendruomenės 

pirmininkė Rasa Bulvičienė. 

Liepos 26 d. vyko tradicinė Vasaros-Oninių šventė. Šventėje buvo pagerbti ir paminėti 

žmonės, kurie savo parama, pagalba, darbu prisideda prie įvairių seniūnijoje vykdomų projektų 

įgyvendinimo. Šventėje už nuoširdžią pagalbą įgyvendinant seniūnijoje vykdomus projektus bei 

glaudų bendradarbiavimą seniūno padėkos raštu buvo apdovanota Vaida Neverauskaitė, Gintautas 

Bendžiūnas, Būdviečių seniūnaitijos seniūnaitis, Dalia Zubavičienė, Ančlaukio seniūnaitijos 

seniūnaitė, Vilkaviškio Kredito unijos kolektyvas. 

Šventės dalyviams koncertavo moterų vokaliniai ansambliai ,,Aušrinė“ ,,Vėjūna“, ,,Gija“, 

K. Donelaičio gimnazijos vokalinės studijos atlikėjai, rajono liaudiškos muzikos kapelos ,,Žemyna“, 

,,Pliumpa“, ,,Versmė“, muzikinė grupės: ,,InPuls“, ,,Pop Du“, ,,Tabasco“. 

Lapkričio 20 d. seniūnijos žemdirbiai dalyvavo tradicinėje rajoninėje žemdirbių derliaus 

šventėje ,,Rudens prijuostė 2015“, kurioje Mero padėka už sėkmingą ūkininkavimą, glaudų 

bendradarbiavimą ir asmeninę paramą įgyvendinant Pajevonio seniūnijos vykdomus projektus buvo 

apdovanotas Rymantas Vaičaitis, Pajevonio girininkijos girininkas, ūkininkas.  

 

Turizmas ir sportas 

Seniūnijoje plečiasi turizmo verslas. Poilsį organizuoja ir vis daugiau paslaugų suteikia 

Vitalijos ir Viktoro Karalių, Valdo Vakarino ir ,,Karaliaus krėslo“  kaimo turizmo sodybos.  

2015 metais susibūrusi jaunimo komanda dalyvavo ,,Santakos“ taurės krepšinio turnyre. 
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Aplinkosauga 

Pastebima, kad žmonės noriau rūšiuoja plastiko ir stiklo atliekas – jų gausėja Pajevonio 

kapinėse pastatytuose laikinuose antrinių žaliavų konteineriuose. Sumažėjo darbo sąnaudos išvežant 

žaliąsias atliekas į laikiną saugojimo aikštelę.  

Pajevonio kapinėse prie pagrindinio įėjimo pabaigtas iš lauko riedulių įrengtas takas (2015 

m. paklota apie 140 kv. m.). 2016 m. bus įrengti turėklai pajevoniečių paaukotomis lėšomis – 850 

Eur.  

Iš gamtos apsaugos fondo lėšų kapinėse išpjauti keturi avarinės būklės medžiai, vykdomi 

nuolatiniai kapinių priežiūros darbai Šakių ir Ančlaukio senosiose kaimo bei Karalkrėslio Evangelikų 

Liuteronų kapinėse.  

Dideli tvarkymo darbai vykdyti Dabravolės piliakalnyje, išpjauta 15 avarinės būklės medžių, 

pašalinti krūmai ir atžalos. Gamtosaugos srityje vykdomas bendradarbiavimas su Vištyčio regioniniu 

parku ir Pajevonio girininkija. Prie Liubiškių akmens įrengtas pėsčiųjų pažintinis takas. Paruošti 

dokumentai valstybės saugomo gamtos paminklo vardui suteikti Jašinsko liepai Pajevonyje ir 

Dabravolės daugiakamienei liepai. Būtina prie šių objektų pabaigti sutvarkyti privažiavimo kelius, 

apgenėti medžius. 

2015 m. vilkų daroma žala sumažėjo 4 kartus. Papjauti septyni gyvuliai.  

 

Seniūnijos  funkcijų vykdymas  

Administracinė veikla. Gyventojams prašant, išduotos 113 šeimos sudėtį ir kitus faktus 

patvirtinančios pažymos. Parengtas 131 raštas pagrindinės veiklos klausimais, 80 trumpai saugomi 

dokumentai, 9 nuolat saugomi dokumentai. Gauti 49 informacinio ir kitokio pobūdžio raštai, 266 

įvairaus pobūdžio gyventojų prašymai (4 iš jų – dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, 6 – 

dėl lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą, 3 – dėl medžių ir krūmų pjovimo, 28 – dėl leidimo 

laidoti, 17 –  dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose, kiti –  dėl įvairių pažymų 

išdavimo). Išduoti 28 leidimai laidoti, 17 leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose. Už šią 

paslaugą surinkti 13,80 Eur. Atlikti 55 notariniai veiksmai.  

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas Dokumentų 

skaičius 
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1. Gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui pakeitus 

gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į 

Lietuvos Respubliką  

66 

2. Asmenų prašymai išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą 

62 

3. Išduotos pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą 

gyvenamąją vietą  

 

84 

4. Gyvenamosios vietos deklaracijos asmeniui išvykstant iš 

Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui 

16 

5. Savininkų (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens prašymai gauti 

informaciją apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją 

vietą deklaravusius asmenis 

41 

6. Savininkams (bendrasavininkams)  išduotos pažymos apie jam 

priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius 

asmenis 

46 

7. Prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir 

naikinimo  

26 

8. Sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir 

naikinimo  

26 

 

Seniūnijoje pusė namų ūkių dar nepakeitę gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų. 

Viena iš priežasčių – teisiškai nesutvarkyti gyvenamųjų pastatų nuosavybės dokumentai. 

Gyventojai nuolat skatinami atvykti į seniūniją dėl deklaravimo duomenų keitimo. 

 

Seniūnaitija Gyvenamųjų 

namų (butų) 

skaičius 

                Deklaravimo duomenų keitimas 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Proc. 

Ančlaukio 68 2 8 6 3 28 

Būdviečių 59 7 12 6 5 51 

Pajevonio 212 26 40 34 8 51 

Sodėnų 18 - 5 3 2 55 

Šakių 17 1 2 1 1 29 

Trilaukio 54 5 19 7 1 59 

Karklupėnų 27 3 - - 3 22 

Užbalių 66 1 16 3 2 33 

Vaišvilų 41 2 6 4 1 29 

 493 47 108 64 26 50 

 

Seniūnija nuolat bendrauja su kaimų bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis. 

Iškylančios problemos aptariamos  seniūnaičių  sueigose. 2015 metais liepos 29–30 dienomis vyko 

seniūnaičių rinkimai Pajevonio, Ančlaukio ir Vaišvilų seniūnaitijose. Seniūnaičiai aktyviai dalyvauja 

sprendžiant seniūnijos gyventojams aktualius klausimus. 2015 metais vyko 6 seniūnaičių, 

bendruomenių vadovų sueigos, aptarti  pagrindiniai veiklos klausimai.  
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Socialinė parama. Darbas su rizikos grupės šeimomis 

2015 metų sausio 1 dieną Pajevonio seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 18 

šeimų, kuriose auga 51 vaikas.  

2015 metais trys šeimos buvo išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų sąrašo: viena šeima 

išvyko gyventi į kitą seniūniją, vienoje šeimoje per metus laiko nebuvo fiksuota negatyvių įvykių, 

kita šeima išbraukta iš sąrašo dėl to, kad neliko nepilnamečių vaikų. 

2015 metais į socialinės rizikos šeimų sąrašą dėl socialinių įgūdžių stokos įtraukta viena 

šeima. 2015 metų gruodžio 31 dieną Pajevonio seniūnijoje socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 13 

šeimų, kuriose auga 44 vaikai. 

2015 metais šeimos konsultuotos 531 kartą (konsultacijos vyko klientų namuose, kabinete, 

telefonu). 

Tarpininkauta padedant šeimoms tvarkyti dokumentus dėl socialinių pašalpų gavimo, dėl 

kompensacijų kurui, dėl kuro įsigijimo, dėl vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę, dėl 

paveldėjimo dokumentų tvarkymo, dėl vaikų išlaikymo. 

Šeimos konsultuojamos, šviečiamos vaikų priežiūros, lavinimo, ugdymo, laisvalaikio 

užimtumo klausimais. Buvo vesti grupiniai užsiėmimai šeimoms, kuriose auga problemiški paaugliai. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kovai prieš smurtą šeimoje. Šeimos buvo supažindinamos su 

smurto formomis, suteikta informacija, kur kreiptis, įvykus smurto atvejams šeimoje. Klientai 

nuolatos skatinami netoleruoti smurto. Tradiciškai buvo rengiamos akcijos, kurių metu surinktais 

rūbais, avalyne, žaislais aprūpintos socialinės rizikos šeimos. Šiais metais akcija buvo išplėsta: 

šeimoms buvo paaukota baldų, buitinės technikos, patalynės. Dalyvauta respublikinėje akcijoje 

„Vaikų svajonės“. Du kartus per metus vykdyti šeimų vertinimai (pildytos vertinimo formos 

kiekvienai šeimai). Nuolatos vyksta bendradarbiavimas su Pajevonio seniūnijos vadovais, 

Vilkaviškio VTAS specialistais, policijos pareigūnais, Pajevonio pagrindinės mokyklos, Gražiškių 

gimnazijos socialiniais pedagogais, Kybartų ir Alvito Šv. Kazimiero vaikų globos namų specialistais, 

Karalkrėslio, Pajevonio medicinos punktų darbuotojais. 

Profesinius įgūdžius, žinias socialinė darbuotoja tobulino seminaruose. 

 

Socialinio darbo organizavimas 

2015 m. iš seniūnijos gyventojų priimta: 

73 (2014 m. –  78) prašymas vaiko išmokai gauti,  

11 (2014 m. –10) prašymų vienkartinei nėščios moters išmokai gauti, 

16 (2014 m. – 13) prašymų vienkartinei vaiko gimimo išmokai gauti;  
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8 (2014 m. – 6) prašymai pašalpoms socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto 

lėšų gauti, 

38 (2014 m. – 42) prašymų socialinei paramai mokiniams gauti, 

97 (2014 m. – 127) prašymai socialinei pašalpai ir kietojo kuro kompensacijai gauti, 

100 (2014 m. – 109 ) prašymų maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti. Produktai 

6 kartus išdalinti 283 gavėjams. 

Dalyvaujant seniūnijos atstovams, tikrintos gyvenimo sąlygos asmenų, kurie kreipėsi dėl 

materialinės paramos suteikimo. Surašyti 38 gyvenimo sąlygų tyrimo aktai. Kartu su socialine 

darbuotoja rizikos šeimoms lankytos probleminės šeimos. Trims seniūnijos šeimoms suteikta labdara 

aprangos bei tekstilės gaminiais. 

2015 m. seniūnijos gyventojams išmokėta: 

24 698,00 Eur (2014 m.  – 91 944,00 Lt) išmokų vaikams, 

836,00 Eur (2014 m. – 2 600,00 Lt) išmokų nėščiai moteriai, 

7 090,00 Eur (2014 m. – 18 590,00 Lt) vienkartinių išmokų gimus vaikui,  

88 748,00 Eur (2014 m. – 359 491,00 Lt) socialinei pašalpai ir kieto kuro kompensacijai, 

372,00 Eur (2014 m. – 905,00 Lt) pašalpų socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės 

biudžeto lėšų,    

3 967,00 Eur (2014 m. – 14 040,00 Lt) mokinio reikmėms įsigyti, 

281 389,00 Eur (2014 m. – 978 975,00 Lt) išmokėta iš viso. 

