
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS 
BENDRASIS PLANAS 

ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
 ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 SIGITAS KASPARAITIS 
 
BENDROJO PLANO RENGĖJAS SĮ "KAUNO PLANAS" 
 DIREKTORIUS GEDIMINAS ŠINKŪNAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

KAUNAS, 2010 
 
 



 2

 
 
 
 
VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGĖJAI: 
 
PROJEKTO VADOVAS: 
 
PV (A 1234) DOVILĖ DIMINDAVIČIŪTĖ _____________________ 
 
 
RENGĖJAI: 
 
ARCH. (A 22132) AIVARAS BRAGA _____________________ 
 
ARCH. (A 175) ALVYDAS STEPONAVIČIUS _____________________ 
 
ARCH. (A 1761) DONATAS DUOBA _____________________ 
 
ARCH. EDMUNDAS BAGUCKIS _____________________ 
 
ARCH. (A 1564) EDMUNDAS JACKUS _____________________ 
 
INŽ. (8813) ELENA KANCLERYTĖ _____________________ 
 
ARCH. (A 1760) JURGA BRAZAUSKIENĖ _____________________ 
 
ARCH. (A 1576) LAURYNAS BYLA _____________________ 
 
NKPS NR. (0733) NIJOLĖ STEPONAITYTĖ _____________________ 
 
INŽ. (17744) ZITA NORMANTIENĖ _____________________ 
 
 
 
 
 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

3

TURINYS 
ĮVADAS................................................................................................................................................................... 4 

1. VILKAVIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO RENGIMO EIGA .................................................... 5 

2. PLANAI IR PROGRAMOS, SUSIJĘ SU PLANUOJAMA TERITORIJA .......................................... 7 

3. VILKAVIŠKIO MIESTO RESPEKTAVIMAS SVARBIAUSIUOSE AUKŠTESNIO LYGMENS 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE .................................................................................................... 9 

3.1. MIESTO PADĖTIS ....................................................................................................................................... 9 
3.2. VILKAVIŠKIO MIESTAS AUKŠTESNIO LYGMENS BENDRUOSIUOSE PLANUOSE .............................................. 9 
3.3. 1977 METŲ GENERALINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS .................................................................................. 11 
3.4. URBANISTINĖ SITUACIJA ......................................................................................................................... 13 

4. KULTŪROS PAVELDAS........................................................................................................................ 15 

4.1. VILKAVIŠKIO ISTORINĖS RAIDOS APŽVALGA ........................................................................................... 15 
4.2. VILKAVIŠKIO KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ CHARAKTERISTIKA ........................................................... 16 

5. SAUGOMOS TERITORIJOS ................................................................................................................. 20 

6. SUSISIEKIMO SISTEMA ....................................................................................................................... 21 

6.1. AUTOMOBILIŲ KELIAI IR GATVĖS ............................................................................................................ 21 
6.2. AUTOMOBILIZACIJA ................................................................................................................................ 22 
6.3. AVARINGUMAS ....................................................................................................................................... 23 
6.4. VIEŠASIS TRANSPORTAS .......................................................................................................................... 23 
6.5. GELEŽINKELIO TRANSPORTAS ................................................................................................................. 24 

7. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA ...................................................................................................... 25 

7.1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS ...................................................................................................................... 25 
7.2. ELEKTROS TIEKIMAS ............................................................................................................................... 26 
7.3. VANDENS TIEKIMAS ................................................................................................................................ 27 
7.4. BUITINĖS NUOTEKOS ............................................................................................................................... 27 
7.5. LIETAUS NUOTEKOS ................................................................................................................................ 28 
7.6. ŠILUMOS TIEKIMAS ................................................................................................................................. 28 
7.7. ATLIEKŲ TVARKYMAS ............................................................................................................................ 29 

8. SOCIALINĖ APLINKA........................................................................................................................... 30 

8.1. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA ....................................................................................................................... 30 
8.2. SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS ................................................................................................................... 31 
8.3. NUSIKALSTAMUMAS ............................................................................................................................... 32 
8.4. ŠVIETIMAS .............................................................................................................................................. 33 
8.5. NEFORMALUS UGDYMAS ......................................................................................................................... 35 
8.6. KULTŪROS ĮSTAIGOS ............................................................................................................................... 36 
8.7. SPORTINĖ VEIKLA ................................................................................................................................... 37 
8.8. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA ............................................................................................................................ 38 
8.9. SOCIALINĖS PASLAUGOS ......................................................................................................................... 39 

9. EKONOMINĖ APLINKA ....................................................................................................................... 44 

9.1. UŽIMTUMAS IR BEDARBYSTĖ .................................................................................................................. 44 
9.2. STATYBA IR BŪSTAS................................................................................................................................ 48 

9.2.1 Užstatymo struktūra bei inžinerinis aprūpinimas ........................................................................ 48 
9.2.2 Statybų apimtys ............................................................................................................................ 49 

9.3. VERSLO APLINKA .................................................................................................................................... 51 
9.4. INVESTICIJOS IR SUMOKAMI MOKESČIAI .................................................................................................. 54 

 
GRAFINĖ DALIS: 

1. Žemės naudojimo brėžinys M 1:5000; 
2. 1977 m. generalinio plano įgyvendinimo brėžinys M 1:10000; 
3. Gamtinio karkaso brėžinys M 1:10000; 
4. Inžinerinių tinklų brėžinys M 1:5000; 
5. Visuomeninių objektų brėžinys M 1:5000; 
6. Susisiekimo sistemos brėžinys M 1:10000; 
7. Gatvių ir kelių dangų brėžinys M 1:10000. 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

4

ĮVADAS 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2009-04-24 priėmė sprendimą Nr. B-TS-

817 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų 
tvirtinimo“. 

Bendrojo plano rengėju viešo konkurso būdu tapo Kauno SĮ „Kauno planas“, KTU 
Architektūros ir statybos institutas ir UAB „Kelprojektas“, veikiantys pagal jungtinės veiklos 
sutartį. Sutartis su Vilkaviškio rajono savivaldybe buvo pasirašyta 2010-02-23 (Nr. J2-73).  

Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas laikantis išduotų planavimo 
sąlygų, LR Teritorijų planavimo įstatymu („Valstybės žinios“, 2004, Nr. 21-617 (2004-02-
07), Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis („Valstybės žinios“, 
2004-05-22, Nr. 83-3029) ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisinių dokumentų 
reikalavimų. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 
1) suformuoti miesto teritorijos darnaus vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos 

tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atlikti miesto teritorijos funkcinį 
zonavimą, patikslinti miesto teritorijos ribas ir nustatyti miesto teritorijos įtakos zonas; 

2) tobulinti susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą, tūrinę erdvę, kompoziciją; 
3) numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti 

bendro naudojimo, apsauginių želdynų ir rekreacinių teritorijų sistemą; 
4) plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 

infrastruktūrą; 
5) nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti 

šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus; 
6) numatyti priemones, užtikrinančias racionalų gamtos išteklių naudojimą, 

kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos 
ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 

7) rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams 
reikalingų objektų statybai; 

8) nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 
9) pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis, nurodant 

pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir/ar pobūdį, (pobūdis pažymimas 
tais atvejais, kai jo turinys lemia nustatomo teritorijos tvarkymo reglamento 
reikalavimus). 

 
Miesto bendrasis planas yra teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, 

atsižvelgiant į teritorijos specifiką ir iškeltus planavimo uždavinius, nustatoma planuojamos 
teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Miesto 
bendrasis planas — tai grafiškai ir raštu išreikštų sprendinių visuma. Jį sudaro esamos būklės 
brėžiniai bei sprendiniai, aprašyti aiškinamajame rašte ir grafiškai pavaizduoti brėžiniuose. 
Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: 1) parengiamasis; 2) teritorijų 
planavimo dokumento rengimo; 3) sprendinių pasekmių vertinimo ir 4) baigiamasis. 
Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą savo ruožtu sudaro: 1) esamos būklės analizės 
stadija; 2) koncepcijos rengimo stadija; 3) sprendinių konkretizavimo stadija. 

Planuojama teritorija pagal pateiktas plano rengėjui sąlygas užima 1644 ha. Esamos 
Vilkaviškio miesto administracinės ribos apima 755 ha. Be Vilkaviškio miesto planuojama 
teritorija dar apima Kisiniškius, Giedrius, Osiją, Gudelius, Vokiškėlius ir Varpininkus. 
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1. VILKAVIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO RENGIMO EIGA 
2010-02-23 buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis tarp bendrojo plano rengėjo ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybės. Bendrąjį planą būtina parengti per 16 mėnesių nuo sutarties 
įsigaliojimo, t.y., iki 2011-06-23. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sutartimi įsipareigojo bendrojo plano 
rengėjui pateikti: 

1) Planavimo darbų programą. 
2) Planavimo sąlygas. 
3) Duomenis apie žemės naudojimo būklę (planuojamos teritorijos žemės sklypų 

kadastro duomenis). 
4) Išrašą apie iš teritorijų planavimo dokumentų registro apie planuojamoje 

teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. 
 
Taip pat planavimo organizatorius (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija) 

įsipareigojo būti atsakingas už planavimo viešumą. 
Iki 2010-06-01 plano rengėjui buvo pateikti tokie procedūriniai bendrojo plano rengimo 

dokumentai: 
1) Sprendimas dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir 

planavimo tikslų tvirtinimo 2009-04-24 Nr. B-TS-817 (originalas). 
2) Įsakymas dėl Vilkaviškio miesto bendrojo plano rengimo darbo grupės sudarymo 

2010-03-02 Nr. B-ĮV-177 (kopija). 
3) Skelbimai internete ir vietos spaudoje apie padedamą rengti miesto bendrąjį planą. 
4) Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programa, 

patvirtinta 2009-05-08 įsakymu Nr. B-ĮV-492 (originalas). 
5) Planavimo sąlygų komplektas (originalas). 
6) Išrašas apie iš teritorijų planavimo dokumentų registro apie planuojamoje 

teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (originalas). 
 
Planavimo organizatorius sudarė galimybę plano rengėjams nuodugniai susipažinti 

specialiųjų planų, nurodytų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus išduotose planavimo sąlygose, sprendiniais bei su svarbiausiais ir 
didžiausią įtaką miestui darančiais detaliųjų planų sprendiniais.  

Planavimo organizatorius perdavė plano rengėjui tokius skaitmeninius duomenis, 
reikalingus Vilkaviškio miesto bendrojo plano rengimui: 

1. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5000 skaitmeninis rastrinis 
ortofotografinis žemėlapis ORT5LT. 

2. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių duomenų 
bazė GDB5LT. 

3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
duomenų bazė SŽNS_DB10L. 

 
Bendrojo plano rengėjas savo pastangomis įsigijo planavimui reikalingus skaitmeninius 

duomenis iš Kultūros paveldo departamento, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės miškų 
tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių 
skyriaus. Taip pat buvo įsigyti ortofotografiniai žemėlapiai ORT10LT. 

Iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų buvo gauti vandens teikimo ir 
nuotekų šalinimo sistemos duomenys, dujų tiekimo sistemos duomenys, atliekų surinkimo 
aikštelių duomenys (pastarieji — iš Vilkaviškio r. sav. administracijos). Su kitomis 
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inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis yra kontaktuojama, esant reikalui, 
pasirašomos konfidencialumo sutartys dėl duomenų apsaugos. 

Šių duomenų pagrindu buvo atlikta planinė urbanistinė Vilkaviškio miesto analizė ir 
paruoštas pradinis žemės naudojimo brėžinys, jame taip pat atvaizduotos kultūros paveldo 
teritorijos. Saugomų gamtinių teritorijų (valstybinių parkų, draustinių, rezervatų, biosferos 
poligonų ir biosferos rezervatų, buferinės apsaugos zonų, Natura2000 teritorijų) planuojamos 
teritorijos ribose nėra. Taip pat buvo paruošti kiti brėžiniai: gamtinio karkaso teritorijų, 
susisiekimo sistemos bei inžinerinių tinklų. 
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2. PLANAI IR PROGRAMOS, SUSIJĘ SU PLANUOJAMA 
TERITORIJA 

Pagal išduotą Vilkaviškio miesto teritorijos bendroj plano rengimo planavimo sąlygų 
komplektą, būtina atsižvelgti į eilę teritorijų planavimo dokumentų bei kitų planų ir programų, 
kurios yra susijusios su planuojama teritorija.  

Pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus išduotas sąlygas: 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 
2. Vilkaviškio miesto generalinio plano korektūra. 
3. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2004—2010 plėtros strateginis planas. 

 
Taip pat būtina atsižvelgi į specialius planus, išvardintus planavimo sąlygų priede — žr. 1 

lentelę. 

 
1 lentelė. Specialieji planai, susiję su planuojama Vilkaviškio miesto teritorija. 
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Pagal Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritorinio padalinio išduotas 
planavimo sąlygas būtina atsižvelgti į: 

1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą. 
2. Planuojamoje teritorijoje galiojančius kultūros paveldo objektų teritorijų ir 

apsaugos zonų planus. 
3. Visus Vilkaviškio miesto kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose 

galiojančius detaliuosius planus, suderintus su Kultūros paveldo departamentu. 
4. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planą. 

 
Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad rengiant Vilkaviškio 

miesto teritorijos bendrąjį planą, būtina parengti miesto vandens telkinių pakrančių apsaugos 
juostų ribų planą pagal Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų nustatymo tvarkos aprašą.  

AB „Lietuvos energija“ nurodė įvertinti Nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008—2012 metų planą. 

Marijampolės apskrities viršininko administracija, be keleto aukščiau paminėtų teritorijų 
planavimo dokumentų nurodė vadovautis: 

1. Marijampolės apskrities teritorijos bendruoju planu. 
2. Žemės reformos žemėtvarkos projektais Vilkaviškio miesto įtakos zonoje. 
3. Marijampolės regiono plėtros planu 2006—2013 metams. 
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3. VILKAVIŠKIO MIESTO RESPEKTAVIMAS SVARBIAUSIUOSE 
AUKŠTESNIO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO 
DOKUMENTUOSE 

3.1. Miesto padėtis 
Miestas yra įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Iki Marijampolės yra 

22,6 km, iki Kybartų — 18,5 km, iki Kudirkos Naumiesčio — 19,1 km. Vilkaviškis įsikūręs 
Užnemunės žemumoje, jos pietiniame pakraštyje.  

Miestas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės bei Vilkaviškio ir Šeimenos seniūnijų 
centras. Į vakarus nuo miesto yra Paežerių ežeras. Miesto centre yra Šeimenos ir Vilkaujos 
upių santaka.  

Su išorės teritorijomis Vilkaviškį jungia magistralinis kelias A7 Marijampolė—Kybartai, 
krašto keliai Nr. 185 Vilkaviškis—Gražiškiai, Nr. 138 Vilkaviškis—Šakiai, Nr. 136 
Vilkaviškis—Pilviškiai— Purviniškė. Svarbesni vietiniai keliai yra Nr. 5110 į Varpininkus, 
Nr. 5111 į Karalius. Šiaurinėje miesto pusėje praeina Kauno—Kybartų geležinkelis. 

Miestas pasižymi kompaktišku užstatymu dabartinėse administracinėse ribose. Didžiuma 
pramonės teritorijų yra šiaurinėje miesto pusėje link Giedrių kaimo. Palei Šeimenos ir 
Paežerių ežero pakrantes yra išsidėsčiusios sodininkų bendrijų sodų teritorijos. 

3.2. Vilkaviškio miestas aukštesnio lygmens bendruosiuose planuose 
Lietuvos Respublikos bendrajame plane Vilkaviškis yra vaizduojamas kaip „a“ 

kategorijos pagrindinis lokalinis (savivaldybės) centras, kuris turi būti palaikomas. Kiti du 
svarbūs kaimyniniai miestai, Kudirkos Naumiestis ir Kybartai yra laikomi naujai 
formuojamais ir plėtojamais mažaisiais miesteliais, o Marijampolė — regiono lygmens esamu 
nepakankamo potencialo plėtojamu centru. Vilkaviškis 2009-07-01 turėjo 12 783 gyventojus, 
o savo ruožtu Marijampolė — 46 440, Kybartai — 6 199, Kudirkos Naumiestis — 1914. 

 

  
1 pav. Lietuvos Respublikos bendrojo plano urbanistinio karkaso brėžinio ištrauka. 

Vilkaviškio miestas yra prie 1B kategorijos urbanistinės integracijos ašies, esančios tarp 
Kybartų ir Marijampolės. Kita 1C kategorijos urbanistinė ašis prasideda pačiame Vilkaviškyje 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

10

ir jungia jį su Kudirkos Naumiesčiu. Visa miesto teritorija taip pat patenka į urbanistinių 
centrų koncentracijos arealą. 

Pagal LR bendrąjį planą šalia Vilkaviškio praeinantis kelias A7 laikomas pirmo rango 
magistraliniu (tarptautiniu) autokeliu. O keliai Nr. 138 ir Nr. 136 — krašto autokeliai. Į šiaurę 
nuo miesto praeina ir magistralinė tarptautinė geležinkelio linija.  

Rekreaciniu požiūriu BP nurodoma, kad Vilkaviškis priklauso didelio potencialo 
rekreaciniams arealui. Per miestą eina „Suvalkijos parkų žiedas“ bei rekomenduojamas 
nacionalinis maršrutas „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“. 

 

  
2 pav. Marijampolės apskrities BP ištrauka (Urbanistinės sistemos brėžinys). 

Marijampolės apskrities bendrasis planas buvo parengtas 2008 metais. Pagal šį planą 
numatyta, kad Vilkaviškis ir artimiausios teritorijos yra intensyvios ekonominės ir socialinės 
plėtros zona bei aglomeruotos urbanizacijos proceso zona. Inžinerinės infrastruktūros ir 
susisiekimo brėžinyje be jau esamų svarbiausių kelių parodyta ir numatomas Vilkaviškio 
rytinis aplinkkelis (įgyvendinimas po 2015 m.). Taip pat numatoma statyti naujus vandens 
gerinimo įrenginius ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius. Pagal šį planą numatoma ir 
stambiagabaričių bei pavojingų atliekų saugojimo aikštelė prie kelio Nr. 136. 

Rekreacijos ir kultūros paveldo brėžinyje nurodyta, kad Vilkaviškis yra perspektyvus 
turizmo centras. Jį kerta nacionalinės ir regioninės svarbos autoturizmo maršrutai bei 
regioninė dviračių turizmo trasa „Suvalkijos dviračių žiedas“. 

Vilkaviškis pagal Marijampolės apskrities BP laikomas vienu svarbiausių plėtros ir 
intensyvaus žemės ūko teritorijų aptarnavimo centru. Siūloma rengiant miesto BP atskirti 
miesto struktūrą nuo esamo ir projektuojamo miesto aplinkkelių, susieti miesto želdynų 
sistemą su užmiesčio gamtinio karkaso struktūra, rezervuoti teritorijas visuomenės 
poreikiams. Inžinerinės infrastruktūros srityje numatyta plėtoti miesto vandentiekio sistemą, 
rekonstruoti esamus tinklus, esamas vandenvietes palaikyti gerame techniniame lygyje, 
pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius. Taip pat nurodyta plėtoti esamą nuotekų 
surinkimo sistemą ir rekonstruoti esamą Vilkaviškio nuotekų valyklą. Rekonstruojant miesto 
katilines, siūloma numatyti jose elektros energijos gamybą kogeneracijos principu. 
Rekonstruoti ir plėsti gatvių apšvietimą. Plėsti skirstomųjų dujotiekių tinklą nuo Vilkaviškio 
dujų skirstymo stoties iki Kybartų. 
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3 pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištrauka (brėžinys — žemės 

naudojimas ir reglamentai). 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas Vilkaviškio 
rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659, sprendimas įsigaliojo nuo 
2009 m. sausio 1 d. 

Šiame plane aplink Vilkaviškio miestą nurodyta nemažai statybų plėtros teritorijų rytų 
kryptimi link numatomo aplinkkelio ir link Paežerių ežero. Pramonės plėtros teritorijos 
parodytos prie Giedrių, Didžiųjų Šelvių ir Gudelių. Šiame plane taip pat parodytas naujas 
rytinis miesto aplinkkelis. 

Vilkaviškio miesto teritorija, Giedrių gyvenvietė ir netoli miesto esančios kitos 
gyvenvietės (Vokiškėliai, Kisiniškiai, Būdežeriai, Serdokai, Gudeliai) ir Paežerių ežero 
pakrantės teritorija su Paežerių, Maldėnų, Patunkiškių gyvenvietėmis formuoja ekonominės-
socialinės plėtros branduolį. Šioje teritorijoje palaikomas ir stiprinamas esamas urbanistinės 
plėtros, intensyvios rekreacijos ir infrastruktūros plėtros potencialas bei susitelkę pagrindiniai 
savivaldybės gyventojus aptarnaujantys objektai. 

3.3. 1977 metų generalinio plano įgyvendinimas 
Ankstesnis Vilkaviškio miesto generalinis planas buvo parengtas ir patvirtintas 1977 

metais. Didele dalimi šis generalinis planas buvo įgyvendintas iki 2010 m. Tačiau galima 
pastebėti keletą vietų, kur sprendiniai skiriasi nuo dabartinės esamos padėties. 

Generalinio plano rengimo metu buvo naudojama kita teritorijų klasifikavimo pagal 
naudojimo būdą sistema. Kad būtų galima lengviau palytinti 1977 metų sprendinius su 
dabartine situacija, tų laikų klasifikacija buvo pervesta į šiuo metu naudojamą teritorijų 
skirstymą pagal paskirtį, naudojimo būdus ir pobūdžius. 

Dauguma skirtumų tarp 1977 m. generalinio plano sprendinių ir esamos Vilkaviškio 
miesto situacijos yra neesminiai. Iš teritoriškai reikšmingų skirtumų, paminėtini šie: 

1. Teritorija tarp Nepriklausomybės ir Lobiškių g. buvo skirta daugiaaukštei statybai, 
šiuo metu ten yra besiformuojantis mažaaukštės individualios statybos kvartalas. 
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2. Teritorija tarp Pilviškių, Gėlių, Birutės g. ir miesto ribos buvo skirta daugiaaukštei 
statybai, bet čia atsirado mažaaukščių individualių namų kvartalas. Taip pat šios 
teritorijos kampe prie Birutės g. nebuvo pastatytas garažų kvartalas. 

3. Teritorijos miesto riba ir Pilviškių g. buvo skirtos daugiaaukščiams pastatams ir 
garažams prie Vienybės g., bet šis sprendinys liko neįgyvendintas. Tik vietoje 
garažų atsirado mažaaukščių namų kvartalas.  

4. Nemažos teritorijos tarp miesto administracinės ribos ir pietinio aplinkkelio buvo 
skirto mažaaukščiams gyvenamiesiems namams. Šis sprendinys liko 
neįgyvendintas. 

5. Palei kanalus, kuriais vanduo nuvedamas į Paežerių ežerą, buvo numatytos didelės 
teritorijos apsauginiams želdynams. Šiuo metu dalyje jų ties Kapų g. yra 
mažaaukščiai pastatai, o kitur ties Lakštingalų g. — sodininių bendrijų sodai. 

6. Apsauginiai želdynai buvo numatyti prie Šeimenos tarp miesto ribos ir Lobiškių g. 
Šiuo metu ten yra sodininių bendrijų sodai. 

7. Ties pietiniu aplinkkeliu buvo skirtos teritorijos inžineriniams koridoriams bei 
kelio apsauginei zonai. Šiuo metu dalyje tos apsauginės zonos yra sodininkų 
bendrijų sodai. 

8. Nebuvo iki gali nutiesta Šiaurės gatvė, buvo įgyvendinti tik jos segmentai. 
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4 pav. 1977 m. generalinio plano teritorijų balansas. 
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3.4. Urbanistinė situacija 
Miestas įsikūrė valstybės paribyje su Prūsija, vėliau Vokietija, dabar su Rusijos anklavu. 

Sąlyginai Vilkaviškį galima vadinti Lietuvos pasienio miestu. Senieji prekybos tranzitiniai 
traktai, vieni reikšmingiausių šalyje , Vilkaviškį sieja su Karaliaučiumi, Marijampole, Kaunu, 
Vilniumi. Vienas pirmųjų šalies geležinkelių, pravestas atokiau nuo miesto — dabar svarbus 
ES lygmens koridorius IX D Maskva—Kaunas—Karaliaučius. Taigi svarbūs išorės transporto 
ryšiai miestui suponavo regiono centro vaidmenį. Prie to prisidėjo pasiturintys Suvalkijos 
ūkininkai, dirbantys derlingiausią Lietuvos žemę (našumo balas 44,10, vidutinis šalyje 39,10), 
pripažinę Vilkaviškį prekybiniu, kultūros, dvasiniu regiono centru. Dėl to dabartinis 
Vilkaviškis — gyvas miestas, gražiai tvarkomas. 

Jei ne paskutinysis pasaulinis karas, sugriovęs Vilkaviškį iki pamatų, turėtumėme dabar 
miestą su nenutrūkusiais istoriniais ryšiais, senamiesčiu, nuoseklaus, natūralaus vystymosi 
bruožais. 

Šiandieninio miesto urbanistinės struktūros pagrindas centrinėje dalyje — stačiakampis 
gatvių tinklas, pereinantis į radialinę istorinių išorės kelių struktūrą. Taigi pagrindinės 
struktūrinės gatvės Vilkaviškyje yra: 

 Vytauto g., jungianti Marijampolės—Karaliaučiaus kryptis (dubliuota pietiniu 
aplinkkeliu), 

 S.Nėries ir Gedimino g., vedančios K. Naumiesčio kryptim, 
 Pilviškių g., vedanti Pilviškių kryptim, 
 Birutės g., vedanti Gižų kryptim, 
 J.Basanavičiaus g. vedanti Kalvarijos kryptim. 

 
Svarbusis urbanistinis užpildas mieste (viešosios įstaigos, pramonė, daugiaaukščiai 

gyvenamieji kvartalai) išsidėstę būtent prie šių gatvių. 
Pagrindiniais urbanistinės struktūros elementais laikytini: 

 Katedra, 
 Centrinė miesto aikštė su J.Basanavičiaus paminklu, 
 Kultūros centras su skveru, 
 Savivaldybės pastatas su skveru, 
 pro miestą tekantys upeliai Šeimena, Vilkauja, Vembrė su želdynų juostomis. 

 
Svarbų vaidmenį miesto gyvenime vaidina Paežerių ežeras su dvaro rūmais, geležinkelio 

stotis, nors jie ir nepatenka į dabartines miesto ribas. 
Pagrindiniai miesto urbanistinės struktūros trūkumai, kurių dalis galėtų būti taisoma šio 

bendrojo plano realizavimo laikotarpiu, yra šie: 
 Atsitiktinis svarbių miesto objektų išsidėstymas, atstatant po karo sugriautą 

miestą. 
 Potencialių poilsiui, sportui, parkams vietų paupiuose, paežerėje skyrimas 

kolektyviniams sodams, 
 Netinkamos kai kurių pagrindinės aikštės supančių pastatų funkcijos (gyvenama, 

neelitinė prekyba), 
 Netobulas gatvių tinklas ir transporto organizavimas, 
 Įrengtų želdynų, ypač parko trūkumas, 
 Europos reikšmės transportinių traktų (tiek automobilių, tiek geležinkelio) 

galimybių neišnaudojimas. 
 
Kiti neigiami veiksniai, įtakojantys miesto raidą, yra bendri visai Lietuvai. Tai 

demografiniai procesai — gyventojų skaičiaus mažėjimas (miestas kasmet vidutiniškai 
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sumažėja 57 gyventojais), žemas gimstamumo lygis (kasmet 1000 gyventojų gimsta apie 16 
vaikų), visuomenės senėjimas, bedarbystės didėjimas. Ekonominė aplinka taip pat pažeista 
krizės. Visa tai nesudaro prielaidų energingai miesto raidai. Tačiau tikėtina, jog bendrojo 
plano galiojimo laiku šie veiksniai pasikeis, dėl to projektas orientuotinas į optimistinį miesto 
raidos scenarijų. 

2 lentelė. Esamas Vilkaviškio miesto teritorijų balansas (esamose administracinėse ribose). 

Žemės paskirties indeksas Plotas, m2 
B2 Kapinių teritorijos 93491 
B3 Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (aikščių) teritorijos 9493 
B4 Rekreacinės paskirties želdynai 309991 
B6 Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai 272081 
C Konservacinės paskirties žemė 5016 
G1 Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos 2559427 
G2 Daugiaaukščių  ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorijos 222401 
I1 Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos teritorijos 200677 
I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų  koridorių teritorijos 1107912 
K Komercinės paskirties objektų teritorijos 557826 
M Miškų  ūkio paskirties žemė 34088 
P Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 155931 
S Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos 4689 
V Visuomeninės paskirties teritorijos 392477 
Z Žemės ūkio paskirties žemė 1216937 
Z1.1 Mėgėjiškų sodų sklypų žemė 1067763 

 

G1
32%

G2
3%

I1
2%

I2
13%

P
2%

Z
15%

Z1
13%

K
7%

V
5%

B6
3%

B4
4%B2

1% B2
B3
B4
B6
C
G1
G2
I1
I2
K
M
P
S
V
Z
Z1

 
5 pav. Esamas Vilkaviškio miesto teritorijų balansas. 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

15

4. KULTŪROS PAVELDAS 

4.1. Vilkaviškio istorinės raidos apžvalga 
Dabartinio Vilkaviškio vietoje, Prienų girios pakraštyje, XVI a. pradžioje įsikūrė 

kaimelis. Nuo tada Vilkaviškis minimas rašytiniuose istorijos šaltiniuose. Karalienė Bona, 
1561m. viename rašte minėdama Paširvinčio (Alvito) parapijos sienas, pamini ir Vilkaviškį. 
Gyvenvietė kūrėsi prie kelio, jungusio Kauną su Prūsijos miestais. Prienų seniūnas, Jonas 
Pacas 1620 m. pastatė medinę katalikų bažnyčią, su jos atsiradimu siejama miesto pradžia. 
Mieste apsigyveno daug pirklių ir amatininkų, nes kūrėsi prie kelio iš Kauno į Prūsiją. 
Didžioji bendruomenės dalis buvo žydai. 1623 m. pastatyta sinagoga — tai buvo viena 
gražiausių sinagogų Lietuvoje. Vilkaviškiui suteikta turgų ir mugių ruošimo teisė. Kartu su 
žydais mieste apsigyveno ir pirkliai vokiečiai. 1660 m. Karalius Jonas Kazimieras suteikė 
Vilkaviškiui  Magdeburgo teises ir herbą (leliją mėlyname fone).  

XVII a. antroje pusėje miestas perplanuotas ir tapo stačiakampio plano. Po 1774 m. 
įkurtas Vilkaviškio dvaras. Nuo 1777 m. minima parapijinė mokykla. 1801 m. buvo 7 gatvės, 
veikė 28 smuklės., 23 alaus daryklos, 35 degtinės varyklos, 2 malūnai. 1797 m. sąrašuose 
Vilkaviškis žymimas Prūsijos karaliaus miestu. Tada jame buvo 314 namų ir1804 gyventojai. 
Nuo tada mieste pradėta mūrinių namų statyba. 

XIX a. pirmoje pusėje veikė dvi mokyklos. 1827 m. buvo 293 namai. 1812 m. birželio 21 
d. Vilkaviškį užėmė Napoleono armija. Daug kur skelbiama, kad Vilkaviškio dvaro rūmuose 
buvo apsistojęs Napoleonas, tačiau šie duomenys nepatvirtinti. Prancūzams karą pralaimėjus, 
Vilkaviškis su visa Sūduva atiteko rusams. Tačiau mieste buvo žymi vokiečių įtaka, 1843 m. 
pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia. 1861 m. pro Vilkaviškį(5km. atstumu), nutiestas 
Kauno – Virbalio geležinkelis. Tada miestas pradėjo stipriai kilti. Ėmė kurtis pramonė. Po 
1863 m. sukilimo mieste dislokuota carinės Rusijos kariuomenės įgula, pastatytos kareivinės. 
1864 m. įsteigta žemės ūkio padargų gamykla. 1867 m. Vilkaviškis tapo apskrities centru (juo 
buvo iki 1950 m.). Miestas buvo rusinamas. Buvo pastatyta stačiatikių cerkvė, įsteigta rusiška 
mergaičių gimnazija.1897m. Vilkaviškyje buvo 5788 gyventojai. 

XIX a. pabaigoje jau veikė spirito rektifikavimo fabrikas, kelios aliejaus spaudyklos. 
1919 m. įsteigta „Žiburio“ gimnazija. Nuo 1926 m. Vilkaviškis tapo vyskupijos centru. 1930 
m. iš Gižų į Vilkaviškį perkelta buvusi Seinų kunigų seminarija (veikė iki 1944 m.) 1932 m. 
suteiktos I-os eilės miesto teisės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą veikė gana daug pramonės 
įmonių: papirosų fabrikas, 5 malūnai, 3 didelės aliejaus spaudyklos, saldainių dirbtuvė ir t. t. 
Mieste buvo 3 ligoninės, 4 vaistinės, kelios bibliotekos, 2 spaustuvės, kino teatras, viešbučiai, 
restoranai. 1928m., minint Lietuvos Nepriklausomybės 10-metį, miesto rytinėje dalyje įkurtas 
miesto sodas, prasidėjo valdiškų ir privačių namų statyba. Mieste įsikūrė įvairios 
administracijos įstaigos. Tarpukaryje dar veikė žydų gimnazija, 5 pradžios mokyklos. 
Reikšmingos buvo caro laikų kareivinės kuriose įsikūrė Lietuvos kariuomenė. 

Vilkaviškis labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį  karą. Jeigu iki karo buvo 800 pastatų, 
1944 m. liko tik 48 nenukentėję namai (10 % pastatų ). Karo metu vokiečiai subombardavo 
XIX a. pabaigoje pastatytas kareivines. 

1950 m. panaikinus apskritis, Vilkaviškis tapo rajono centru. Po karo, 6 dešimtmečio 
pabaigoje ir 7 dešimtmečio pradžioje mieste pradėta daugiabučių gyvenamųjų namų ir 
visuomeninių pastatų statyba. Vilkaviškis tapo panašus į kitus po karo atstatytus miestus. 
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4.2. Vilkaviškio kultūros paveldo vertybių charakteristika 
Mieste nėra urbanistikos paveldo objektų. Dominuoja statinių kompleksų ir statinių 

paveldas. Didžiausias statinių kompleksas — spirito fabriko statinių kompleksas (unikalus 
Nr. 23557) Basanavičiaus g. 3/Vytauto g.67. Kompleksas įtrauktas į registrą 1997 m., 2005 
m. paskelbtas valstybės saugomu. Kompleksą sudaro 7 objektai: pastatas, vartai, gamybinis 
pastatas, 2 ūkiniai pastatai, administracinis pastatas, namas. Vertingųjų savybių pobūdis — 
architektūrinis ir inžinerinis. Teritorijos plotas — 14305 kv. m. Istorizmo architektūros 
kompleksas susiformavo XX a. pradžioje. Nustatytos vertingosios savybės: plano struktūros ir 
tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, formuojami išlikusių istorinių pastatų komplekso,  

Didžiausi komplekso statiniai — L raidės plano vienaukštis gamybinis korpusas, su 
paaukštinta centrine dalimi, fligeliu, pastoge bei rūsiu. Stogas dvišlaitis, su raudonų plytų 
dūmtraukiais. Pastato fasadai raudonų plytų mūro su gausiomis plytų puošybos detalėmis: 
karnizais, nišomis, stulpeliais, juostomis, apvadais, traukomis, danteliais. Dekoratyvinės 
detalės geltonų plytų. Pastatas XX a. pabaigoje dalinai pertvarkytas. Kiemo pusėje atsirado 
lengvų konstrukcijų priestatai, kurie dalinai uždengė pietų fasadą. 

J.Basanavičiaus g 3 esantis administracinis pastatas — kompaktiškas, stačiakampio plano, 
dviaukštis su pastoge. Virš jo stogo taip pat iškyla raudonų plytų masyvūs dūmtraukiai. 
Pastato fasadai puošti plytų detalėmis, dominuoja įgilintos juostos. Pagrindinis fasadas 
simetrinės kompozicijos, su iškilusia centrine dalimi ir rizalitais šonuose. Šie ir kiti 
komplekso statiniai yra raudonų plytų mūro, dekoruoti mūro dantytais karnizais ir geltonų 
plytų nišelėmis. 