Bendradarbiauta su kaimo bendruomenių atstovais, mokyklos personalu, bendruomenės 

slaugytojomis, socialine darbuotoja darbui su rizikos šeimomis,  sprendžiant socialiai remtinų, rizikos 

šeimų bei neįgalių, vienišų seniūnijos gyventojų problemas.  

  

Sveikatos apsauga   

Pajevonio seniūnijoje veikia du Vilkaviškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

padaliniai: Pajevonio ir Karalkrėslio medicinos punktai bei Vilijos Lekešienės įmonė, teikianti 

medicinos paslaugas. Šioje įmonėje vietoje teikiama stomatologo ir sveikatą stiprinančios masažo 

paslaugos. 

Bendruomenės slaugytojos dirba ne tik punktuose – pagal iškvietimus vyksta pas 

sergančiuosius, teikia paslaugas namuose, atlieka procedūras. 

 

 Kelių priežiūra 
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Pagrindiniai kelių priežiūros darbai 

Darbai Mato 

vnt. 

Kiekis Suma tūkst. (Eur) 

Asfaltavimo darbai Ilgis/plotis 

m² 
 39,189 

  asfalto dangos remontas Užbalių k. 

Užbalių g. VK 7922 

m/m 350/5 28,000 

VK kelių ir gatvių asfalto duobių 

remontas 

m² 53 1,189 

Žvyrkelių atnaujinimas ir priežiūra   39,680 

žvyrkelių įvairūs priežiūros darbai  Km. 98,2 39,680 

Kelio ženklai   X 

Saugaus eismo priemonės   x 

Šaligatviai ir automobilių stovėjimo    7,71 

Pajevonio Mokyklos g. 3 automobilių 

stovėjimo aikštelė ir šaligatvis 

m² 128 7,71 

Iš viso: - - 86,579 

 

Lėšos kelių priežiūrai 

 

Įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą, 2015 metais Pajevonio seniūnijai 

buvo skirta 1 430,00 Eur. Šios lėšos VBT sprendimu paskirtos seniūnijos gatvių (kelių) ženklinimui. 

Pagamintos 32 gatvių pavadinimų lentelės, 3 pėsčiųjų atitvarų segmentai, 5 kelio ženklai ir 41 stovas 

ženklams ir gatvių lentelėms tvirtinti. 

Komunalinis ūkis ir kapinių tvarkymas. Komunalinio ūkio išlaidos (be darbo 

užmokesčio) pateikiamos lentelėje: 

 
  Faktas (Eur. tūkst.) 

  2010 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2014 

m. 

2015 

m. 

1. Komunalinis ūkis 15,7 19,9 10,2 10,3 19,4 14,6 

1.1 5111 Atliekų tvarkymas 6,3 11,5 4,6 4,8 11,9 5,9 

1.2. 6411 Gatvių apšvietimas 2,5 3,0 2,0 1,7 3,7 2,8 

1.3. Turtas 0,4 1,5 0,5 - - - 

1.4. 4121 Viešieji darbai (40%) 6,5 3,9 3,1 3,8 3,8 5,9 

 

2015 m. visa ,,Žemės vidurio“ aikštė (450 kv. m) išklota akmenimis. Aikštėje grindinio 

klojimo darbai atlikti pagal viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos programą. Šiuo metu 

 Metai 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lėšos tūkst. Lt 59,3 42,0 34,6 39,5 48,2 86,6 

% lyginant su 2010 m. x 70.8 58,4 66,8 81,3 145,8 
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aikštėje atlikta  apie 98% numatytų  darbų. 2016 m., gavus finansavimą, tikimės pabaigti aikštės 

įrengimą.  

Už akmenis seniūnija dėkinga ūkininkams Artūrui Zdanaičiui, Valdui Vakarinui, 

seniūnaičiui Vidui Alkevičiui, Antanui Bronislovui Alkevičiui ir Broniui Vakarinui. Taip pat 

seniūnija dėkinga  gyventojams, padėjusiems savo technika tvarkyti teritorijas, ypač Artūrui 

Zdanaičiui, Arūnui Stankevičiui iš Trilaukio seniūnaitijos. 

Viešųjų erdvių želdiniams gėlių daigus dovanojo Violeta Linartienė iš Kybartų, Teresė 

Dailidavičienė, Jūratė Bačėnienė, Irena Linartienė, Anelė Bruzgulienė, Teresė Ančlauskienė, Vaida 

Neverauskaitė.  

2015 m. Kunigiškių g. parke buvo užsėta likusi teritorija veja, sėklą dovanojo ūkininkas 

Viktoras Karalius.  

Viešųjų ir visuomenei naudingų darbų pakelės krūmai buvo iškirsti Sodų, Aukštaratės, 

Užbalių, Pušų ir Karklės gatvėse. 

Pagal viešųjų darbų programą 2015 m. seniūnijoje dirbo 17 žmonių, du iš jų – moksleiviai 

(23% nuo visų ieškančių darbo). 

 

Bedarbystės lygis seniūnijoje 

 

Bedarbių 

skaičius (%) 
2010 

m. 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Rajone 

Seniūnijoje 

...... 

13,6 

11,0 

10,4 

13,54 

12,36 

14,60 

13,00 

12,4 

11,6 

11,5 

9,0 

 

Iš viso seniūnijoje yra 73 bedarbiai, iš jų 26 vyrai, 16 – jauni. Seniūnijoje bedarbystės lygis 

mažesnis nei rajone 2,5 %,  

Pagal rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarką, 

seniūnijoje visuomenei naudingus darbus dirbo 129 asmenys, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės 

paramos. 

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA 

 

Pilviškių seniūnija įsikūrusi Pilviškių miestelyje. Seniūnijos teritorijos plotas – 159 kv. km. 

Bendras seniūnijos kelių ir gatvių ilgis – 140 km, Savivaldybei priklausančių kelių ilgis – 117 km, iš 

jų: su asfalto danga – 13,796 km, su žvyro danga – 94,204 km, su gruntu – 9 km.  

  Pilviškių miestelio gatvių ilgis – 26,395 km, iš jų savivaldybei priklauso 19,155 km,      

valstybinės reikšmės keliams 7,240 km. Iš 19,155 km gatvių ilgio, su asfalto danga –  5,902 km, su 

žvyro danga – 13,253 km, tai sudaro 30,81% asfalto bendro gatvių ilgio, su gruntu – 0,17 km.  
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Seniūnijoje yra 67 kaimai, kuriuose gyvena apie 5 200 gyventojų, didesni gyvenviečių 

centrai: Bebrininkai – 130, Opšrūtai – 240, Paežeriai – 320, Pilviškiai – 2 300, Stirnėnai – 300, 

Ramoniškiai – 263 gyventojų.  

Pilviškių seniūnijoje yra 3 bažnyčios ir 3 koplyčios, 26 kapinės, kurių bendras plotas – 7,502 

ha, iš jų 10 veikiančių. 

Pilviškių seniūnijoje vandenvietes aptarnauja UAB „Vilkaviškio vandenys“, 2 vandenvietes 

–  Sausbalių ir Jurgelių – aptarnauja patys gyventojai. Pilviškiuose veikia 220 kW hidroelektrinė.  

Yra 8 veikiančios stambesnės įmonės, 14 individualių įmonių, kultūros namai,  ambulatorija, 

vaistinė, veterinarijos vaistinė, 1 felčerio-akušerio punktas. 

Seniūnijos teritorijoje yra 20 parduotuvių, 4 kioskai, 2 viešojo maitinimo įstaigos. 

Seniūnijoje yra 3 švietimo įstaigos, kuriose mokosi 612 moksleivių; 5 bibliotekos, kuriose lankėsi 

990 skaitytojų, iš jų – 310 vaikų; 2 ryšių skyriai, 6 kaimų bendruomenės, 9 seniūnaitijos,  3  interneto 

prieigos taškai.                                   

Seniūnijoje vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos. 251 asmenys naujai 

deklaravo gyvenamąją vietą, išvyko 49 seniūnijos gyventojai, užregistruoti  247 prašymai ir išduotos 

pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Gauti 246 prašymai  dėl deklaravimo duomenų taisymo, 

keitimo ir naikinimo, 12 – įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

Seniūnijoje  išrašyti  34 mirties liudijimai. Viso mirė  65 žmonės,  gimė 40 naujagimių.       

Seniūnijoje gyventojus aptarnauja  1  apylinkės inspektorė. 2015 metais pradėti  46  

ikiteisminiai tyrimai,   surašyti 12 protokolų, užregistruota apie 600 įvykių. 

Pilviškių seniūnijoje 2015 metais priimti  1 064  prašymai socialinei paramai gauti. Socialinė 

parama suteikta 312 šeimų, išmokėta  241 538,18 eurų socialinių išmokų. Užregistruoti 297 prašymai 

dėl kietojo kuro kompensacijų, išmokėta  44 527,99 eurų kompensacija,  šildymo dujomis išlaidų 

kompensacijoms priimti 8 prašymai, išmokėta  451,85 eurų, priimti 389 prašymai gauti išmokas 

vaikui, išmokėta  62 732,86 eurų. Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai kreipėsi 15  pareiškėjų,  

išmokėta 1 140,00 eurų. 36 šeimos kreipėsi dėl vienkartinės išmokos vaikui, išmokėta 15 439,12 eurų,  

mokinio reikmenims įsigyti kreipėsi 146  pareiškėjai, kurių šeimose yra 250 vaikų, išmokėta 11 

400,00 eurų. 

Maisto produktus iš Intervencinių lėšų  gavo 981 asmuo, maisto produktams gauti priimti 

446 prašymai. Surašyti 89 buities tyrimo aktai. Pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų skirtos 22 pareiškėjams už 4 450,60 eurų. 

Už socialinę paramą talkino 484  paramos gavėjai.          
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2015 m.  socialinių paslaugų poreikis nustatytas: lankomajai priežiūrai – 8 vienišiems 

asmenims, 6 – visiškos negalios žmonėms, 5 – socialinės rizikos šeimoms, 1 – neįgaliam senyvo 

amžiaus asmeniui. 

Pilviškių seniūnijoje yra 24 socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus iki 18 metų. Jose 

auga 61 vaikai.  2015 metais iš rizikos šeimų sąrašo išbrauktos 7 šeimos, įrašytos naujos 6. 

Pilviškių seniūnijos  įsikūrusiose įmonėse: AB „Kelio ženklai“, UAB „Amareda“, AB 

„Pilviškių grūdai“, AB „Rokiškio sūriai“, UAB „Underhill Baltic“, UAB „Joniškio grūdai“,  

„Traidens grup“, ŽŪK „ Senoji kryžkelė “ įdarbinta  apie 230 darbuotojų. 

Pilviškių seniūnijoje veikia šešios kaimų bendruomenės: Alksnėnų, Bebrininkų, Paežerių 

dvi, Pilviškių, Ramoniškių. 

Seniūnijoje ir toliau savo veiklą vysto saviveiklos ansamblis „Jovaras“, moterų ansamblis 

„Šypsena“, estradinis ansamblis „Bičiuliai“, mėgėjų teatras. Kultūros darbuotojai  rengia iškilmingus 

valstybinių švenčių minėjimus, organizuojamos tradicinės Pilviškių miestelio Rasos ir ūkininkų 

šventės, senųjų metų palydos.  

2015 metais mėgėjų teatras šventė  5 metų  veiklos jubiliejų, taip pat dalyvavo  mėgėjų teatro 

festivalyje „Atžalynas“, sukurti 6 spektakliai. 

2015 m. lapkričio 11 d. paminėtos Tauro apygardos vado Antano  Baltūsio-Žvejo 100-osios 

gimimo metinės  Pilviškių mstl. kultūros namuose, kuriame dalyvavo Vilkaviškio krašto muziejus, 

seniūnija, Šaulių Sąjunga, artimi giminaičiai. Stasio Ankevičiaus 110-osios gimimo metinės 

balandžio 24 d. buvo paminėtos Paežerių kaimo pagrindinėje mokykloje, jas organizavo Paežerių 

pagrindinė mokykla, seniūnija, Vilkaviškio krašto muziejus, dalyvavo artimieji, visuomenė. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos Pilviškių skyrius ir toliau teikia  skalbimo paslaugas. 

Aktyviai į seniūnijos veiklą įsijungia ir 9 seniūnaitijų seniūnaičiai. Jie dalyvauja seniūno 

rengiamuose pasitarimuose, padeda spręsti gyventojams iškilusias problemas.                        

Seniūnijoje dirba 6 administracijos darbuotojai, du socialinių paslaugų darbuotojai, 3 

kapinių prižiūrėtoja, 3 darbininkai, 1 elektrikas, valytoja. 

Seniūnijoje išsamiai tiriami seniūnijos gyventojų skundai ir pareiškimai. Į seniūniją įvairiais 

klausimais kreipėsi  720 gyventojų, išduota 600 įvairių pažymų: šeimos sudėties, charakteristikos, 

deklaruotos gyvenamosios vietos, gyvenamosios patalpos savininkui, laidojimo, mirties ir kt. 

Patvirtinta 80 notarinių veiksmų:  8 įgaliojimai, 6 testamentai, patvirtinti 23 dokumentų nuorašai, 43 

parašo tikrumo. Užregistruoti 64 gaunami dokumentai, išsiųsti – 115.  Surašyti  4 įspėjimai 

gyventojams dėl aplinkos tvarkymo pažeidimų, išduoti 3 leidimai žemės kasimo darbams.                                                     
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Surašyti 5 gyventojų sueigų protokolai, išduota 150 leidimų prekiauti viešoje vietoje, 

priimtas 21 prašymas gauti atliekų apmokėjimo lengvatą, gauti 25 gyventojų prašymai nupjauti arba 

genėti medžius.                              

          2015 metais  žemės ūkio specialistas iš seniūnijos gyventojų priėmė 500 paraiškų  

tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. 76 deklaruotojai pateikė 

įvairių dokumentų. Elektroniniu būdu buvo suformuotas 1 401 žemėlapis, į kuriuos įbraižyti 4 025 

laukai, kurių plotas – 11 381,59 ha. Užpildyta ir priimta 11 tiesioginio pardavimo pieno gamybos 

realizavimo deklaracijų. 513 asmenų atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdų duomenys. Suteikta 17 

naujų valdų identifikavimo kodų, išregistruotos – 4. Iš viso įregistruota 853 žemės ūkio valdų. 

Pateikta 11  paraiškų dėl paramos gavimo keičiant senus stogus  naujais.  

Seniūnijoje 2015 metais buvo 48 ūkininkai, kurių kultūrų plotai viršijo 50 ha. Per metus iš 

viso buvo priimtos ir užpildytos 432 ūkininkų ataskaitos. 

2015 metais pirmą kartą  buvo perduodamos žinios į   VĮ ŽŪIKVC ūkinių gyvūnų registrui 

apie kiaulių augintojų turimą kiaulių skaičių.  

Šiuo metu Pilviškių seniūnijos teritorijoje Savivaldybei priklauso 18 butų. 2015 metais 

vienas būstas privatizuotas. Liko 17 būstų. 2015 metais iš gyventojų už butų nuomą surinkta  605 

Eur. Už leidimus prekiauti – 345 Eur.                                          

 Viešiesiems darbams 2015 metais panaudota 13 827  Eur, iš šios sumos 499 Eur – 

medžiagoms ir įrankiams įsigyti. Buvo įdarbintas 41 viešųjų darbų darbininkas, jie padėjo prižiūrėti 

kapines, parkus, paminklus, kirto pakelių krūmus, šienavo ir tvarkė gyvenviečių aplinką,  valė nuo 

šaligatvių sniegą,  gatvėse genėjo medžius. Socialiai remtiniems 8 gyventojams pagaminto kuro į 

namus. 

 Viešųjų darbų darbininkai padėjo  pertvarkyti Gabriškės kapinėse kapinių tvorą, nukasinėjo 

nuo šaligatvių žemes: Pilviškių mstl., Stoties, Vilniaus, Vasario 16-osios, Dariaus ir Girėno gatvėse, 

išvalytas Pilviškių mstl., Vaitų gatvėje, esantis  griovys. Ramoniškiuose tvarkyta aplinka aplink 

biblioteką, bendruomenės namus, nuvalytos žaidimų ir stovėjimo aikštelės, nukastos žemės nuo 

Pietario gatvės kelkraščio. Alksnėnų teritorijose taip pat nuo šaligatvių kastos žemės. Atliktas 

Alksnėnų pradinėje mokykloje dalinis remontas:  išdažytas ir apšiltintas  koridorius. Sutvarkytos 

grindys ir išdažyta viena klasė, išgriauti 2 pečiai ir užmūrintos sienos, mokyklos stadione išpjauti 4 

klevai ir 1 beržas. Darbininkai kirto karklų krūmus iš pakelių ir juos smulkino Sausbalių, Gabriškės, 

Stirnėnuose, Alksnėnuose, Talkiškėse, Mažučių kaime. Pilviškių mstl. pašalintos 2 eglės  Mokyklos 

gatvėje, 2 topoliai Stoties gatvėje, Alksnėnų kaime – 4 klevai, 1 beržas, 4 gluosniai. Civilinėse 

kapinėse  pašalinti 5 kelmai. Apgenėti medžiai Pilviškių centrinėse kapinėse, išpjautos 8 tujos ir 2 
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beržai, 1 gluosnis. 6 topoliai  – Vasario 16-osios gatvėje. Alpinistiniu būdu išpjauti 3 uosiai Gabriškių 

kapinėse, 4 pušys Sausbalių, 4 topoliai Parausių kapinėse,  1 kaštonas ir 6 klevai  Stirnėnų kapinėse. 

Genėti medžiai Pilviškių mstl. gatvėse: Stoties, Vasario 16-osios ir Vilniaus. 

Iš rajono Savivaldybės biudžeto seniūnijai buvo skirta  260 96,61 Eur komunaliniam ūkiui,  

t. y. atliekoms tvarkyti, gatvėms apšviesti. Atliekoms tvarkyti ir kitoms komunalinio ūkio reikmėms 

panaudota 15 595,55  Eur, gatvių apšvietimui ir  šviestuvų remontui –  10 501,06 Eur.  Nupirkti ir 

pakabinti 8 nauji  šviestuvai Pilviškių mstl., Vilniaus gatvėje. 

Tvarkytos šiukšlės prie civilinių Pilviškių miestelio, Sausbalių, Gabriškės, Parausių kapinių.  

Iš seniūnijos komunaliniam ūkiui skirtų lėšų asfalto-betono mišiniu Pilviškių miestelio gatvėse ir 

gyvenvietėse buvo taisomos duobės, lyginamos gatvės, keliai, valomas sniegas.  

2015 metais iš vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos buvo skirta 2 761 Eur, 

už 2 600,00 Eur  kultūrinei veiklai vystyti  pirkta įgarsinimo aparatūra, viešųjų erdvių tvarkymui 

pirkti darbo įrankiai už 38,14 Eur, padaryti gatvių lentelių pavadinimai Pilviškių mstl., Ateities g., su 

atramomis už 122,86 Eur. 

Seniūnija turi 3 traktorius, 2 priekabas, prikabinamą srutovežį ir greiderį, atofurgoną, kuriam 

buvo atliktas kapitalinis remontas, 2 lengvuosius automobilius, 3 žoliapjoves, 5 krūmapjoves, 

benzininį pjūklą.               

Seniūnijos darbininkai  įrengė sunkiosios atletikos salę Savivaldybei priklausančiame 

pastate Pilviškių mstl., Rožių g. 5, perdarytas viešasis tualetas Stoties gatvėje. Prie Pilviškių 

bendruomenės namų įrengė alpinariumą gėlėms, sudėjo bortelius. Įrengta konteinerių aikštelė 

Vilkaviškio gatvėje,  Jovarų gatvės aikštėje – tinklinio aikštelė. Padaryti lauko staliukai ir suolai 

Pilviškių mstl. parke ir Paežerių poilsiavietėje, įruošta 12 vnt. lovelių gėlėms, jie pritvirtinti Vasario 

16-osios gatvėje.  Stirnėnuose nukasta 100 metrų ilgio lietaus kanalizacija, išlieta kanalizacijos 

dangčių 10 vnt. Buvo vežamos žemės į centrinių Pilviškių mstl.  kapinių šlaitą, prie seniūnijos garažų 

aikštelę Stoties g. 6, išplatinta aikštelė Vasario 16-osios gatvėje prie bažnyčios. 

Pasodino 150 liepaičių Stoties ir Vasario 16-osios gatvėje.        

Iš Vilkaviškio sandėlių į Pilviškių miestelį ir seniūnijos kaimus nepasiturintiems žmonėms 

buvo išvežiojami maisto produktai.                                              

Iš Kelių fondo ir Savivaldybės biudžeto kelių priežiūrai ir remontui 2015 metais skirta  35 

679,00  Eur, gatvių su asfaltbetonio danga išdaužoms taisyti ( 476 kv. m.) panaudota 10 679,  kelių 

ir gatvių su žvyro danga duobių taisymui – 10 000 Eur.  Jurgelių gyvenvietėje, Jurgelių g. paklota 

153 m. ištisinio asfalto už 15 000 Eur. Ištisiniam asfaltui skirta 144 466 Eur. Ramoniškių kaime 

Alksnyno gatvėje – 141 m.  265 m – Alksnėnų kaime, Mokyklos gatvėje,  385 m. – Bebrininkų kaime, 
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Piliakalnio gatvėje.  Paežerių kaime, Ežero gatvėje – 115 m. Pilviškių mstl.,  Rožių gatvėje – 187 m. 

Regioninių kelių priežiūros tarnyba įrengė saugaus eismo kalnelį Opšrūtų  gyvenvietėje, Šaltinio 

gatvėje. Perstatytas tiltas per Šešupę ir rugpjūčio mėn. baigtas rekonstruoti kelias Nr. 137 Vinčai–

Vilkaviškis.   

Pilviškių miestelyje 2015 m. balandžio 7 d.  pradėtas  vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų 

plėtros projekto II etapas, kuris apėmė  Aukštupio, Stoties, Padurpinyčio, Dvarnųjų kvartalus, jis 

sėkmingai užbaigtas  2015 m. lapkričio 25 d. 

2015 m. užbaigta daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pilviškių mstl., Mokyklos g. 3, 

renovacija, rekonstruoti Mažučių kaime prie Mažučių koplytėlės esantys laiptai, aikštelė ir šaltinio 

šulinys. 

 

 

 

ŠEIMENOS SENIŪNIJA 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Šeimenos seniūnijos struktūrinis teritorinis 

padalinys yra Vilkaviškio mieste, kuris į seniūnijos teritoriją neįeina. Seniūnijoje yra 20 gyvenviečių 

centrų, 60 kaimų (10 negyvenami). Seniūnijos plotas – 16 405,2 ha, iš jų: 91 proc. sudaro žemės ūkio 

naudmenos, 2,9 proc. – vandenys, 1,4 proc. – miškai, 4,7 proc. – kitos paskirties žemė. 