Sarginės pastatas įdomus ir retas tipologiniu požiūriu. Su šiuo pastatu sublokuoti vartai su 
masyviais stulpais. Jų varčios metalinės su originaliais su  ornamentais. 

Gana plačioje teritorijoje vizualiai reikšmingas yra aukštas kaminas iškylantis virš ūkinio 
pastato. Teritorijoje yra pokariu atsiradusių statinių — svetimkūnių. 

Spirito fabriko statinių kompleksas yra vienas geriausiai išlikusių provincijos miesto 
pramonės paveldo objektų Lietuvoje, atstovaujantis nedidelės įmonės tipą. 

3 lentelė. Kultūros paveldo objektai Vilkaviškyje. 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Unikalus 

kodas Adresas 

 STATINIŲ KOMPLEKSAI   
K1 Vilkaviškio spirito rektifikavimo fabriko 

statinių kompleksas: 
 

1. Sarginės pastatas 
2. Vartai 
3. Gamybinis pastatas 
4. Ūkinis pastatas su kaminu 
5. Ūkinis pastatas 
6. Administracinis pastatas 
7. Namas 

 

23557 
 
 
23558 
23559 
951 
23560 
23561 
23562 
32771 

Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 67, 71; 
J. Basanavičiaus g. 3 

K2 Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų 
kompleksas: 
 

1. Pastatas 
2. Ūkinis pastatas 

32406 
 
 
2462 
32407 

Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 4 

K3 Vilkaviškio buv. dvaro sodybos 
fragmentai 

880 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.) 
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Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Unikalus 

kodas Adresas 

K4 Geležinkelio stoties pastatų kompleksas: 
 

1. Stotis 
2. Namas 
3. Sandėlis 
4. Tualetas 

 

25115 
 
25116 
25117 
25118 
25119 
 

Vilkaviškio r. sav., Didžiųjų Šelvių k. 
(Šeimenos sen.) 

 STATINIAI   
S1 Vilkaviškio Jono Basanavičiaus 

gimnazijos pastatas 
11333 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Sodų g. 1 
S2 Malūnas - aliejinė 950 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), S. Nėries g. 78 
S3 Gyv. namas (spaustuvė) 952 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Vilniaus g. 26 
S4 Pastatas 2715 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 83 
S5 Pastatas 2463 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 91 
 LAIDOJIMO VIETOS   
L1 Vilkaviškio m. antrosios senosios 

kapinės 
23082 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.)/Kapų g 
L2 Vilkaviškio m. žydų senosios kapinės 20677 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 
L3 Vilkaviškio m. vokiečių senosios 

kapinės 
23081 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Kapų g. 
L4 Kapinės II (žydų genocido vieta ir 

kapinės) 
11331 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
L5 Kapinės III (Antrojo pasaulinio karo 

karių kapinės) 
11332 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
L6 Giedrių k. senosios kapinės 23057 Vilkaviškio r. sav., Giedrių k. (Šeimenos 

sen.) 
 MONUMENTAI   
M1 Paminklas Lietuvos nepriklausomybei 2313 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
M2 Antkapinis paminklas su „Kario mirties 

alegorija“ 
15762 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
M3 Kryžius 2175 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
M4 Kryžius su koplytėle 14556 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) 
 
Kitas reikšmingas miesto kultūros paveldo objektas — Vilkaviškio kunigų seminarijos 

pastatų kompleksas (unikalus Nr. 32406) Vytauto g. 4. Jį sudaro seminarijos pastatas ir ūkio 
statinys. Kompleksas valstybės saugomas. Vertingųjų savybių pobūdis — architektūrinis. 
Teritorijos plotas — 62727 kv. m. Kompleksas formavosi buvusios dvarvietės teritorijoje. 
Išliko didžiulio sodo elementai. Teritorijos ribos sutampa su aiškiomis medžių eilėmis bei 
buvusios tvoros fragmentais. Seminarijos pastatas — vienas stambiausių Vilkaviškyje 
(pastatymo metu buvo didžiausias mieste). Statytas 1926—1930 m., autorius, Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis. Tai U formos plano, sudaryto iš 2 fligelių ir centrinės dalies su 
rizalitu pastatas. Jis 3 aukštų, rizalitas — 4 aukštų. Fasadų architektūrinis sprendimas — 
modernizmo stilistika. Seminarijos pastatas 1992 m. įregistruotas LR Nekilnojamų kultūros 
vertybių registre. 2005 m. paskelbtas valstybės saugomu. Nustatyta architektūrinė vertė. 
2008 m. į registrą įrašytas ūkinis pastatas greičiausiai taip pat statytas XX a. pirmojoje pusėje. 
Tai vienaukštis mūrinis su čerpių stogu pastatas. 2008 m. Vilkaviškio kunigų seminarijos 
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pastatų kompleksui parengtas vertybės teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos 
projektas (VĮ „Lietuvos paminklai“). 

Vilkaviškio buvusio dvaro sodybos fragmentai (unikalus Nr. 880) yra A. Karoso g. 11. 
Dvaras įkurtas po 1774 m. Daug kur skelbiama, kad 1812 m. jame buvo apsistojęs 
Prancūzijos imperatorius Napoleonas, tačiau šie duomenys nepatvirtinti. 1861 m., panaikinus 
baudžiavą, dvaru imta vadinti tik dvaro sodybą su nedideliu žemės plotu. 1864—1904 m. 
dvare gyveno rusas generolas. Pirmojo pasaulinio karo metu dvare gyveno vokiečiai. 
Tarpukaryje dvare įsikūrė Vilkaviškio vyskupijos kurija. Čia gyveno vyskupai: Antanas 
Karosas ir Mečislovas Reinys. Antrojo pasaulinio karo metais dvaro rūmų pastatas stovėjo 
tuščias. Po karo rūmuose įsikūrė Vilkaviškio tarybinio ūkio administracija. Dabar dvaro 
sodybos pastatuose įrengti butai. Išlikę klasicizmo architektūros bruožų turintys rūmai ir du 
kumetynai. Į NKV registrą įtraukti ir atskiri pastatai.  

Vienas seniausių Vilkaviškio pastatų yra J. Basanavičiaus gimnazija (unikalus 
Nr. 11333) Sodų g. 1. Teritorijos plotas 2507 kv. m. Statyta 1882—1884 m., iš dalies 
rekonstruota 1978 m. Fasadai istorizmo stilistikos. 2001 m. pastatas įrašytas į LR 
Nekilnojamų kultūros vertybių registrą, paskelbtas valstybės saugomu. Nustatyta 
architektūrinė ir istorinė vertė. Teritorijos plotas 2507 kv. m. 1902 m. pastatas buvo skirtas 
pasieniečių kareivinėms. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą jame veikė rusiška berniukų gimnazija. 
1918 m. pastate įkurta katalikiškos „Žiburio“ draugijos gimnazija. 1930 m. gimnazija 
suvalstybinta, jai suteiktas J. Basanavičiaus vardas. Gimnazijoje mokėsi poetai: 
S. Bačinskaitė-Bučienė-Nėris, K. Bradūnas, J. Tysliava, P. Karuža, kalbininkas J. Senkus, 
rašytojai: K. Grigaitė-Graudienė, A. Vaičiulaitis ir kt. 

Malūnas-aliejinė (unikalus Nr. 950), S. Nėries g. 78, statytas 1931 m. Teritorijos plotas 
0,05 ha. Tipologiniu požiūriu tai retas mažo provincijos miesto smulkios pramonės objektas, 
naudojamas pagal pirminę paskirtį. Vertingas architektūriniu ir inžineriniu požiūriu. 

Vilkaviškio spaustuvė ,,Olimpija“ (unikalus Nr. 952). Po Antrojo pasaulinio karo taip 
pat veikė spaustuvė, dabar — gyvenamasis namas Vilniaus g. 26. Statytas 1890—1900 m. 
Pastatas istorizmo stilistikos. Objektas turi architektūrinę vertę. 

Vilkaviškio parapijos salė (unikalus Nr. 2715) Vytauto g. 83. Vėliau pastate įsikūrė 
Vilkaviškio rajono valdybos kultūros skyrius, dabar čia keletas įstaigų. Statytas 1938 m., 
autorius inž. A. Ražaitis. Teritorijos plotas 1200 kv. m., vizualinio apsaugos zonos pozonio 
plotas 4000. 

Pastatas — pirtis, ugniagesių tarnyba (unikalus Nr. 2463) Vytauto g. 95. Vėliau įrengtos 
parduotuvės. Statytas XX a. pirmoje pusėje. Teritorijos plotas 1300 kv. m., vizualinio 
apsaugos zonos pozonio plotas 3000 kv. m. 

1991 m. atstatytas Nepriklausomybės paminklas (pastatytas 1923 m.) Taip pat pastatyta 
naujų paminklų: 1996 m. J. Basanavičiaus paminklas, 1998 m. V. Kudirkos paminklinis 
biustas. 

Katalikų senosios kapinės(unikalus Nr. 23082) Kapų g. Senosiose katalikų kapinėse prie 
autobusų stoties išliko keletas įdomių antkapinių paminklų, vienas jų įrašytas į NKV registrą, 
tai žymaus skulptoriaus V. Kašubos kūrinys ,,Kario mirties alegorija“ (L. Lietuvninko kapas). 

Vokiečių senosios kapinės(unikalus Nr. 23081) Kapų g. Teritorijoje išlikę pavieniai 
blogos būklės apgriuvę, aplūžę antkapiniai paminklai. 

Žydų senosios kapinės (unikalus Nr. 20677) Vytauto g. Teritorijos plotas 14000 kv. m., 
fizinio apsaugos zonos pozonio plotas 2300 kv. m. Kapinėse išlikę nemažai senų paminklų, 
tačiau šiuo metu kai kurie jų išvartyti, nuversta marmuro lenta žyminti žydų kapines. 

Žydų genocido vieta ir kapinės (unikalus Nr. 11331). Buvusioje caro kareivinių 
teritorijoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo sušaudyta apie 7000 žydų. Vietą žymi kuklus 
memorialas. Jis apleistas, pavasarį buvo apsemtas vandeniu. 

Tarybinių karių kapinės (unikalus Nr. 11332) Tylos g. 
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Paminklas Lietuvos nepriklausomybei (unikalus Nr. 2313) Vytauto/Vysk. A. Karoso g. 
statytas 1923 m., atstatytas 1991 m. Teritorijos plotas 40 kv. m., fizinio apsaugos zonos 
pozonio plotas 85 kv. m. 

Be registrinių objektų Vilkaviškyje minėtini kultūros vertės požymių turintys objektai: 
 cerkvė Vytauto g. statyta 1894 m. 1922 m. ji perduota katalikams. Būdingos 

stačiatikių cerkvėms bizantinės architektūros pastatas. 1944 m. kai buvo sugriauta 
katedra, buvusioje cerkvėje įsteigta šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia. 

 Vilkaviškio pašto stoties komplekso korpusas Vytauto g. 63 tebestovi vienas su 
vartų fragmentu ir akmenimis grįstu kiemu. Ant kito korpuso pamatų dabar stovi 
šarvojimo salės pastatas. Arklidės ir kiti ūkio statiniai išnykę. 

 pastatai, kurių išlikę autentiški XIX a. pab.—XX a. pr. tūriai, iš dalies ir fasadai 
su puošybos detalėmis. Tai namai J. Basanavičiaus g.2 ,6, 12, Vytauto g. 12, 75. 
Originalios architektūros pastatas Vytauto g. 81.  

 
1870—1881 m. Vilkaviškyje pastatyta mūrinė neoromaniško stiliaus bažnyčia. 1926 m. 

įsteigus Vilkaviškio vyskupiją ši bažnyčia tapo katedra. Antrojo pasaulinio karo metu 
bažnyčia buvo apgriauta, tačiau nebuvo atstatyta — sulyginta su žeme. Jos vietoje įrengtas 
skveras. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1998 m. katedra atstatyta ant senosios pamatų. 
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5. SAUGOMOS TERITORIJOS 
Vilkaviškio mieste ir planuojamos teritorijos ribose iš visų saugomų teritorijų tipų, kurie 

nurodyti Saugomų teritorijų įstatyme, yra tik gamtinio karkaso teritorijos bei vandens telkinių 
pakrančių apsaugos juostos bei zonos. 