2015 metais seniūnijos teritorijoje gyveno 5 908 žmonės, t. y. 1,4 proc. mažiau nei 2014 

metais. Moterys sudarė 51,8 proc., vyrai – 48,2 proc. visų gyventojų. Bendroje gyventojų struktūroje 

15,7 proc. – vaikai iki 16 metų amžiaus, 12,6 proc. – nuo 16 iki 25 metų amžiaus, 55,0 proc. – nuo 

25 iki 65 metų amžiaus, 16,7 proc. –  daugiau kaip 65 metų amžiaus ir vyresni. 2015 metais gimė 61, 

mirė 82 žmonės. 

Seniūnijoje yra gana daug lankytinų turizmo ir poilsio vietų: Paežerių ežeras, Aukso rago 

pusiasalis, Podvarko poilsiavietė, Paežerių dvaro parkas, Ripkaus giraitė, dalis Uosijos miško 

ąžuolyno, Šukių, Misviečių  piliakalniai, Salomėjos Nėries ir Kazio Bradūno tėviškės, Paežerių 

dvaras, Vilkaviškio krašto muziejus, Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras. 

Seniūnijoje yra šios švietimo įstaigos: Alvito pagrindinė mokykla – 127 mokiniai, Alvito 

pagrindinės mokyklos Paežerių skyrius – 13 mokinių. Alvito mokyklos ikimokyklinėje grupėje 

ugdoma 60, Paežerių skyriuje – 45 ikimokyklinio amžiaus vaikai.  Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų 

pagrindinėje mokykloje  – 25 mokiniai jaunimo klasėse,  suaugusiųjų  – 111 mokinių. Su šiomis 

įstaigomis seniūnija palaiko glaudžius ryšius sprendžiant moksleivių nemokamo maitinimo 

klausimus ir socialines problemas. 
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Seniūnijos teritorijoje veikia 4 medicinos punktai, paštas, VšĮ  Alvito Šv. Kazimiero vaikų 

globos namai,  Alvito Šv. Onos ir Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčios. 

Seniūnijoje yra Alvito, Paežerių, Serdokų, Klampučių, Karalių ir Pūstapėdžių bibliotekos, 

kuriose galima naudotis kompiuteriais ir interneto ryšiu.  

Pagrindinės verslo rūšys: žemės ūkis, gyventojų aptarnavimo, paslaugų ir perdirbimo 

įmonės, prekyba. Iš stambesnių įmonių  – UAB „Mevilsta“, atliekanti melioracijos ir statybos darbus.    

Gudelių kaime įsikūrusi nauja ledų gaminimo įmonė UAB „ Art Glacio“. 

2015 metais buvo atlikta nemažai darbų, susijusių su žemės ūkiu: priimtos 760 paraiškų 

išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą, 19 prašymų  pakeisti duomenis, 

priimtos ir užpildytos 21  2014–2015 metų tiesioginių  pardavimų pieno gamybos ir realizavimo 

metinės deklaracijos pieno gamintojams, atnaujintos ir valdų registre registruotos 1 415 valdų, 

suformuota 14  išregistravimo prašymų, paruoštos 66 pareiškėjų savaitinės bei mėnesinės ataskaitos 

apie seniūnijos ūkiuose gautą derlių bei kitus duomenis. Pateikta 200 ataskaitų kiaulių laikytojams 

dėl kiaulių maro, registruoti 202 kiaulių laikytojai ūkinių gyvūnų registro sistemoje. 

Seniūnijos kelių ir gatvių ilgis – 139 km: 34,7 proc. sudaro asfalto danga, likę 65,3 proc. – 

žvyro danga. Keliai sudaro 82 proc., gatvės – 18 proc.  

 

Kelių remonto ir plėtros priežiūros programos lėšų suvestinė 

1 lentelė 

 

Eil. 

nr. 

 

Objekto pavadinimas 

 

Darbų rūšis 

Objekto 

parametrai 

Lėšos 

(tūkst. 

Eur) 

Ilgis, m Plotis, 

m 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Vietinės reikšmės keliai ir  gatvės 

su asfaltbetonio danga 

Asfalto duobės 

 

1025,00 m2 23,0 

2. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 

su asfaltbetonio  danga 

 

Paprastasis 

remontas (ištisinis 

asfaltavimas) 

 

 

 

53,4 

3. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 

su žvyro danga 

Priežiūra 

(lyginimas, 

žvyravimas išdaužų 

vietose) 

89,2 km 63,3 

4. Greitį mažinantys kalneliai (2 vnt.) Eismo saugumo 

priemonė 

45,00 m2 1,5 

   Iš viso: 141,2 

 

2015 metų komunalinio ūkio išlaidų sąmatos vykdymas 

2 lentelė 
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Eil. 

nr. 

Lėšų pavadinimas 2015 m. planas 

(tūkst. Eur) 

Faktinės išlaidos 

(tūkst. Eur) 

Įvykdymas  

(proc.) 

1. Atliekų tvarkymas 64,5 49,2 76,3 

2. Gatvių apšvietimas 9,9 20,2 204,0 

 Iš viso: 74,4 69,4 93,3 

3. Viešieji darbai 13,5 13,7 101,5 

 

Žoliapjovių, vejapjovių, žolės pjovimo traktoriaus remontams išleista 1,3 tūkst. Eur,            3 

vienetų krūmapjovių  įsigijimui  – 2,1 tūkst. Eur,  gatvių pavadinimų lentelėms pagaminti ir įrengti – 

1,0 tūkst. Eur.  

2015 metais nemažas dėmesys buvo skiriamas gatvėms apšviesti, iš viso išleista              20,2 

tūkst. Eur. Per metus gatvėms apšviesti suvartota 96,1 tūkst. kW – 13,1 tūkst. Eur. Daugiausia elektros 

energijos suvartojo Alvito gyvenvietė – 24,3 tūkst. kW, Karalių – 10,7 tūkst. kW, Giedrių – 11,6 

tūkst. kW, Serdokų – 8,0 tūkst. kW, Pūstapėdžių – 7,2 tūkst. kW. 

Per  2015 metus seniūnijoje priimta 1704 prašymai socialinei paramai gauti, išmokai vaikui 

ir paramai mokiniams gauti. Surašyti 78 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, išduoti 328 

siuntimai atidirbti visuomenei naudingą veiklą. Dėl paramos mokiniams kreipėsi 111 šeimų, kuriose 

paramą gavo 181 mokinys. Maisto produktus gavo 800 gavėjų. 

2015 gruodžio 31 dienos duomenimis Šeimenos seniūnijoje yra 17 socialinės rizikos šeimų: 

10 šeimų priskiriamas vidutinis rizikos lygis ir 7 šeimoms priskiriamas lengvas rizikos lygis. Sunkaus 

rizikos lygio šeimų šiuo metu seniūnijoje nėra. Per metus iš socialinės rizikos šeimų sąrašų buvo 

išbrauktos 4 šeimos, tačiau įtrauktos 5 naujos šeimos. Pagrindinės įtraukimo priežastys: alkoholio 

vartojimas ir vaikų nepriežiūra, socialinių įgūdžių stoka. Užfiksuotas vienas atvejis, kai šeima 

įtraukiama dėl galimos seksualinės prievartos artimoje aplinkoje vaiko atžvilgiu. Šiose šeimose auga 

33 vaikai.  Nuo 0 iki 3 metų amžiaus – 7 vaikai, ikimokyklinio amžiaus – 9 vaikai, vyresni nei 8 metų 

ir iki pilnametystės – 17 vaikų. Visi vaikai pagal amžiaus grupes lanko ugdymo įstaigas. Du vaikai 

buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Kybartų globos namuose. Vienai motinai ribota tėvų valdžia 

dviejų vaikų atžvilgiu. Jie gyvena su globėjais. 

Užpildytos 244 atvykimo deklaracijos ir 69 išvykimo deklaracijos; išduotos 399 pažymos 

apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą;  priimta 115 sprendimų dėl duomenų taisymo, keitimo ir 

naikinimo;  8 žmonėms išduotos pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą, gyvenamosios patalpos savininkams išduotos 383 pažymos. 

Seniūnija teikia gyventojams informaciją rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas.  

Parengti ir įgyvendinti gyventojų užimtumo projektai: 
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1. Miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros 

darbai. 

2. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių 

išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.   

3. Upių, ežerų, vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros 

darbai. 

Nedarbo lygis seniūnijoje – 10,0 proc., tai yra – 1,5 proc. mažiau rajono lygio. Viešiesiems 

darbams buvo įdarbinti 27 suaugusieji ir 8 moksleiviai. Vidutinė jų darbo trukmė – 1,7 mėnesio. Iš 

Savivaldybės biudžeto pagal viešųjų darbų programą panaudota 13,7 tūkst. Eur. Buvo prižiūrimos 

viešosios erdvės: sporto aikštynai, parkai, šaligatviai, gatvės, keliai, civilinių kapinių teritorijos. 

Darbo biržoje registruoti 357 bedarbiai, iš jų – 176 vyrai ir 181 moteris. Jaunimo iki 29 metų – 72, iš 

jų – 39 vyrai, 33 moterys. Vyresni ir daugiau kaip 29 metai – 285, iš jų – 137 vyrai ir 148 moterys. 

Šeimenos seniūnijoje veikia 14 kaimo bendruomenių, kurios aktyviai padeda spręsti 

seniūnijos gyventojų problemas.  

2015 metais surengti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Lietuvos kariuomenės dienos 

minėjimai, seniūnijos Oninių šventė, dalyvauta mokyklų bendruomenių organizuotose šventėse.  

Šeimenos seniūnijoje išrinkta 14 seniūnaičių, kurie aktyviai padeda spręsti aktualius vietos 

bendruomenių klausimus. Seniūnaitijų seniūnaičių išrinkimas, t. y. nauja teisinė bazė, atveria 

galimybes bendruomenei rodyti iniciatyvą ir įgyvendinti savo teises. 

Perspektyvos: Šeimenos seniūnijos dalies gatvių apšvietimo atnaujinimas 

(modernizavimas); parengti Alvito, Lankeliškių, Stirniškių kapinių apšvietimo projektus; įrengti 

pėsčiųjų taką Paežerių  gyvenvietėje Dvaro gatvėje; užbaigti įrengti tvorą  Alvito ir naują Stirniškių 

civilinėse kapinėse, gerinti seniūnijos kelių ir gatvių būklę. 

 

 

VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJA 

 

Trumpa charakteristika 

Vilkaviškio miestas yra įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Bendras 

plotas 755 ha. Sąlyginai Vilkaviškio miestą galima vadinti Lietuvos pasienio miestu, kadangi iki 

sienos su Rusijos Federacija yra apie 18 km., Lenkijos Respublika – apie 40 km. 

Vilkaviškio miestas dėl strategiškai patogios geografinės padėties ir nedidelių atstumų yra 

gerai integruotas į bendrą Lietuvos susisiekimo infrastruktūrą. Su išorės teritorijomis Vilkaviškį 

jungia magistralinis kelias A7 Marijampolė–Kybartai, tarptautinė magistralė „Via Baltica“.  
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Miestas taip pat turi Europos Sąjungos lygmens koridorių IX D Maskva–Kaunas–

Karaliaučius, susiejantį Vilkaviškį su tarptautiniu transporto tinklu.  

Lietuvos Respublikos bendrajame plane Vilkaviškis yra apibūdinamas kaip „a“ kategorijos 

pagrindinis savivaldybės centras. 

 Mieste yra 110 daugiabučių gyvenamųjų  namų. Bendras gatvių ilgis – 57,1 km, iš jų su 

žvyro danga – 17 km. Septynių miesto gatvių, t. y. Vytauto, Gedimino, S. Nėries, Pilviškių, Birutės, 

Kapų ir Rimgaudo g. priežiūrą ir remonto darbus vykdo VĮ Marijampolės regiono keliai. Miesto 

seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Vakarų, Pietų, Pietryčių, Šiaurės rytų, Vakarų daugiabučių ir 

Rytų daugiabučių. Seniūnijoje dirba seniūnas, seniūno pavaduotoja, vyresnysis specialistas, 

sekretorė, du darbininkai, vairuotojas ir  valytoja.  

Seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis savivaldybės teritorijos dalyje. 

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti Vilkaviškio 

miesto seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos paskirtis – spręsti jos kompetencijai priklausančius 

klausimus, plėtoti vietos savivaldą ir įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas. 

 

 

Statistiniai duomenys 

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. pradžioje 

Vilkaviškio mieste gyveno 10 814 gyventojų (remiantis gyvenamosios vietos deklaravimo 

informacinės sistemos duomenimis, 2015 m. gruodžio 1 d. Vilkaviškio mieste gyvenamąją vietą 

deklaravusių gyventojų skaičius buvo 11 161), tai sudaro 27,40 proc. visų Vilkaviškio rajone 

gyvenančių gyventojų (2015 m. pradžioje Vilkaviškio rajone gyveno 39 465 gyventojai), 16,53 proc. 

didžiuosiuose Marijampolės apskrities miestuose gyvenančių gyventojų arba 0,37 proc. visų Lietuvos 

gyventojų. Per pastaruosius dešimt metų Vilkaviškio mieste gyventojų skaičius sumažėjo 16,35 proc. 

arba 2 114 gyventojais (vidutiniškai kasmet Vilkaviškio mieste gyventojų skaičius mažėjo 1,77 

proc.). 

Remiantis statistikos departamento duomenimis, 2015 m. pradžioje Vilkaviškio mieste 

gyveno 45 proc. vyrų, 55 proc. moterų, t.y. Vilkaviškio mieste 100-ui vyrų tenka beveik 122 moterys 

(Lietuvos rodiklis – 117). 

                  

Gimstamumas, mirtingumas 

2015 m. Vilkaviškio mieste gimė 134, mirė 187 gyventojai. Gimė 13 gyventojų daugiau ir 

mirė 20 daugiau nei 2014 m. 
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Per 2015 metus gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravo 561 gyventojas. Į gyvenamosios 

vietos neturinčių gyventojų apskaitą prie Savivaldybės registruota 40 gyventojų. Iš Vilkaviškio 

miesto į užsienį deklaravo išvykimą 163 gyventojai, tai 26 gyventojais daugiau nei 2014 m. Priimti 

36  sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo.  

 

Darbo rinka  

Mieste yra 8 valstybinės įstaigos, 5 pirminės sveikatos priežiūros centrai, 1 ligoninė, 1 

konsultacinė poliklinika, 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 gimnazija, 1 progimnazija, 1 pagrindinė 

ir 1 pradinė mokykla. Yra 3 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos:  muzikos mokykla, sporto mokykla, 

vaikų ir jaunimo centras. Veikia kino teatras, viešoji biblioteka.  

 Remiantis Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus informacija, nuo 

2013 m. bedarbių skaičius Vilkaviškio mieste sumažėjo 15,16 %, rajone – 11,12 %. Bedarbiai, 

registruoti darbo biržoje, 2015 m. sudarė 6 % visų Vilkaviškio miesto gyventojų. Nuo 2013 m. 

Vilkaviškio mieste nedarbo lygis sumažėjo nuo 11,2 %. iki 9,5 %. Lyginant su Lietuvos nedarbo 

lygiu, 2015 m. pabaigoje Vilkaviškio mieste nedarbo lygis buvo aukštesnis 0,5 % (Lietuvos nedarbo 

lygis – 9 %). 

Nepaisant to, kad bedarbių skaičius mažėja, tačiau kartu mažėjant darbingo amžiaus asmenų 

skaičiui, nedarbo lygis mieste išlieka itin aukštas, o tai yra viena iš svarbiausių socialinių problemų 

ir pragyvenimo lygio kilimo kliūtis. Darbo vietų skaičius ir nedarbo lygis turi įtakos žemam darbo 

užmokesčio lygiui mieste, o tai tik dar labiau skatina demografines, ekonomines ir socialines 

problemas. 2015 m. gruodžio 31 dieną buvo  720 bedarbių.  

                                      

Seniūnijos vykdoma veikla 

Viešųjų darbų programa. 2015 metais, vykdant miesto viešųjų darbų programą, pagal 

Darbo biržos rekomendacijas buvo įdarbinti 68 žmonės. Iš jų 24 moksleiviai. Už darbo drausmės 

pažeidimus buvo atleista 11 darbininkų ir 1 moksleivis. Vilkaviškio miesto viešųjų darbų programa 

buvo vykdoma pagal tokius viešųjų darbų pobūdžius: 

  Miesto gatvių, kelių, pakelių ir viešųjų teritorijų tvarkymo ir želdinių priežiūros darbai. 

 Istorijos ir kultūros paveldo, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų 

aplinkos tvarkymo darbai. 

 Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimio valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros 

darbai. 
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 Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos ir smulkaus remonto 

darbai. 

  Pastatų techninė priežiūra seniūnijoje. 

 

Pagal viešųjų darbų programą atlikta: 

 Žiemą nuo šaligatvių, takų valytas sniegas, barstyta druskos ir smėlio mišiniu, rinktos 

šiukšlės. Automobilių stovėjimo aikštelėje, prie stadiono, užlieta čiuožykla, ji valoma ir prižiūrima, 

atnaujinamas ledas. 

 Pavasarį valyti šaligatviai, asfaltuotų gatvių pakraščiai, rinktos šiukšlės, kirsti krūmai bei 

menkaverčiai medžiai, genėtos šakos, tvarkyta aplinka. Žalieji plotai ruošti žolės pjovimui.    

 Vasarą šienauti upių šlaitai, miesto vejos, tvarkytos viešosios erdvės. Nuolat prižiūrėtos ir  

nupjautos vejos daugiabučių namų teritorijose, tvarkytos civilinės miesto kapinės, senosios žydų 

kapinės, holokausto aukų kapinės, vokiečių senosios kapinės ir Vilkaviškio karių kapinės. Paruoštas 

stadionas bei atsarginė futbolo aikštė įvairiems sporto ir kultūros renginiams. Tvarkytas paplūdimys. 

Pasinaudojus vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšomis, už 4280 Eur 

įsigyti 4 paplūdimio gultai.  

Visuomenei naudingai veiklą atliko 390 asmenų. Iš Vilkaviškio r. policijos komisariato ir 

Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atlikti viešuosius darbus 

buvo siųsta 11 asmenų, kurie atidirbo 1 571 valandą.  

           

Viešosios atliekų tvarkymo,  aplinkos ir infrastruktūros priežiūros paslaugos  

 

2015 metais seniūnijoje atlikti darbai: 

  Civilinių miesto kapinių, Vilkaviškio žydų kapinių ir holokausto aukų, Vilkaviškio 

miesto senųjų vokiečių kapinių ir Vilkaviškio karių kapinių priežiūra.  

  Rankinis bei mechanizuotas gatvių valymas.   

  Gėlynų ir aplinkos priežiūra.   

  Inžinerinių komunikacijų tvarkymas.   

 Gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra ir remontas.  

 Vietinės reikšmės kelių priežiūra (greideriavimas, žvyravimas, sniego valymas).  

 Teritorijų prie daugiabučių namų valymas.  

 Šventinis miesto papuošimas. 
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Vilkaviškio miesto seniūnijos teritorijoje esančių gatvių bei viešųjų erdvių tvarkymo, gatvių 

apšvietimo priežiūros ir remonto paslaugas vykdė UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“.  

Šviesoforų priežiūros ir remonto, darbus bei horizontaliojo gatvių žymėjimo paslaugą vykdė 

UAB „Saugus eismas“. 

Komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo paslaugą teikė UAB 

„Ecoservice”.                   

                                                

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas. Viešasis administravimas 

 

Per 2015 m. seniūnija gavo 969 raštus iš įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų. 

Išsiųsta 1 255 raštų (charakteristikos, atsakymai į gyventojų prašymus bei pareiškimus, buities tyrimo 

aktai, vardiniai sąrašai, susirašinėjimas su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis seniūnijos veiklos 

klausimais). Gyventojams išduota 2 758 pažymos, iš jų 64 – apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą, 732 – apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir 1 962 – gyvenamosios vietos 

savininkams. Išduoti 219 leidimai laidoti civilinėse Vilkaviškio miesto kapinėse. Įforminta 312 

leidimų prekybai kioskuose ir viešosiose miesto vietose, 42 – kasinėjimo darbams. Notarinio įstatymo 

nustatyta tvarka seniūnijoje notariškai patvirtinti 269 dokumentai. 

Finansų ir biudžeto skyriui pateikti miesto fondinę žemę naudojančių gyventojų duomenys, 

reikalingi žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti. Miesto gyventojams išdalytos žemės nuomos 

mokesčio deklaracijos.  

 

Socialinės paslaugos  

  Surašyti 188 buities tyrimo aktai. Socialinę pašalpą gavo 461 šeima. Joms išmokėta           

268 521,62 Eur., tai  123 172 Eur. mažiau nei 2014 metais.  

  Vienkartinės pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš savivaldybės biudžeto lėšų 

kreipėsi 71 asmuo. Jiems išmokėta 4 804 Eur. 2014 m. kreipėsi 66 asmenys, išmokėta 2 832 Eur. 

   Šildymo išlaidų kompensacijos kietajam kurui kreipėsi 132 šeimos. 

   179 šeimoms skirta parama mokinio reikmėms įsigyti. 2014 m. kreipėsi 243 šeimos. 

 Visuomenei naudingai veiklai atlikti į Vilkaviškio miesto seniūniją buvo siųsta 520 

asmenų, atidirbo 390 asmenys. Socialinė pašalpa buvo nutraukta 21 šeimai. 

  24 šeimos, auginančios vaikus, buvo įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 

 

Kultūra ir sportas 

Miesto viešosiose erdvėse buvo rengiamos šventės: 
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  Tarptautinės varžybos „Žiemos galiūnas; 

  Užgavėnių šventė; 

  Miesto šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas“; 

  Teatras „Po paupio gluosniais“; 

  Jaunimo grupės „How 2 music“ koncertas; 

  Gatvės muzikos diena; 

  Akcija „Gėlės mūsų miestui“; 

  70 metų jubiliejinis „Santakos“ laikraščio gatvės krepšinio turnyras; 

  Meistriškumo stovykla „Agata langai“; 

  Grupės „Kitas kampas“ supažindinimas su jaunimo garantijų iniciatyva; 

  Aplinkos apsaugos ministerijos akcija „Atliekos-vertinga žaliava, nešvaistyk“; 

  Eglutės įžiebimo šventė;  

Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro pastangomis 

mieste vyko nemažai kultūrinių, sportinių renginių, parodų, koncertų. Seniūnija teikė pagalbą ir 

organizavo renginių ūkinį ir komunalinį aprūpinimą. 

   

Seniūnijoje atlikti darbai 

Kelių ir miesto plėtra. 2015 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos Vilkaviškio 

miesto seniūnijai skirtų lėšų atlikti miesto gatvių, šaligatvių ir takų priežiūros ir remonto darbai: Kapų 

gatvės šaligatvio paprastasis remontas; Vienybės gatvės, atkarpos tarp Lauko ir Maironio gatvių, 

vienpusis šaligatvio paprastasis remontas; Birutės gatvės, atkarpos tarp Gedimino ir Palangos gatvių, 

šaligatvio paprastasis remontas; Nepriklausomybės gatvės, atkarpos tarp Maironio g. iki sankryžos 

su Pietario gatve šaligatvio paprastasis remontas. Atliktas „Aušros“ gimnazijos tako paprastasis 

remontas. Senosios dangos pakeistos nauja trinkelių danga. Naujai įrengtas Medžiotojų g., šaligatvis 

tarp Vytauto ir Nepriklausomybės gatvių. Kapitališkai suremontuotas tiltas per Šeimenos upę 

Nepriklausomybės gatvėje. Užtaisyta 1000 m² išdaužų miesto gatvėse su  asfaltbetonio danga. 

Vykdyta miesto gatvių su žvyro danga, kurių bendras ilgis sudaro virš 16 km., priežiūra. Vykdant 

saugaus eismo priemones, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 

iniciatyva Vytauto, Gedimino ir S.Nėries gatvėse įrengtos 3 perėjos.  

Remiantis 2015 m. atnaujinimo projekto II etapo projektiniais sprendiniais, civilinėse miesto 

kapinėse, esančiose Pagramdų kaime, įrengtas kapinių apšvietimas.  

                

2016 metų gairės 
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  Tęsti Kapų gatvės šaligatvio paprastąjį remontą. 

 Atlikti S. Daukanto g. bei dalinį Biliūno ir J. Basanavičiaus g. šaligatvių paprastąjį 

remontą. 

 Organizuoti tako nuo Vilkaviškio PPSC iki VšĮ Vilkaviškio ligoninės apšvietimo 

atnaujinimą. 

  Organizuoti viešosios erdvės, esančios prie Lauko ir Vienybės g. sankirtos, sutvarkymą. 

 Tęsti takų įrengimo bei infrastruktūros gerinimo darbus civilinėse miesto kapinėse, 

esančiose Pagramdų kaime. 

  Organizuoti senųjų miesto kapinių, esančių S.Daukanto g., tvoros pakeitimą nauja. 

  Organizuoti civilinių miesto kapinių, esančių Kapų g., pirmojo ir antrojo įėjimų vartų 

pakeitimą. 

 Organizuoti ir kontroliuoti bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, gatvių ir šaligatvių, 

želdinių, gatvių apšvietimo paslaugų teikimą. 

  Organizuoti viešuosius ir visuomenei naudingus darbus. 

 Organizuoti socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo 

tikrinimo komisijų darbą. 

   

VIRBALIO SENIŪNIJA 

 

Trumpa charakteristika 

Seniūnija yra rajono vakarinėje dalyje. Seniūnijos teritorijoje teka Prūdupelio, Versnupės, 

Vilkupio, Širvintos ir Paviržupės upeliai. Virbalio Miesto Laukų kaime yra tvenkinys bei Virbalgirio 

botaninis ir zoologinis draustinis. 

Plotas. Seniūnijos plotas – 4 665 ha, iš jų: 75 proc. sudaro žemės ūkio naudmenos, 10 proc. 

– miškai, 15 proc. – vandens ir kitos paskirties plotai.  

Gyvenamosios vietovės. Seniūnijos teritoriją sudaro Virbalio miestas ir 8 kaimai: Virbalio 

Miesto Laukų, Dailučių, Mažučių, Švitrūnų, Staugaičių, Šeštinių, Bijotų, Santaros, Jonaičių. 

Gyventojų skaičius. Gyvenamąją vietą seniūnijos gyvenamose vietovėse yra deklaravę 1 

793 gyventojai. Daugiausia gyvenamąją vietą deklaravusiųjų yra Virbalio mieste, t. y. 1 033, Virbalio 

Miesto Laukų kaime – 381, Dailučių kaime – 159, Mažučių kaime – 91, Staugaičių kaime – 61, 

Švitrūnų kaime – 43, Šeštinių kaime – 10, Bijotų kaime – 15 gyventojų. Santaros ir Jonaičių kaimai 

negyvenami.   
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Statistiniai duomenys 

Gimstamumas, mirtingumas. 2015 metais Virbalio seniūnijoje gimė 13, mirė 29 asmenys.

  

Gyventojų sudėtis. Bendrojoje gyventojų struktūroje 64,50 proc. sudaro darbingi asmenys, 

16,90  proc. – vaikai iki aštuoniolikos metų amžiaus, 18,60 proc. – pensinio amžiaus gyventojai. 

 

Seniūnijoje vykdoma veikla: 

Socialinė infrastruktūra. Seniūnijos teritorijoje yra Virbalio vidurinė mokykla, kurioje 

mokosi 214 moksleiviai. Iškilusias vaikų mokyklos nelankymo, maitinimo ir kitas problemas 

seniūnija sprendžia kartu su mokyklos bendruomene, kuri taip pat aktyviai dalyvauja šventiniuose 

renginiuose.  

Seniūnijoje veikia medicinos įstaiga – Kybartų PSPC Virbalio ambulatorija, kurioje dirba 

bendrosios praktikos gydytojas terapeutas, gydytojas pediatras, gydytojas ginekologas.  

Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Kybartų kultūros centro Virbalio kultūros 

namų filialo darbuotojai. 

Bendruomenių ir seniūnaičių veikla. Seniūnijoje veikiančios bendruomenės: „Virbalio 

vartai“, Dailučių kaimo bendruomenė „Dailučių švyturiai“ ir Vydūno gatvės bendruomenės, 

vadovaujamos aktyvių bendruomenių pirmininkų, kartu su seniūnaičiais dalyvauja organizuojamose 

sueigose, kurių metu sprendžia įvairius ūkinės veiklos klausimus, numato prioritetinius ateities 

darbus gatvių, vietinių kelių remonto, apšvietimo rekonstrukcijos ir poilsio organizavimo srityse. 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015m. vasario 27d. sprendimu Nr. 

B-TS-1251 dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos 

bendruomenių sprendimams įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo iš 

bendruomenės gyventojų, buvo perrinkta Vietos bendruomenės taryba (VBT), kurią sudarė 11 narių. 

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-27 įsakymu Nr. 

B-ĮV-365 dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių 

sprendimams įgyvendinti skyrimo, Virbalio seniūnijai paskirta 1534 eurų, kuriuos VBT nutarė 

prioriteto tvarka panaudoti: 

1.   Penkis šimtus trisdešimt keturis eurus (534,00) skirti  pagrindinėms priemonėms  pirkti.  

1.1 Įgyvendinant vandens baseino teritorijos sutvarkymo projektą nupirkti suoliukus ir 

šiukšlių dėžes.  

2. Vieną tūkstantį eurų (1 000,00) skirti apyvartinėms lėšoms ir paslaugoms pirkti. 



146 

 

 

2.1 Dailučių kaimo bendruomenės „Dailučių švyturiai“ namų teritorijos sutvarkymui, t.y. 

transporto paslaugoms pirkti.  

2.2 Paslaugų pirkimui, Virbalio miesto buvusio karjero aplinkos tvarkymo ir takų tinklo 

įrengimo projekto, įgyvendinimui. 

  

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas. Viešasis administravimas 

Per 2015 metus gyventojams išduotos 74 pažymos juridiniams faktams patvirtinti, gauta 65 

įvairaus pobūdžio dokumentų, išsiųsti 218 raštai (susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis, 

organizacijomis veiklos klausimais), iš jų: 1 įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 

įsipareigojimų nevykdymo, seniūnija pateikė 1 prašymą atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl socialinio 

būsto niokojimo, 8 įspėjimai dėl nuomos mokesčio nemokėjimo,  2 įspėjimai dėl naminių gyvūnų 

laikymo taisyklių pažeidimo ir 1 įspėjimas dėl teritorijos sutvarkymo. Gauti 2 pareiškimai dėl bebrų  

padarytos žalos atlyginimo. Visi žodiniai ir rašytiniai prašymai, skundai operatyviai išspręsti, 

pareiškėjai informuoti laiku. Išduoti 96 leidimai laidoti ir 97 leidimai prekiauti. Už leidimų prekiauti 

viešose vietose išdavimą surinkti 192 eurai rinkliavos. Atlikti seniūno kompetencijai priskirti 59 

notariniai veiksmai. Seniūnijoje vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: išduotos 105 

pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pateiktos 39 išvykimo ir 95 atvykimo deklaracijos. 

Išduotos 232 pažymos patalpų savininkams. Priimti 29 sprendimai naikinti, keisti deklaravimo 

duomenis. Priimti 5 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

2015 metais suorganizuotos 4 gyventojų sueigos ir vietos gyventojų apklausa dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir 

gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtus 

planus. 

2015 metais buvo priimtos 135 paraiškos gauti išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

deklaravimą. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre 193 gyventojai atnaujino registracijos duomenis.  

Priemonėje „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Asbestinių stogų dangos keitimas  buvo pateiktos  

trys paraiškos. 

Kiaulių laikymą deklaravo 94 kiaulių laikytojai. 77 kiaulių laikytojams išdalinta informacija  

apie kiaulių laikymą pasirašytinai.  

Seniūnijos specialistai dirba kartu su Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialine 

darbuotoja su rizikos šeimomis Virbalio seniūnijoje. 2015 metais  Virbalio seniūnijoje buvo 15 

socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 35 nepilnamečiai vaikai. Iš šio sąrašo per 2015 metus 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo išbrauktos 3 šeimos, 

naujai įrašytos 2 šeimos.  

Šios šeimos nuolat lankomos, prižiūrimos, ugdomi socialiniai įgūdžiai. Norintiems padėta 

užsikoduoti nuo priklausomybės alkoholiui. Dalyvauta vykdomoje kalėdinėje akcijoje „Išpildykite 

vaikų svajones“, per kurią 26 vaikai,  kurių amžius nuo 2 iki 14 metų, gavo kalėdines dovanas. 

Visiems asmenims dalyvavusiems šioje akcijoje buvo padėkota asmeniškai.   

Seniūnijoje dirba socialinio darbo organizatorė, priimanti piniginės socialinės paramos ir 

kitų išmokų dokumentus, organizuojanti socialinį darbą seniūnijoje. Socialinės paramos ir sveikatos 

priežiūros skyriaus darbai: gauti 628 prašymai dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikui – 64 

prašymai, vienkartinei išmokai nėščiajai – 5 prašymai, pašalpos socialiai remtiniems asmenims iš sav. 

biudžeto – 22 prašymai, iš jų 8 prašymai nebuvo patenkinti, socialinės paramos mokiniams – 83 

prašymai. Iš viso piniginės socialinės paramos skirta apie 120 tūkst. eurų. 

Vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-76 dėl socialinės paramos gavėjų rizikos grupių nustatymo ir komisijų 

sudarymo, kiekvieną mėnesį buvo tikrinami socialinės paramos gavėjai ir surašyta 98 buities sąlygų 

tyrimo aktai.  Su 91 asmeniu, gaunančiu socialinę piniginę paramą, buvo sudarytos 235 sutartys atlikti 

visuomenei naudingą veiklą. Išmokų gavėjai tvarkė viešąsias erdves, dalyvavo ruošiant malkas, 

padėjo vienišiems ir neįgaliems asmenims tvarkytis buityje. Dėl visuomenei naudingos veiklos 

neatlikimo socialinė piniginė parama buvo sustabdyta 11 asmenų. 

Vykdant programą „Maistas iš intervencinių atsargų“ nepasiturintiems asmenims, paramą 

gaunančių asmenų sąrašai nuolat tikslinami. Teisę gauti paramą 2015 metais turėjo 382 asmenys. 

 

Seniūnijoje atlikti darbai: 

2015 metų atliekų tvarkymo sąmatos vykdymas Virbalio seniūnijoje: 

        

                                 

Eil. 

nr. 
Lėšų pavadinimas 

Faktinės išlaidos  

(tūkst. eurų) 

1. Atliekų tvarkymas 7 112,03 

2. Gatvių apšvietimas 5 376,87 

3. Ilgalaikio turto įsigijimas                   - 

 Iš viso: 12 488,90 

4. Viešieji darbai 4 171,56 

  

Seniūnija prižiūri 36,4 km. vietinės reikšmės kelių ir gatvių. 
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Iš Savivaldybės lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai 2015 metais buvo skirta 66,70  tūkst. 

eurų.  