Paežerių ežeras ir jo apylinkės yra priskirtos vidinio stabilizavimo arealams, tačiau čia 
ekologinio kompensavimo laipsnis yra silpnas. Kitos gamtiniam karkasui priklausančios 
teritorijos yra vietinės reikšmės migraciniai koridoriai, kurie apima Šeimenos, Vilkaujos, 
Kastinės, Vembrės ir kitų mažų upelių bei kanalų slėnius. Ekologinio kompensavimo laipsnis 
čia yra labai silpnas. Visos upės ir upeliai turi vandens apsaugos juostas bei zonas.  

LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188) nurodyta, kad gamtinis 
karkasas ir į jo sudėtį įeinantys ekologiniai tinklai nustatomi tvirtinant bendrojo arba 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Patvirtintomis gamtinio karkaso bei ekologinių 
tinklų ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis rengiant 
miškotvarkos ir žemėtvarkos projektus, kitus specialiuosius ir detaliuosius planus. Taip pat šis 
įstatymas nustato, kad gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės paskirties 
teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri 
užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas 
ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus. Saugomų teritorijų 
įstatyme pateiktus gamtinio karkaso teritorijų išskyrimo ir tvarkymo principus detaliau 
išaiškina 2007 m. patvirtinti Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007 02 20, Nr. 22-858). Pagal 
šiuos nuostatus gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijoje — 3 ar daugiau 
gyvenamųjų namų ar ūkininkų sodybų, atstumas tarp kurių ne didesnis kaip 150 m.  

Ūkinė veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos 
poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, 
numačius ir įgyvendinus įvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, 
gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. 

Masteliu 1: 400000 gamtinis karkasas buvo pavaizduotas Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrajame plane 2002 metais (Žin., 2002-11-15, Nr. 110-4852). Smulkesnis gamtinio 
karkaso rajoninis lokalizavimas buvo atliktas dar 1993 m. VU Kraštotvarkos grupės, 
vadovaujant prof. habil. dr. P. Kavaliauskui. Schemos visiems 44 Lietuvos rajonams buvo 
paruoštos masteliu 1:50000. Šia schema ir buvo vadovaujamasi lokalizuojant gamtinio 
karkaso teritorijas Vilkaviškio mieste. 
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6. SUSISIEKIMO SISTEMA 

6.1. Automobilių keliai ir gatvės 
Vilkaviškio miestas yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Pagrindiniai transportiniai miesto 

ryšiai rajono, apskrities, šalies, taip pat tarptautiniame lygmenyse realizuojami automobilių 
keliais. Pagrindinis iš šių kelių — magistralinis kelias A7 Marijampolė—Kybartai, kuris yra 
europinės magistralės E28 Vilnius—Marijampolė—Kaliningradas dalis ir visos Europos 
transporto koridoriaus IXD dalis. Kelias užtikrina gerą susisiekimą su apskrities centru 
Marijampolės miestu (atstumas tarp Vilkaviškio ir Marijampolės — 23 km) ir toliau su 
sostine Vilniumi (atstumas tarp Vilkaviškio ir Vilniaus m. — 161 km), o rytų kryptimi šiuo 
keliu per Kybartų pasienio postą vyksta susisiekimas su Rusijos Federacija, Kaliningrado 
sritimi.  

Per Marijampolės m. eina magistralinis kelias A5 Kaunas—Marijampolė—Suvalkai, 
kuris priklauso vienam iš Lietuvą kertančių europinių transporto koridorių (I-as TEN-T 
transporto koridorius) “Via Baltica”. Šiuo keliu šiaurės kryptimi patogu pasiekti Kauno 
miestą (atstumas tarp Vilkaviškio ir Kauno m. šiuo maršrutu — 76 km), kuris turi gerą 
susisiekimą automobilių kelias su kitais Lietuvos apskričių centrais. Pietų kryptimi kelias A5 
užtikrina susisiekimą su Lenkija. Alternatyvus susisiekimas automobiliais su vakarine 
respublikos dalimi galimas krašto reikšmės keliu Nr. 138 Vilkaviškis—Kudirkos 
Naumiestis—Šakiai, ir toliau per Jurbarko miestą. 

Kiti į Vilkaviškį vedantys valstybinės reikšmės keliai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

4 lentelė. Valstybiniai krašto ir rajoninės reikšmės keliai Vilkaviškio mieste. 

Kelio 
reikšmė 

Kelio 
Nr. Kelio pavadinimas Miesto ribose sutampa su 

gatvėmis 
Krašto 136 Vinčiai – Pilviškiai – Vilkaviškis Pilviškių g. 
Krašto 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai Giedrių g., S. Nėries g., 

Gedimino g. 
Krašto 185 Vilkaviškis – Gražiškiai Vytauto g. 
Rajoninė 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio 

miesto 
Vytauto g. 

Rajoninė 5106 Vilkaviškis – Bartninkai – Aistiškiai Kapų g. 
Rajoninė 5107 Vilkaviškis – Kalvarija Rimgaudo g. 
Rajoninė 5110 Vilkaviškis – Suvalkai – Gižai Birutės g. 
Rajoninė 5111 Vilkaviškis – Alksnėnai Žemdirbių g. 

 
Miesto gatvių tinklas susiformavęs radialiniu principu (t. y. pagrindinės gatvės veda iš/į 

centrą). Pagrindinės gatvės sutampa su valstybinės reikšmės kelių atkarpomis. Svarbiausia ir 
ilgiausia miesto gatvė — Vytauto g. Tai kartu ir svarbiausi miesto vartai, per kuriuos miestas 
pietryčiuose ir pietvakariuose jungiasi su keliu A7 Marijampolė—Kybartai. Kol nebuvo 
nutiestas pietinis Vilkaviškio apvažiavimas, šis kelias miesto ribose sutapo su Vytauto g. 

Dabartinėse administracinėse ribose miestas pasižymi kompaktišku užstatymu ir tankiu 
gatvių tinklu. Pagal 2005 metų gatvių inventorizacijos duomenis, mieste buvo 51,6 km gatvių, 
o gatvių tankumas sudarė 6,88 km/km2. Iš jų 63,2 proc. turėjo asfaltbetonio dangą, o kitos 
buvo žvyruotos. Šiuo metu dėl palyginti intensyvių statybų, vykusių per paskutinius 5 metus, 
gatvių tankumas yra dar padidėjęs, tačiau didesnė dalis naujų gatvių turi žvyro arba grunto 
dangas 
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5 lentelė. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklas Vilkaviškio miesto seniūnijoje 2005 m. 

 Bendras ilgis Su asfalt-betonio danga Su žvyro danga 
Ilgis, km 51,58 32,62 18,96 
Pasiskirstymas, proc. 100,00 63,24 36,76 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas. 
 
Šeimenos ir Vilkaujos upės dalina gatvių tinklą į dvi dalis — šiaurinę ir pietinę. Pietinės 

dalies pagrindą formuoja minėta Vytauto g., o šiaurinės dalies — S. Nėries g., kuri toldama 
nuo miesto centro pereina į Giedrių gatvę. Vytauto ir S.Nėries gatves jungia Gedimino, 
Statybininkų bei Nepriklausomybės gatvės. Pastaroji su Vytauto g. jungiasi ne tiesiogiai, o 
per trumpas Pietario ir Medžiotojų g. atkarpas. 

Per miestą tarp kelio A7 Marijampolė—Kybartai pietuose ir Giedrių šiaurėje, kur prie 
geležinkelio stoties įsikūrusios pagrindinės Vilkaviškio pramonės įmonės, vyksta intensyvus 
sunkvežimių eismas, o tarp Vilkaviškio ir Pilviškių — gana intensyvus gyventojų judėjimas. 
Miesto šiaurinę ir pietinę dalis jungiančios Gedimino ir Statybininkų gatvės eina per miesto 
centrinę dalį, turi po dvi eismo juostas ir, nors sunkvežimių eismas jose draudžiamas (taip 
apsaugant nuo sunkaus transporto centrinę miesto dalį), piko metu pasižymi dideliu eismo 
apkrovimu. Gyventojai skundžiasi dėl S.Nėries gatvės sankryžose su Statybininkų, Pilviškių, 
Gedimino ir Birutės gatvėmis susidarančių transporto grūsčių. Sunkusis transportas tarp 
S. Nėries ir Vytauto gatvių vyksta tik Nepriklausomybės gatve. Pastaroji šiaurinėje dalyje turi 
keturias eismo juostas, tačiau ties tiltu per Šeimeną ir piečiau jo gatvė susiaurėja iki dviejų 
eismo juostų, todėl piko metu negali užtikrinti gerų eismo sąlygų. Be to ši, bei ją su 
Vytauto g. jungiančios Pietario ir Medžiotojų gatvės yra užstatytos išskirtinai gyvenamaisiais 
namais. Jų gyventojai kenčia nuo transporto keliamo triukšmo ir oro taršos. 

Kompaktiškas užstatymas skatina gyventojus ir miesto svečius keliauti pėsčiomis arba 
dviračiais. Tačiau dviračių takų tankumas mieste yra mažas, nes vėl gi dėl to pačio tankaus 
užstatymo nėra pakankamai vietos pėsčiųjų-dviračių takams įrengti. Tai nėra didelės kliūtis 
pėstiesiems, nes pagrindinės į miesto centrą vedančios gatvės turi šaligatvius. Būtent 
centrinėje miesto dalyje yra pagrindiniai traukos objektai, prie kurių Gedimino, Statybininkų, 
Vytauto gatvėse, bei panaudojant dalį J.Basanavičiaus ir Maironio gatvių (dėl ko šios gatvės 
yra nepravažiuojamos) įrengtos automobilių parkavimo aikštelės. Tačiau taip pat labai 
svarbus traukos objektas, ypač vasaros metu, yra Paežerių ežeras su savo paplūdimiais bei 
valčių ir jachtų prieplaukom. Didesnę miesto dalį nuo ežero atskiria tankiai mažaaukščiais 
gyvenamaisiais namais ir sodo nameliais užstatyta rytinė miesto dalis, kurioje vyrauja siauros 
gatvelės, kuriose nėra nei šaligatvių, nei pėsčiųjų-dviračių takų. Specialiai automobilių 
parkavimui skirtų vietų prie ežero taip pat trūksta. 

6.2. Automobilizacija 
Apie automobilizacijos tendencijas mieste galime spręsti pagal automobilizacijos 

duomenis Vilkaviškio rajone (apie situaciją Vilkaviškio m. VĮ „Regitra“ duomenų neturi). 
Vilkaviškio rajone automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, yra toks, kaip ir 
vidutiniškai visoje Lietuvoje — 452, tačiau šiek tiek mažesnis nei bendrai Marijampolės 
apskrityje. Automobilizacijos augimo tempai taip pat atitinka bendras Lietuvos tendencijas. 
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6 lentelė. Automobilizacijos lygis (individualių automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir kitose savivaldybėse 2003—2008 metais. 

Adm. vienetas 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Lietuvos Respublika 336 354 395 433 429 453 
Marijampolės apskritis 394 408 479 522 483 501 
Kalvarijos sav. 243 254 411 465 443 464 
Kazlų Rūdos sav. 270 287 419 470 468 492 
Marijampolės sav. 527 539 609 648 566 561 
Šakių r. sav. 325 341 387 431 433 468 
Vilkaviškio r. sav. 338 353 400 442 418 452 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas. 

6.3. Avaringumas 
Vilkaviškio mieste, rajone, kaip ir visoje Lietuvoje eismo įvykių skaičius pastaruoju metu 

smarkiai sumažėjo. Lyginant su 2006—2007 įskaitinių eismo įvykių sumažėjo beveik 
dvigubai.  

2008 metais Vilkaviškio mieste įvyko 10 įskaitinių eismo įvykių, kuriuose apsieita be 
žuvusių žmonių. Ypatingai avaringų vietų mieste nėra. 

7 lentelė. Įskaitiniai kelių eismo įvykiai Vilkaviškio rajono ir miesto savivaldybėse 2007—2009 metais. 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Vilkaviškio r. sav.    
Įskaitinių eismo įvykių skaičius 102 66 48 
Sužeistųjų skaičius 122 68 61 
Žuvusiųjų skaičius 14 16 13 
Vilkaviškio m. sav.    
Įskaitinių eismo įvykių skaičius 11 10 n.d.* 
Sužeistųjų skaičius 11 10 n.d. 
Žuvusiųjų skaičius - - n.d. 