2015 metų ataskaita apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus iš Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų pateikta lentelėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Objekto parametrai  

Eil. Objekto  pavadinimas Darbų rūšis 

Fiksuota 

pradžia Ilgis, 

Plo

tis 
Lėšos 

Nr.     ir pabaiga m m tūkst.  Eur 

1 2 3 4 5 6 7 

Einamiems tikslams  

1. 

Vietinės reikšmės keliai 

ir gatvės su asfaltbetonio 

danga 

Priežiūra  
Išdaužų 

vietose 
248 kv. m. 5,587 

2. 
Vietinės reikšmės keliai 

ir gatvės žvyro danga 

Priežiūra 

(greideriavimas, 

žvyravimas, 

išdaužų vietose) 

Seniūnijos 

keliai ir gatvės 
29,5 km. 12,600 

3. 

Virbalio Miesto Laukų 

k., Smėlio g. VK 7126 

pralaida 

Paprastasis 

remontas 
PK3+60 10,0 0,5 1,198 

  Kapitalui formuoti 

  

1. 
Virbalio Miesto Laukų 

k., Beržų g. VK 7771 

Kapitalinis 

remontas 

Nuo PK+00 

iki PK2+78 
278,0 5,0 40,733 

2. Kelio ženklai  
Saugaus eismo 

priemonės 
   0,5 

IŠ VISO: 66,70 

 

2015 m. suorganizuoti 39 viešųjų pirkimų konkursai prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti, 

iš jų: už 0,49 tūkst. eurų nupirkti šviestuvai, sumontuoti Vilniaus, Kauno ir Pajevonio gatvėse, 0,9 

tūkst. eurų panaudoti sumokėti už paslaugas UAB „Kybartų Darna“,  0,7 tūkst. eurų skirta atsiskaityti 

už Virbalio civilinėse kapinėse sunaudotą vandenį. Likusi suma panaudota įrankiams, degalams, 

eksploatacinėms ir statybinėms medžiagoms, atsarginėms detalėms įsigyti.  
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Nuolat prižiūrimos gatvės, parkai, skverai, poilsio vietos, daugiabučių namų teritorijos, 

tvarkomos atliekos, civilinės ir neveikiančios dvejos žydų, evangelikų liuteronų kapinės, holokausto 

aukų vieta, valomas sniegas vietinės reikšmės keliuose ir Virbalio miesto gatvėse.  

Viešosios tvarkos, vaikų priežiūros ir kiti klausimai sprendžiami kartu su Vilkaviškio rajono 

policijos komisariato pareigūnais, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, PSPC darbuotojais, mokyklos bendruomene, seniūnaičiais ir seniūnijoje veikiančiomis 

kaimo bendruomenėmis. 
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VIŠTYČIO SENIŪNIJA 

 

Vištyčio seniūnija susideda iš Vištyčio miestelio, kuriame gyvena 433 gyventojai,  ir 21 

kaimo, iš kurių trijuose gyventojų nėra. Iš viso seniūnijoje gyvena 1 133 gyventojai. Vištyčio 

seniūnijos plotas – 93,6 kv. km. Žemės plotas – 2 300 ha. Seniūnijos teritorijoje yra pašto skyrius, 

daugiafunkcinis centras, 2 bendruomenių namai, ambulatorija, pasienio užkarda, regioninis parkas, 2 

bažnyčios, 4 parduotuvės, 3 bibliotekos, seniūnijoje dirba Vilkaviškio r. priešgaisrinės tarnybos 

Vištyčio ugniagesių komanda. Seniūnija ribojasi su Lenkijos Respublika ir Rusijos Federacijos 

Kaliningrado sritimi, su Gražiškių, Pajevonio, Kybartų seniūnijomis. Atstumas iki Vilkaviškio rajono 

centro – 44 km, iki artimiausio Kybartų miesto – 22 km. Seniūnijoje lankytinos šios regioninio parko 

vietos: Vištyčio ežeras, piliakalniai, poilsio namai, motelis, kempingas, aukščiausias Sūduvos kalnas, 

Vištyčio Didysis akmuo, Šilelio šaltinėlis, Vištyčio skulptūrų ansamblis. Poilsiautojus priima kelios 

kaimo turizmo sodybos, kempingas, poilsiavietė. 

Statistiniai duomenys 

Ataskaitiniais metais  gyvenamąją vietą deklaravo 49 gyventojai, išvykimo deklaracijas 

pildė 12 asmenų. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys gyvenamojo namo savininko prašymu 

panaikinti,   keisti arba taisyti 6 asmenims. 2015 metais gimė 8, mirė 14 gyventojų.   

Seniūnijoje vykdoma veikla 

Žemės ūkis 

Ataskaitiniu laikotarpiu žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre atnaujintos 325 

valdos. Seniūnijos gyventojams  padedama užpildyti, priimti ir perduoti administruoti Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių plotus. 2015 metais seniūnijoje priimtos 306 paraiškos tiesioginėms išmokoms 

gauti, 296 paraiškos pagal priemonę „Mažo nepalankumo vietovės“, 36 prašymai  keisti paraiškų 

duomenis. Visos paraiškos ir dokumentai buvo priimami  tik elektroniniu būdu. Pildant paraiškas 

elektroniniu būdu buvo įbraižyti 2877 laukai. Deklaruotas plotas patvirtintose paraiškose yra 5 

236,29ha.   

Nuo 2015 m. pasikeitė tiesioginių išmokų struktūra, kuria  sudarė  pagrindinė išmoka, 

skiriama už visas deklaruotas ir paramos skyrimo reikalavimus atitikusias žemės ūkio naudmenas,  

išmoka už pirmuosius hektarus, žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui ir susietoji parama. 

Susietoji parama buvo mokama už pienines karves, už mėsinius galvijus, už pieninių veislių bulius, 

už mėsines avis, už pienines ožkas.   
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Praėjusiais metais 195 kartus ūkininkai ir kiti asmenys kreipėsi dėl informacijos apie jų 

valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetais, daugumai jų ( kuriems reikėjo) buvo 

išduotos pažymos valdos ekonominio dydžio faktui patvirtinti. 

Seniūnijoje suteikiama informacija apie reikalingus pateikti dokumentus ir reikalavimų 

laikymąsi dalyvaujant 2014-2020 metų KPP programoje. Taip pat  teikiama informacija subsidijų už 

gyvulius, žemės deklaravimo, išmokų už pasėlių plotus gauti  klausimais. 

 

Bendruomenių  ir kultūrinė veikla 

Seniūnijoje yra vieneri kultūros namai, bendruomenės namai (naudojami pagal panaudos 

sutartį, anksčiau buvę kultūros namai) ir trys bibliotekos. Vištyčio seniūnijoje yra susikūrę šie 

kolektyvai: Girėnų kaimo kapela, folkloro ansamblis „Šilojai“, Vištyčio kultūros namų kaimo kapela. 

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenėje yra 119 narių. Ataskaitiniu laikotarpiu 

bendruomenė laimėjo du projektus – „Velykėlės“, „Saugi bendruomenė“, kuriuos sėkmingai 

įgyvendino. Vykdomi tęstiniai projektai „Biologinės įvairovės išsaugojimas Vištyčio regione“ bei 

„Pažeidžiamų kaimo gyventojų integravimas į darbo rinką“.  

Bendruomenė organizavo nemažai mokymų, seminarų. Jos nariai dalyvavo respublikiniuose 

ir rajoniniuose seminaruose bei mokymuose, respublikinėje ir tarptautinėje konferencijose, rajoninėje 

ir respublikinėje bendruomenių šventėse.  

Buvo organizuotos šios šventės: Užgavėnių, Kovo 11, Velykų, Joninių, Jurginių, rudens 

darbų pabaigtuvių, Kalėdinė gerumo akcija ir kt.   

Buvo suorganizuotos talkos, kuriose dalyvavo bendruomenės nariai.  Surengti piešinių  

konkursai, parodos, kurių nugalėtojai buvo paskatinti prizais.  

Bendruomenė atvykstantiems svečiams organizavo ir vedė edukacines programas.  

Girėnų kultūros namai glaudžiai bendradarbiauja su kaimo bendruomene ir biblioteka, todėl  

beveik visi renginiai rengiami kartu.  

2015 m. Girėnų kultūros namų darbuotoja kartu su Girėnų krašto kaimo bendruomene 

surengė tradicinius renginius: Užgavėnių šventę, Motinos dienos koncertą, Advento popietę. Taip pat 

Girėnų tradicinė kaimo kapela „Versmė“ dalyvavo Rudens šventėje. Kai kurie renginiai buvo 

organizuoti kartu su Girėnų bibliotekos darbuotoja: poezijos popietė, advento viktorina vaikams. 

Girėnų krašto bendruomenės narių, seniūnijos, mokyklos bendromis jėgomis sutvarkytoje P. 

Kriaučiūno tėviškėje, prie bendruomenės namų buvo keliami pačių pagaminti inkilai. Tradicija tapo 

dalyvavimas  Žuvienės virimo čempionate Šilutėje.   

Girėnų  bibliotekoje yra sutelkti  225 vartotojai, iš jų  – 55  moksleiviai.  
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Vyko 25 renginiai, iš jų:  4 kompleksiniai, 9 žodiniai, 12 vaizdinių. 

Kompleksiniai renginiai vaikams: teminės popietės: „Į klases duris  atvėręs grįžta  vasaros 

takais Rugsėjis“, „Tuoj margutis išriedės“. 

Žodiniai-vaizdiniai renginiai vaikams: popietė „Iš ko audė drobelę“, skirta A. Puišytei 

prisiminti, „Mano knygelės dar plonos mėlynos, žalios, raudonos“ Just. Marcinkevičiui atminti, 

viktorina „Skaitai knygas – kaupi žinias“  apie advento papročius. Buvo  paruoštos literatūros parodos 

:„Mažas žmogus – didelis pasaulis“, skirta Vyt. Petkevičiui, „Nukirsto beržo daina“, skirta P. Širviui, 

„Muzikos ir dailės genijus“, skirta kompozitoriui M. Čiurlioniui, „Mano gyvenimo istorija“, skirta 

M. Tveno metinėms. 

Vaizdiniai renginiai suaugusiems: Laisvės gynėjų dienai „Gyvi jie liko mūsų širdyse“, 

lietuvių literatūros klasikės Julijos Benuševičiūtės-Žymantienės kūrybai prisiminti – paroda 

„Gyvenimą palietus širdimi“, paroda „Tarptautinės gimtosios kalbos diena“ ir kt. 

Kompleksiniai renginiai suaugusiems buvo organizuoti kartu su kultūros namų darbuotoja 

bei Girėnų krašto bendruomene. Trečius metus iš eilės buvo rengiami poezijos vakarai, vyko 

Užgavėnių šventė, buvo ruošiamas renginys Motinos dienai, Naujametiniai bei Kalėdiniai renginiai.  