* Pastaba: n. d. – nėra duomenų, šaltinis: policija. 

6.4. Viešasis transportas 
Susisiekimas tarp Vilkaviškio ir kitų miestų daugiausiai vyksta per Marijampolę arba per 

Šakius ir Jurbarką. Ypatingai svarbus susisiekimas su Marijampole. Šiuo maršrutu per dieną 
vyksta apie 34 autobusai ir maršrutiniai taksi. Į Šakius per dieną vyksta 7 autobusai. Iš 
Vilkaviškio tiesiogiai galima važiuoti į Kybartus, Pilviškius, Kudirkos Naumiestį, Kauną, 
Vilnių, Klaipėdą, Alytų, Šiaulius, Panevėžį, Palangą, Jurbarką, Šakius, Prienus, Druskininkus, 
Gražiškius, Vištytį, o taip pat į Kaliningradą. 

Grynai miesto viešojo transporto maršrutų nėra. Miesto ribose keleivius perveža 
priemiestiniai autobusai, kurie stoja stotelėse, esančiose Vytauto, S. Nėries ir Giedrių gatvėse. 
Priemiestiniai autobusai važinėja į Rimavičius, Bartninkus, Piliakalnius, Pūstapėdžius, 
Klampučius, Vartelius, Ramoniškius, Lakštučius, Patilčius, Pašeimenius, Teiberius, Žaliąją, 
Biliūnus. Pagrindinis vežėjas — įmonė UAB Vilkaviškio autobusų parkas. 

 
 
 
 
 
 
 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

24

8 lentelė. Keleivių vežimas autobusais Vilkaviškio rajone. 

  2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Keleivių apyvarta, mln. keleivio-kilometrų 24,3 24,4 21,6 19,4 
Keleivių vežimas, tūkst. 1 337,6 1 164,4 1 084,7 1 015,4 
Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu 27,3 24 22,5 21,2 
Maršrutų skaičius 56 63 62 62 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas. 

6.5. Geležinkelio transportas 
Vilkaviškio geležinkelio stotis yra įsikūrusi už dviejų kilometrų į šiaurę — šiaurės 

vakarus nuo miesto administracinės ribos esančiame Didžiųjų Šelvių kaime, prie geležinkelio 
atšakos Kazlų Rūda—Kybartai. Ši geležinkelio atšaka priklauso IXD visos Europos 
transporto koridoriui. Stotyje vykdomas vagonų siuntų aptarnavimas bei keleivių 
aptarnavimas. Keleiviniai traukiniai stotyje stoja po penkis kartus per dieną. Jie važiuoja 
maršrutais Kaunas—Kazlų Rūda—Kybartai ir Kybartai—Kazlų Rūda—Kaunas. Vagonų 
siuntų operacijas vykdo prie geležinkelio stoties esančios stambios žemės ūkio įmonės. 



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
 

Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, e- paštas kaunoplanas@takas.lt 

25

7. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

7.1. Gamtinių dujų tiekimas 
Pagal AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Marijampolės skyriaus išduotas planavimo 

sąlygas, rengiant Vilkaviškio miesto teritorijos bendrąjį planą, būtina: 
1. Užtikrinti saugų ir patikimą dujų teikimą teritorijoje esantiems dujų vartotojams, 

įvertinant specialiąsias ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygas. 
2. Parenkant objektams kurą, teikti pirmenybę gamtinėms dujoms, kad vartotojų 

poreikiai būtų tenkinami mažiausiomis sąnaudomis ir mažiausia tarša. 
3. Rezervuoti teritorijas dujotiekio plėtrai ypač tose teritorijose, kur yra gamtinių 

dujų tinklai (Gudelių, Pilviškių, Rimgaudų ir Kisiniškių kryptimi) 
 
AB „ Suskystintos dujos“ Kauno dujų pilstymo stotis savo planavimo sąlygose nurodė, 

vadovautis specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimais bei pasiūlė 
bendradarbiauti, atliekant šildymo katilinių renovaciją, pritaikant katilų kūrenimą 
suskystintomis dujomis. 

Vilkaviškio miestui gamtinės dujos yra tiekiamos iš magistralinio dujotiekio 
Marijampolė—Šakiai per dujų skirstymo stotį Majoriškių k., kurios pralaidumas 7000 nm3/h. 
DRP 17 vnt. Lietuvos dujų ir 6 vnt. įmonių, būklė gera. 

Gamtinių dujų tiekimo sistemą sudaro: magistralinių ir skirstomųjų tinklų vamzdynai ir jų 
technologiniai priklausiniai. 

Gamtinių dujų dujotiekis Vilkaviškio mieste yra gerai išvystytas centrinėje miesto dalyje. 
Eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno ilgis Vilkaviškio savivaldybės teritorijoje — 

24,48 km, vamzdyno skersmuo kinta nuo 50 mm iki 200 mm. Esamų skirstomųjų gamtinių 
dujų tiekimo trasų ilgis Vilkaviškio mieste 24,48 km. 

9 lentelė. Gamtinių dujų suvartojimas Vilkaviškio mieste pagal paskirtį (tūkst.m³). 

Sritis 2007 2008 2009 
Pramonė 1718,2 1817,1 1395,2 
Energetika  2444,4 2485,9 2458,4 
Komunaliniai-buitiniai  vartotojai 293,5 322,7 309,6 
Gyventojai 519 508,2 474,5 
Viso: 4675,1 5133,9 4637,7 

 
Pagal paskirtį gamtinių dujų suvartojimas Vilkaviškio mieste 2007—2009 m. buvo: 

pramonė 33,4 %, energetika 50,1 %, komunaliniai buitiniai vartotojai 6,3 %, gyventojai 
10,2 %. 

Vilkaviškio mieste gamtinių dujų abonentų skaičius — 2440 buitiniai vartotojai ir 43 
įmonės vartojančios gamtines dujas. Gamtinės dujos yra tiekiamos įmonėms ir kitiems 
vartotojams į privačius ir daugiabučius namus maisto ruošimui bei privačių namų šildymui.  

Gamtinių dujų vartotojų pasiskirstymas: energetikos įmonė (UAB “Litesko” filialas 
“Vilkaviškio šiluma”); 30 įmonių; ~130 individualių namų; ~2290 butų daugiabučiuose 
namuose. 

Vilkaviškio mieste didžioji gamtinių dujų dalis suvartojama energetikos reikmėms 
(Vilkaviškio katilinėje). Ši suvartojamų dujų dalis pastaraisiais metais nežymiai mažėja. 

Paskirstymo sistemoje šiuo metu planuojamų statyti gamtinių dujų tinklų nėra. 
Perspektyvoje siūloma prijungti prie dujų tinklų Alksnėnų, Pilviškių, Gudelių, kolektyvinių 
sodų teritorijas. 
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7.2. Elektros tiekimas 
AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateiktose planavimo sąlygose nurodyta: 

1. Vadovautis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
2. Numatomų naujai statyti gyvenamųjų namų kvartaluose, jei reikalinga, rezervuoti 

vietas transformatorinėms, bei numatyti trasas 10—0,4 kV kabelinėmis linijoms. 
AB „Lietuvos energija“ savo planavimo sąlygose nurodė: 

1. Įvertinti esamą 110 kV oro liniją Gižai—Vilkaviškis. 
2. Įvertinti esamą 110 kV oro liniją Vilkaviškis—Kybartai. 
3. Įvertinti esamą 110/10 kV oro liniją Vilkaviškio TP. 
4. Vadovaujantis Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, išlaikyti oro linijų apsaugos 

zonas. 
 
Vilkaviškio miesto elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetinės 

sistemos, susidedanti iš 330/110 kV aukštos įtampos perdavimo tinklo ir elektros skirstymo 
vartotojams 35 kV, 10 kV bei žemesnės įtampos skirstomojo tinklo. 

 

 
6 pav. Vilkaviškio miestas yra dalis Lietuvos elektros perdavimo tinklų. 

Elektros energija Vilkaviškio miestui tiekiama iš vienos rajoninės pastotės RP-110/35/10 
KV keturiomis linijomis. Šiuo metu Vilkaviškio mieste yra įrengtos 49 10/0,4 kV 
transformatorinės. 

10 Lentelė. Pagrindinės elektros trasų techninės charakteristikos Vilkaviškio mieste. 

Pavadinimas Vienetai Vilkaviškio mieste 
35 kV transformatorių pastotės vnt. 1(35/10); 1(110/35/10) 
35 kV oro linijos km. 8,5 
6-10 kV transformatorinės vnt. 71 
6-10 kV oro linijos km. 32 
35 kV kabelinės linijos km. 0,16 
6-10 kV kabelinės linijos km. 31,84 
0.4 kV oro linijos km. 75,91 
0.4 kV kabelinės linijos km. 41,1 

 
Abonentų skaičius Vilkaviškio mieste ir planuojamoje teritorijoje: 

 Vilkaviškio mieste — 5697 abonentai; 
 Kisiniškių kaime, Šeimenos sen. –— 102 abonentai; 
 Giedrių kaime, Šeimenos sen. — 165 abonentai; 
 Karalių kaime, Šeimenos sen. — 129 abonentai; 
 Vokiškėlių kaime, Šeimenos sen. — 48 abonentai; 
 Ir iš viso planuojamoje teritorijoje — 6141 abonentas.  
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Vilkaviškio mieste esančių transformatorinių galia yra 22,6 MVA. Elektros energijos 
tiekimas garantuojamas net ir sugedus vienam iš rajoninės transformatorinės transformatorių. 

Perdavimo ir skirstomieji tinklai turi galios rezervų, tačiau būtinos investicijos tinklams 
plėsti ir modernizuoti. 

7.3. Vandens tiekimas 
Vilkaviškio miestui vanduo tiekiamas tiesiai giluminiais siurbliais iš vandenviečių, I-

osios vandenvietės siurblių pajėgumas — 138 m3/val., II-osios vandenvietės siurblių 
pajėgumas 140 — m3/val (I-oji vandenvietė randasi Vienybės g. 65, Vilkaviškyje, II-oji 
vandenvietė randasi Vaičlaukio k., Šeimenos sen.). 

Vandentiekio tinklo zonos miesto dalyse: Naujamiesčio, Žalumynų, Pilviškių, 
Vokiškėlių—Karalių, Miesto centro. 

Vidutiniai parduodamo vandens kiekiai sudaro 313200 m3/metus. Vilkaviškio mieste 
abonentų yra 4186. 

II-oje vandenvietėje vandens kokybė atitinka higienos normų reikalavimus, I-oje 
vandenvietėje vandens kokybės reikalavimų  neatitinka šie rodikliai: a) geležis 1,2 mg/l; b) 
amonis 1,35 mg/l; c) chloridai 271 mg/l. 

Vandens atsargos gaisrų gesinimui pakankamos. Priešgaisrinio vandens atsarga yra 
vandens baseinas Vilkaviškio priešgaisrinės tarnybos teritorijoje. 

Esamų vandentiekio tinklų ilgis 46,8 km, jų būklė patenkinama, reikėtų keisti arba 
renovuoti 70 % tinklų. Slėgis vandentiekio tinkle pakankamas. 

Pagal Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio plėtros II etapą Vilkaviškio 
aglomeracijoje bus įrengta 11,94 km vandentiekio tinklų. 

Šiuo metu miestas aprūpinamas vandeniu iš II-osios vandenvietės. Išžvalgytų 
vandenviečių nėra, esamos vandenvietės nebus plečiamos. Pakėlimo siurblinių nėra. 
Reguliuojančių talpų nėra.  

Miesto gatvių ir žaliųjų plotų laistymui per metus sunaudojama apie 300 m3 vandens. 
Vanduo imamas I-oje vandenvietėje iš specialiai paruošto vandens užpylimo įrenginio. 

Yra nustatytos vandenviečių SAZ (sanitarinė apsaugos zona) ir vykdomas požeminio 
vandens monitoringas. 

Gamybinio vandentiekio nėra.. Techninio vandens pareikalavimo nėra. Geriamos kokybės 
vandens pramonės įmonės sunaudoja 4 %, likusį kiekį — gyventojai. Numatoma įrengti 
vandens gerinimo stotį I-oje vandenvietėje. 

7.4. Buitinės nuotekos 
Vilkaviškio mieste yra centralizuota buitinių nuotėkų sistema. Buitinių nuotėkų vartotojų 

ir abonentų yra 3844. Buitinių nuotėkų sistema naudojasi 79 % gyventojų. Esamo nuotakyno 
tinklų ilgis 39,8 km. Tai keraminiai, plastmasiniai ir gelžbetoniniai vamzdynai, kurių 
diametras 100—400 mm. Dalį esamų tinklų senų nuotėkų vamzdžių reikia renovuoti arba 
keisti naujais. 

Buitinių nuotėkų siurblinės: 
1) nuotėkų siurblinė Nr. 1 (Maironio g.), našumas — 10800 m3/parą, 3942000 m3/metus; 
2) nuotėkų siurblinė Nr. 2 (Vienybės g.), našumas — 1200 m3/parą, 438000 m3/metus; 
3) nuotėkų siurblinė Nr. 3 (Lobiškių g.), našumas 1920 m3/parą, 700800 m3/metus; 
4) nuotėkų siurblinė Nr. 4 (Dariaus ir Girėno g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 

m3/metus; 
5) nuotėkų siurblinė Nr. 5 (K. Donelaičio g. ), našumas — 720 m3/parą, 262800 

m3/metus; 
6) nuotėkų siurblinė Nr. 6 (Rimgaudo g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
7) nuotėkų siurblinė Nr. 7 (Vilties g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
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8) nuotėkų siurblinė Nr. 8 (Žvejų g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
9) nuotėkų siurblinė Nr. 9 (Simanėliškių g., Kisiniškių k.), našumas — 340 m3/parą, 

124100 m3/metus; 
10) nuotėkų ų siurblinė Nr. 10 (Eglių g., Kisiniškių k), našumas — 340 m3/parą, 

124100 m3/metus; 
11) nuotėkų siurblinė Nr. 11 (Kastinės g., Kisiniškių k), našumas — 340 m3/parą, 

124100 m3/metus; 
12) nuotėkų siurblinė Nr. 12 (Vokiškėlių k.), našumas — 340 m3/parą, 124100 m3/metus; 
13) nuotėkų siurblinė Nr. 13 (Karalių k.), našumas — 340 m3/parą, 124100 m3/metus. 
 
Vilkaviškio nuotėkų valykla yra biologinio valymo su fosforo ir azoto valymu. Našumas 

— 3200 m3/parą, 1168000 m3/metus. Išvalymo laipsnis BDS7 — 98 %, SM — 95 %. Esami 
valymo įrenginiai yra pajėgūs išvalyti prognozuojamą nuotekų kiekį. Išvaloma apie 85 % 
nuotėkų. 

Dumblas yra kaupiamas dumblo aikštelėse. Numatoma dumblą išvežti į regioninį 
Marijampolės dumblo tvarkymo centrą, kuris šiuo metu yra projektuojamas. 

Pagal Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio plėtros II etapą Vilkaviškio 
aglomeracijoje bus įrengta 20,65 km nuotėkų tinklų. Blogiausia padėtis miesto teritorijose, 
kuriose nėra įrengti nuotėkų tinklai. 

Buitinių nuotekų sistema Vilkaviškio mieste naudojasi apie 79 % gyventojų. Mieste yra 
atskirtoji nuotekų sistema. Buitinės nuotekos iš gyvenamųjų pastatų, neprijungtų prie miesto 
nuotakyno, yra vežamos į Vilkaviškio nuotekų valyklą. 

7.5. Lietaus nuotekos 
Vilkaviškio mieste yra atskirtoji nuotekų sistema. Yra 16 lietaus išleidiklių į Šeimenos, 

Vilkaujos upes (žiūr. grafinę dalį). Paviršinės nuotėkos nuvedamos į esamus lietaus 
nuotakyno kolektorius. Vamzdynai iš keraminių, plastmasinių ir gelžbetoninių vamzdžių. 
Išleidiklių diametrai yra d150 mm—1200 mm. 

Lietaus vanduo nuo ypatingai užterštų teritorijų (degalinių, prekybos centrų, mašinų 
stovėjimo aikštelių, aikštelės prie sporto salės ir kt.) išvalomas vietiniuose valymo 
įrenginiuose, jų yra 6. Bendras lietaus nuotekų ilgis Vilkaviškio mieste sudaro 6729 m. 

7.6. Šilumos tiekimas 
Pagrindinis Vilkaviškio miesto centralizuotos šilumos tiekimo šaltinis — Vilkaviškio 

miesto katilinė, esanti Birutės g. 8A, kurioje sumontuoti vidutinio ir mažo galingumo katilai. 
Miesto katilinėje naudojama pagrindinė kuro rūšis yra biokuras, kurio metinis poreikis yra 
apie 23 000 erdmetrių, papildoma kuro rūšis yra gamtinės dujos, kurių metinis suvartojamas 
kiekis apie 26 000 tūkst. kub. m. 

Šiuo metu Vilkaviškio mieste centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams šiluminė energija 
tiekiama antžeminiais vamzdynais arba požeminiais vamzdynais, paklotais nepraeinamuose 
kanaluose su drenažu arba bekanaliu būdu. Termofikacinis tinklas yra šakotinis. Bendras 
centralizuoto šiluminės energijos tiekimo tinklo vamzdynų ilgis ~18550 m. Požeminių 
vamzdynų stovis yra patenkinamas. Naujo tipo iš anksto izoliuotais vamzdžiais pakeista 
4739 m. Vilkaviškio miesto centralizuoto šiluminės energijos tiekimo vamzdyno, tai sudaro 
apie 26 viso tinklo. 

Vilkaviškio miesto šiluminės energijos tiekimo tinklo renovaciją būtina tęsti, nes kai 
kurių trasų amžius jau viršija vamzdynų tarnavimo laiką. 
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7 pav. Vilkaviškio miesto šilumos tiekimo tinklų schema. 

Vilkaviškio mieste yra 2913 centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai. 
Šilumos energijos vartojimo decentralizavimo procese Vilkaviškio mieste, dalyvauja 

individualių namų savininkai: 
 iki 1991 metų centralizuotu šildymu naudojosi 260 ind. gyv. namų  savininkai; 
 iki 1998 metų centralizuotu šildymu naudojosi 199 ind. gyv. namų  savininkai; 
 iki 2005 metų centralizuotu šildymu naudojosi 78 ind. gyv. namų  savininkai; 
 iki 2010 metų centralizuotu šildymu naudojosi 60 ind. gyv. namų  savininkai. 

7.7. Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymas viena iš opiausių problemų tiek Vilkaviškio mieste, tiek visoje 

Lietuvoje. Artimiausiu metu jam teks skirti ypatingai daug pastangų ir lėšų.  
Vilkaviškio miesto atliekos vežamos į Marijampolės rajono sąvartyną. Mieste pradėtas 

atskiras antrinių žaliavų surinkimas Didžioji dalis buitinių atliekų yra rūšiuojama namuose — 
popierius, stiklas, plastikai. 

Popierius, stiklas ir plastikai surenkami specialiuose konteineriuose, kuriuos ištuština 
šiukšliavežys, ir išdėstytuose gyventojams tinkamu atstumu. 

Konteinerines aikšteles sudaro 3 konteinerių komplektas: stiklui, plastikams bei 
popieriaus ir kartono atliekoms. 
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8. SOCIALINĖ APLINKA 

8.1. Demografinė situacija 
Šalyje demografinę ir socialinę situaciją atspindi šie rodikliai: gyventojų skaičius, jų 

pasiskirstymas kaimo ir miesto vietovėse, jų amžius, lytis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, 
gimstamumas, mirtingumas, santuokų, ištuokų skaičius, nedarbo lygis, socialinės rizikos 
šeimų skaičius, nusikalstamų veikų skaičius. 

Marijampolės apskrityje gyvena 182,6 tūkst. gyventojų. Tai sudaro 5,4 % visų Lietuvos 
gyventojų. 49,5 % iš jų gyvena mieste, 50,5 % — kaime. Gan didelį gyventojų sutelktumą 
kaime lemia tai, jog regione gilias tradicijas turi žemės ūkis. Apskrityje yra 5 savivaldybės: 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono. 

Paskutinio visuotinio Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo, įvykusio 2001 m., 
duomenimis Vilkaviškio mieste gyveno 13283 asmenys. Tuo tarpu 2009 m. Vilkaviškio 
gyventojų skaičius jau buvo 12824 arba 3,46 % mažiau. Ši gyventojų mažėjimo tendencija 
praktiškai niekuo nesiskiria nuo bendrosios situacijos visoje šalyje, kur per tą patį laikotarpį 
gyventojų skaičius sumažėjo 3,93%. 

2009 m. Vilkaviškyje gyveno 26,95 % visų rajono gyventojų, o tai sudaro 7,13 % 
Marijampolės apskrities ir 0,38% Lietuvos gyventojų. Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2006 iki 
2009 m. bendras Vilkaviškio gyventojų skaičius mažėjo nuolat. Per vienerius kalendorinius 
metus dėl įvairių priežasčių Vilkaviškio miesto gyventojų skaičius vidutiniškai sumažėdavo 
apie 50-čia asmenų arba 0,39%. 

Vilkaviškio miesto gyventojų skaičiaus kaitos dinamika ataskaitiniu laikotarpiu duota 
žemiau esančioje lentelėje. 

11 lentelė. Vilkaviškio miesto gyventojai 2006—2009 m. 

 2001 2006 2007 2008 2009 Pokytis (%) 
2006-09 

Gyventojų skaičius 13283 13027 12981 12931 12824 3,46 
 
Gyventojų tankumas Vilkaviškyje yra 1703 žm./km2 (2009 m.). 
2009 m. Vilkaviškio mieste buvo įregistruotos 73 santuokos arba 5,7 santuokos 

tūkstančiui gyventojų. Šis rodiklis Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra mažesnis (5,3/1000 
gyv.) negu šalies ir Marijampolės apskrities vidurkiai, atitinkamai 6,2/1000 gyv. ir 5,6/1000 
gyv. Ištuokų skaičius Vilkaviškio mieste 2009 m. tūkstančiui gyventojų buvo — 3,04. Kai tuo 
tarpu Marijampolės apskrities ir Lietuvos rodikliai atitinkamai buvo tokie – 2,9 ir 2,8. 

 
Gimstamumas Vilkaviškio rajone laikotarpiu tarp 2005 ir 2009 metų buvo gana stabilus: 

489 gimusieji 2005 m., 504 — 2006 m., 464 — 2007 m., 486 — 2008 m. 541 — 2009 m. 
Paskutiniais metais gimusiųjų skaičiaus padidėjimas sutampa su šio rodiklio augimu visoje 
Lietuvoje, nes 2009 m. šalyje gimstamumas buvo 16,67 % didesnis nei 2005 m. Vilkaviškio 
rajone 2009 m. gimstamumo lygis 1000 gyventojų buvo 11,5, mieste — 15,99. Pastarasis 
rodiklis gerokai aukštesnis negu šalies vidurkis (11,01/1000 gyv.). 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu šalyje palaipsniui mažėjo kūdikių mirtingumo rodikliai nuo 

6,9/1000 gim. (2005 m.) iki 5/1000 gim. Šie Vilkaviškio rajono rodikliai (kaip ir 
Marijampolės apskrities) kito sinusoidės principu, o 2008 m. šiek tiek aplenkė Lietuvos 
vidurkį 4,2/1000 gim. Blogiausia padėtis tarp Marijampolės apskrities savivaldybių šiuo 
atžvilgiu buvo Kalvarijoje, kur 2007 m. šis rodiklis siekė net 23,1/1000 gim. Vertinant 
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ketverių metų laikotarpio vidurkį Vilkaviškio rajono savivaldybėje šis rodiklis buvo 
5,72/1000 gim. ir šiek tiek lenkė šalies bei Marijampolės apskrities vidurkius. 

 
Neigiamas natūralus gyventojų prieaugis yra viena iš pagrindinių gyventojų mažėjimo 

priežasčių Vilkaviškyje. Tokia tendencija yra stabili per pastaruosius devynerius metus. 2009 
m. gimusiųjų skaičius lyginant su 2008 m. išaugo beveik 3,4 karto, tačiau mirusiųjų skaičius 
šoktelėjo 3,16 karto ir natūralus prieaugis, nors ir neženkliai, bet išliko neigiamas. 