Vištyčio bibliotekoje sutelkti 177 vartotojai. Ataskaitiniais  metais  biblioteka dalyvavo 

Vilkaviškio r. viešosios bibliotekos projekte „Europos ekspresas: 12 stotelių“, renginyje dalyvavo 

Vištyčio P. Kriaučiūno vid. mokyklos pradinukai. Trečius metus iš eilės vyksta Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginiai. 2015 metais vyko renginys „Draugystė Šiaurės šalyse“ taip pat  buvo 

organizuota Šiaurės šalių literatūros paroda, mokinukai buvo pakviesti į renginį „Pepės Ilgakojinės“ 

„tortadienį“. Šį rudenį  A. Lindgren kūriniui sukako 70 metų. Suaugusiems skaitytojams rūpi įvairūs 

klausimai, susiję su sveikata. Du renginiai buvo sveikatos tema. Vyko renginys „Sveikatą turime 

visam gyvenimui tik vieną“, skirtas Sveikatos dienai ir žymios žolininkės E. Šimkūnaitės 95-mečiui 

paminėti. Renginyje „Dirbkite darbą ir nesirgsite depresijomis“, skirtame Pagyvenusių žmonių 

dienai, metu buvo aptartos gydytojos F. Taunytės knygos. Taip pat skaitytojams buvo pristatyta 

gydytojo-toksikologo R. Badaro knyga „Toksikologo užrašai“, kurią pats gydytojas  padovanojo 

bibliotekai. „Knygų Kalėdos gyvena Vištytyje“ –  paskutinis metų renginys. Taip pat buvo surengta 

knygų su autorių autografais, skirtais Vištyčio miestelio skaitytojams, paroda.  

2015 metai buvo jubiliejiniai dviem žymiems mūsų kraštiečiams skulptoriams: J. 

Kalinauskui ir J. Šlivinskui. Jų gyvenimas ir kūryba atsispindėjo literatūros parodoje „Žymūs mūsų 

krašto menininkai“. Taip pat buvo surengtos literatūros parodos Kovo 11-ajai. Poeto P. Širvio, 

detektyvų autorės A. Kristi, kalbininko J. Jablonskio ir kt. gimimo metinėms paminėti. Poetų A. 
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Karosaitės, J. Marcinkevičiaus, rašytojos Žemaitės gimimo metų jubiliejai buvo paminėti literatūros 

parodomis.    

Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymas 

Seniūnijoje dirba seniūnas, seniūno pavaduotoja, žemės ūkio specialistas, socialinio darbo 

organizatorė, socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis, viena darbininkė, kapinių prižiūrėtojas, 

valytoja ir elektrikas. 

Viešiesiems darbams 2015 metams buvo skirta 9 900 Eur. Darbo biržos siuntimu dviem 

mėnesiams buvo įdarbinta 15 seniūnijos gyventojų. Jie tvarkė Ilgąjį kalną, pjovė žolę visuomeninės 

paskirties vietose, kapinaitėse, rinko šiukšles, pjovė iš kapinaičių krūmus, tvarkė miestelio viešąsias 

erdves. Pagamino 40 akmenimis aplipdytų gėliadėžių. Gyventojai pasodino gėlių, papuošė Vištyčio 

miestelį. Kadangi vasara buvo labai sausa, todėl darbuotojams teko daug laiko praleisti laistant šiuos 

gėlynus. Darbo biržos siųsti darbuotojai dirbo kartu su darbuotojais, kurie savanoriškai atliko 

visuomenei naudingus darbus pagal sutartis už socialines pašalpas. Ataskaitiniais metais buvo  

sudaryta 100 sutarčių atlikti visuomenei naudingus darbus. Buvo įdarbinti 46 paramos gavėjai.  

Nemokamuose viešuosiuose darbuose buvo įdarbinti 2 asmenys, siųsti iš Policijos komisariato. 

2015 metais komunaliniam ūkiui buvo skirta 1 800 Eur. Už 535,96 Eur buvo nupirkta  įvairių 

statybinių medžiagų (cemento, kalkių, klijų, dažų ir kt.), kurios buvo panaudotos tvarkant Ilgąjį kalną. 

Atnaujintas užrašas ir nupirkta raidžių už 108,90 Eur. Sutvarkyta aplinka, apgenėti medžiai, 

erškėtrožės. Nuo memorialo nuvalytos samanos. Pastatytas paminklinis akmuo ir pritvirtinta 

paminklinė lenta su užrašu, kuri kainavo 356 Eur. Už 121 Eur buvo nupirkta herbicidų, kurie buvo 

panaudoti purškiant šaligatvių kraštus, kapinių patvorius ir kt. visuomeninio naudojimo vietas. Už 

222,90 Eur buvo įsigyta įvairių medžiagų turimoms žoliapjovėms, taip pat sugedusios žoliapjovės 

buvo remontuojamos. Seniūnija turi apie 14 ha pjaunamos teritorijos. 

Iš valdymo lėšų už 381,15 Eur buvo įsigyta vėliavų, kuriomis buvo pakeistos senos, o taip 

pat kitos skirtos minėjimui ant Ilgojo kalno. Iš valdymo lėšų 417,77 Eur buvo panaudota automobilio 

remontui ir 19,69 Eur technikinei patikrai. 

Ataskaitiniais metais pastatyti ženklai su gatvių pavadinimais, buvo pjaunami medžiai 

Taikos ir Vytauto gatvėse. 

1 300 Eur buvo panaudota vandens atvežimui į kapines. 

Gatvių apšvietimui 2015 m buvo skirta 1 180 Eur, iš kurių  už 1 057,90 Eur buvo nupirkta  

gatvių šviestuvų, už likusius pinigus – apšvietimo lempų, automatinių išjungiklių, laido ir kt. prekių, 

skirtų gatvių apšvietimui remontuoti. Buvo įvestas Vištyčio Lauko II gyvenvietės apšvietimas. 
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Iš vietos bendruomenių tarybos lėšų buvo gauta 1 285 Eur. Pasitarus su vietos bendruomenių 

taryba, už 92,05 Eur buvo įsigyta įvairių statybinių medžiagų, dažų Girėnų krašto kaimo 

bendruomenės namų vieno kambario remontui. Darbus atliko patys bendruomenės nariai. 390 Eur 

buvo skirta naujoms Girėnų bibliotekos lauko durims. Už 435 Eur buvo nupirktas 1 „trimeris“, už 

250,93 įsigytas instrumentų komplektas. Už 117,02 Eur buvo įsigyta gatvių lentelių ir atramų. Jos 

pastatytos Kaupiškių kaime link Kaupiškių piliakalnio.  

Kelių fondo lėšoms buvo skirta 41 010 Eur,  iš kurių  už 31 48,58 Eur 2 kartus buvo 

greideriuoti seniūnijos keliai, asfalto duobių užtaisymui skirta 2 300 Eur, 3 868,20 Eur skirta kelių 

pažvyravimui, o už likusią sumą buvo įrengtas šaligatvis Šaltalankio gatvėje ir dalis šaligatvio 

A.Juozapavičiaus gatvėje. Visi šie darbai buvo aptarti seniūnaičių sueigos metu. 

 Seniūnija sėkmingai bendravo su seniūnijoje esančiomis įstaigomis ir organizacijomis. 

Ataskaitiniais metais visiems lankytojams duris atvėrė naujas regioninio parko lankytojų centras. 

Marijampolės urėdija įrengė Šilelio pažintinį taką. Seniūnijoje lankėsi Savivaldybės skyrių vadovai, 

kaimyninės Lenkijos gminų vadovai. Buvo vežami ir dalinami produktai labiausiai nepasiturintiems 

asmenims. Kartu su Vištyčio Šv. Mergelės Marijos Porciunkulės atlaidais surengta Vasaros šventė, 

jau tapusi tradicine Vištytyje, kurios metu vyko prekybininkų mugė, šventėje dalyvavo labai daug 

žmonių. Organizuoti šventę padėjo bendruomenės, seniūnaičiai. 

Vištyčio sportininkai dalyvavo krepšinio varžybose.  

Seniūnijoje buvo renkami prašymai suteikti vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 

lengvatas ar sudaryti sutartis dėl atliekų tvarkymo.  

2015 metais  socialinio darbo organizatorė kartu su seniūnijos darbuotojais lankėsi šeimose, 

41 šeimoms buvo vertinamos gyvenimo ir buities sąlygos, teikiami pasiūlymai Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijai dėl socialinės paramos šeimoms reikalingumo ir paramos būdų. 2015 

metais  socialinio darbo organizatorė priėmė 170 prašymų piniginei socialinei paramai gauti, 57 

prašymus vaikų išmokoms, 44 prašymus socialinei paramai mokiniams, 53 prašymus kietojo kuro 

kompensacijai, 4 prašymus vienkartinei socialinei paramai gauti, 9  prašymų gimus vaikui, 3 

prašymai vienkartinėms išmokoms nėščioms moterims. 

Vištyčio seniūnijoje  dirba soc. darbuotoja socialinėms  rizikos šeimomis. 2014 metais 

vidutiniškai kas mėnesį buvo 13 soc. rizikos šeimų. Šeimoms teikiama intensyvi pagalba, priežiūros 

šeimoje pagalba, palaikymas šeimoje. Šeimoms suteiktos informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo paslaugos. Sudarytos programos, skaitomos paskaitos, šeimos buvo kviečiamos į 

renginius, dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose. Soc. rizikos šeimų vaikams  suorganizuota gerumo 

akcija, kurios metu visų vaikų svajonės buvo išpildytos. Darbuotoja padėjo susitvarkyti reikiamus 



155 

 

 

dokumentus dėl vaikų pašalpos, soc. pašalpos, kuro pašalpos. Konsultuota dėl nemokamų maisto 

produktų gavimo tvarkos, dėl eilės socialiniam būstui gauti, dėl neįgalumo koeficiento nustatymo, 

gyvenamosios vietos deklaracijos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu išduotos 108 pažymos apie deklaruotą asmens gyvenamąją vietą ir 

1 pažyma apie asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, 5 pažymos apie 

mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, 44 pažymos gyvenamų patalpų savininkams,  

priimti 6 sprendimai dėl gyvenamosios vietos keitimo, naikinimo ar taisymo.  Išduotos 74 įvairaus 

pobūdžio pažymos, 26 leidimai laidoti mirusiuosius, 97 leidimai prekybai ne maisto produktais 

viešosiose vietose, 1 leidimas atlikti kasinėjimo darbus. Surinkti ir įnešti į banką 56,08 eurų už 

leidimus prekybai ir 204,38 eurų socialinio būsto nuomos mokesčio. Gauti 92  įvairaus pobūdžio 

raštai, išsiųsti 44 raštai, gauti 8 gyventojų prašymai, užregistruoti 23 laikino saugojimo vidaus 

dokumentai ir 3 nuolatinio saugojimo dokumentai.  Surengta gyventojų sueiga, seniūnaičių sueiga. 

Seniūnas patvirtino 29 notarinius veiksmus. Per ataskaitinį laikotarpį buvo sutikslintas turimas 

inventorius, nurašytos panaudotos  medžiagos.  

Remiantis raštvedybos taisyklėmis sutvarkyta 2015 metų dokumentacija,  dokumentai 

paruošti saugoti,  sudaryti dokumentų apyrašai, suderintas 2016 metų dokumentacijos planas ir 

dokumentų registrų sąrašas. 

2016 metų planai 

Planai priklausys nuo gaunamų lėšų: 

Kapinių vandens tiekimo patobulinimas. 

Su investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus pagalba pradėti projektuoti ir 

galbūt pradėti  paežerės  pėsčiųjų ir dviračių tako 400 m ilgio darbus su apšvietimu, suoliukais, 

dviračių stovais, šiukšliadėžėmis. 

Vykdyti paprastąjį šaligatvio remontą Taikos gatvėje, pagal galimybes jį tęsti toliau abiejose 

gatvės pusėse. 

Perėmus buvusį ligoninės pastatą, su Vištyčio kaimo bendruomene ieškoti lėšų 

daugiafunkcinio centro įrengimui. 

Su architektūros ir urbanistikos skyriaus pagalba įrengti laiptus ant Kaupiškių piliakalnio ir 

pastatyti prie kelio Kybartai–Vištytis ženklą „Kaupiškių piliakalnis 1 km“. 

               

 