12 Lentelė. natūralaus gyventojų prieaugio raida tarp 2002 ir 2009 m. Vilkaviškyje. 

 2002 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Gimė  127 58 54 205 
Mirė  133 97 73 256 
Prieaugis  -6 -39 -19 -49 

 
Vilkaviškio miesto gyventojų skaičiaus pokyčius vidaus ir užsienio migracija veikia 

nežymiai, nes, pvz.: 2009 metais, kuomet atvykusiųjų ir išvykusiųjų skaičiai, palyginus su 
2008 m., išaugo daugiau kaip tirs kartus, tai nuo bendro gyventojų skaičiaus atitinkamai 
sudarė tik 3,14% ir 3,62%. Tačiau migracijos saldo Vilkaviškyje taip pat buvo neigiamas. 
Atvykstančių ir išvykstančių santykis yra gana panašus, nes kiekvienais metais yra stebima 
priklausomybė: jei didėja atvykstančių, didėja ir išvykstančių. 

13 lentelė. Gyventojų migracijos raida tarp 2002 ir 2009 m. 

 2002 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 
Atvyko 165 Nėra duomenų 116 403 
Išvyko 194 Nėra duomenų 147 464 
Saldo  -29 Nėra duomenų -31 -61 

 
Galima išskirti šias svarbiausias priežastis dėl kurių žmonės migruoja — tai galimybė 

gauti didesnes pajamas, geresnė padėtis darbo rinkoje, nedidelis geografinis atstumas, 
politinės ar tautinės problemos savoje šalyje. Lietuviams, kaip ir kitų naujų ES šalių 
piliečiams, šiuo metu aktualiausia, ko gero, būtų pagerinti savo materialinę padėtį. 
Svarbiausia migrantų srauto priežastis būtų pajamų bei darbo rinkos padėties skirtumai tarp 
dabartinių ir būsimųjų šalių narių. 

Iš Lietuvos išvyksta pakankamai daug jaunimo, kurie važiuoja studijuoti, ieškoti geresnių 
darbo sąlygų. Dažniausiai išvyksta turintys aukštąjį išsilavinimą, nes užsienyje geresnės darbo 
sąlygos, gaunamos didesnės pajamos. Lietuvą palieka pakankamai daug gerų specialistų. 

8.2. Socialinės rizikos šeimos 
Ataskaitiniu laikotarpiu Vilkaviškio mieste stabiliai mažėjo socialinės rizikos šeimų 

skaičius ir jose augančių vaikų skaičius. Tokių šeimų mažėjimas per penkerius metus buvo 
nedidelis, tačiau stabiliai nuoseklus, nuo 328 (2005 m.) iki 308 (2009). Sumažėjimas siekia 
tik šiek tiek daugiau kaip 6 %. Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius per tą patį 
laikotarpį sumažėjo nuo 824 iki 755 arba 8,37 %. Nežymiai sumažėjo vidutinis vaikų skaičius 
socialinės rizikos šeimose: nuo 2,51 (2005 m.) iki 2,45 (2009 m.). 
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14 lentelė. Parama socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškyje. 

Parama socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškyje 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Socialinės rizikos šeimų skaičius: 328 325 318 315 308 
 vaikų skaičius jose 824 819 800 773 755 
2. Socialinės rizikos šeimų, gaunančių socialinę pašalpą 

skaičius 
20 18 21 15 19 

3. Socialinės rizikos šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų 
kompensacijas, skaičius 

13 14 12 8 10 

 
Socialinės rizikos šeimų, gaunančių socialinę pašalpą skaičius praktiškai liko toks pats, 

tačiau kiek sumažėjo skaičius socialinės rizikos šeimų, gaunančių būsto šildymo išlaidų 
kompensacijas, nuo 13 (2005 m.) iki 10 (2009 m.). Pastaraisiais metais tokios rūšies 
kompensaciją gaunančių šeimų skaičius (bendrame socialinės rizikos šeimų skaičiuje) sudarė 
3,25 %. 

8.3. Nusikalstamumas 
Nusikalstamų veikų spektras yra labai platus (viešosios tvarkos sutrikdymų iki sunkių 

nusikaltimų prieš asmenį), o suminis jų pobūdis dažnai yra skirtingas net greta esančiose 
gyvenamosiose vietovėse. Nusikalstamumo lygį ir pobūdį lemiantys pagrindiniai veiksniai yra 
menkas išsilavinimas, neišvystyti (kartais ir neįgyti) asmens socialinio bendravimo įgūdžiai, 
vertybinė skalė, vietos (ir šeimos) tradicijos, o taip pat nedarbo lygis. Greta jau išvardintų 
dalykų nusikalstamumo lygį taip pat įtakoja asmenų piktnaudžiavimas alkoholiu ir 
psichotropinėmis medžiagomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje prasidėjęs šalies ūkio 
nuosmukis dalį opių problemų tik dar laibiau užaštrino. 

Nusikalstamumo lygis yra vienas iš gerai pastebimų neigiamų veiksnių, stipriai įtakojantis 
konkrečios gyvenamosios vietovės patrauklumą. Nesaugi gyvenamoji aplinka iš gyventojų 
reikalauja papildomų pastangų, siekiant sugyventi su asocialiais ir nusikalsti linkusiais 
kaimynais, kurie ignoruoja įprastas bendravimo normas ir taisykles. 

Remiantis statistiniais duomenimis nusikalstamumas ataskaitinio laikotarpio metu šalyje 
sumažėjo. Tačiau iki 2007 m. mažėjęs nusikalstamumo lygis per pastaruosius du metus vėl 
išaugo. Tam tikra dalimi tai sietina ekonominės krizės padariniais, nes darbo praradimas 
skatina nusikaltimus. 

Vilkaviškio rajone nusikalstamumo dinamika ir atskirų rūšių nusikaltimai skyrėsi per 
ataskaitinį laikotarpį. Pavyzdžiui apskrityje bendrai padidėjo nusikaltimų skaičius (2005 m. 
— 2852, 2009 m. — 2911), Vilkaviškio rajone sumažėjo (atitinkamai 618 ir 586), tiesa reikia 
pastebėti, kad nusikaltimų pikas rajone buvo pasiektas 2007 m. — 728. Sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų skaičius tiek apskrityje, tiek Vilkaviškio rajone buvo svyruojanti, tačiau, bendrai 
paėmus sumažėjo nužudymų ir sunkių sveikatos sutrikdymų skaičius – apskrityje nuo 37 2005 
m. iki 26 2009 m., rajone atitinkamai nuo 7 iki 6. Nusikaltimų prieš asmenį sumažėjo 

Tačiau išaugo turtinių nusikaltimų skaičius. Tiek Marijampolės apskrityje tiek 
Vilkaviškio rajone išaugo vagysčių (atitinkamai 8 % ir 15,1 %) ir vagysčių iš gyvenamųjų 
patalpų (atitinkamai 31,29 % ir 48,57 %) skaičius.  

Ataskaitinio laikotarpio metu sumažėjo Kelių transporto eismo saugumo taisyklių 
pažeidimų, tačiau tiek Marijampolės apskrityje, tiek Vilkaviškio rajone gana spėriai auga 
nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų 
kontrabanda. Ši tendencija ypač ryški Vilkaviškio rajone, kur nusikalstamos veikos augumas 
per laikotarpį nuo 2005 iki 2008 metų (2009 m. duomenų nėra) išaugo daugiau kaip 6 kartus. 
Ryškus augimo šuolis įvyko 2007 metais ir taip atsitiko ne tik Vilkaviškio rajone, bet ir visoje 
Marijampolės apskrityje. 2005 m. bendrame apskrities skaičiuje Vilkaviškio rajonui teko tik 
8,6 % šių nusikaltimų, o 2008 m. 36,1 %, tai yra padidėjo daugiau, kaip 4 kartus. Taigi 
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augimo tempas yra labai ženklus ir, matomai, sietinas su Vilkaviškio, kaip pasienio regiono 
statusu. 

Vilkaviškio rajone vidutiniškai per metus kyla daugiau kaip 173 gaisrai. Dažniausiai 
gaisrai kildavo 2006 m., net 246, tai gerokai viršija metinį ataskaitinio laikotarpio vidurkį. 
Rajone kilo net 25,32 % visų apskrities gaisrų, kurių bendras skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį yra 2740. Gaisruose per šį laikotarpį žuvo 17 žmonių (2006 ir 2007 m. — po 6 
asmenis). Tai sudaro 32,76 % apskrityje per gaisrus žuvusių asmenų (apskrityje — 58 
asmenys). 

8.4. Švietimas 
2001 m. gyventojų surašymo duomenimis tik 5,9 % Vilkaviškio r. savivaldybės gyventojų 

turėjo aukštąjį išsilavinimą. Tai yra mažiau nei vidutiniškai Marijampolės apskrityje (7,4 %) 
ir 2,3 karto mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje (13,3 %). Didelė savivaldybės gyventojų dalis 
(28,1 %) turi tik pradinį išsilavinimą, tai gerokai daugiau nei vidutiniškai apskrityje (25,9 %) 
ar Lietuvoje (21,9 %). 

Vilkaviškio mieste ir rajone mokyklų tinklo pertvarka vyksta pagal partvirtintą 
Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005—2012 metų bendrąjį planą. 
Pertvarkos tikslas yra optimizuoti švietimo įstaigų sklaidą rajone ir sudaryti sąlygas bendram 
švietimo lygiui pakelti. 

Šiuo metu Vilkaviškyje veikia 7 švietimo įstaigos; 3 ikimokyklinio ugdymo ir 4 bendrojo 
lavinimo. Priėmimas į jas vyksta laisvo pasirinkimo pagrindu, nes vykdant priėmimą pagal 
gyvenamąją vietą įstaigų užpildymas būtų komplikuotas. Tai yra aktualu mažėjant bendram 
mokinių skaičiui, tačiau turimos vietos mokyklose miesto gyventojų poreikius tenkina. 

Mokinių skaičiaus pokytis per 2005—2010 metus bendrojo lavinimo mokyklose yra 
duotas žemiau esančioje lentelėje. Mokinių skaičius fiksuotas mokslo metų pradžioje. 

15 lentelė. Mokinių skaičius Vilkaviškio mokyklose nuo 2005/06 iki 2009/10 m. m. 

Mokykla   Mokslo metai 
klasės 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Aušros gimnazija (iki 2009/10 m. m. Aušros vidurinė m-kla) 1—4 314 317 305 0 0 
5—10 742 671 635 500 0 
11—
12 

262 238 225 347 750* 

Iš viso mokykloje 1318 1226 1165 847 750 
S. Neries pagrindinė m-la (iki 2009/10 m. m. S. Neries 
vidurinė m-la 

1—4 377 375 334 232 0 
5—10 767 785 774 816 935 
11—
12 

203 207 225 117 0 

Iš viso mokykloje 1347 1367 1333 1165 935 
Vilkaviškio pagrindinė m-la. 1—4 124 119 106 132 125 

5—10 166 152 150 148 174 
Iš viso mokykloje 290 271 256 280 299 
Vilkaviškio pradinė m-la. 1—4 0 0 0 0 568 
Iš viso mokykloje 0 0 0 0 568 
Iš viso mokyklose 2955 2864 2754 2292 2552 

* 1,2,3,4 gimnazijos klasės. 
 
Lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad penkerių pastarųjų mokslo metų bėgyje bendras 

mokinių skaičius Vilkaviškio mokyklose sumažėjo nuo 2955 iki 2552. Šio skaičiaus 
procentinė išraiška 13,64 ℅. Nuoseklus mokinių skaičiaus mažėjimas vyko iki pat 2009/10 m. 
m., kuomet buvo įvykdyta mokyklų restruktūrizacija. 
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„Aušros“ gimnazija yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, 
Vienybės g. 52, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programos. 2009/10 m. 
m. mokėsi 750 mokinių. Dirbo 69 pedagogai. Gimnazijoje paslaugas teikia logopedas, 
socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, sveikatos priežiūros darbuotojas. 

2009/10 m. m. klasių komplektų skaičius buvo: 1 gimnazijos klasės — 5 komplektai; 2 
gimnazijos klasės — 5 komplektai; 3 gimnazijos klasės — 8 komplektai; 4 gimnazijos klasės 
— 9 komplektai. Komplektuojant klases yra laisvų vietų visose keturiose gimnazijos klasėse. 
Tais pačiais metais buvo renkami mokiniai į suaugusiųjų vakarines gimnazijos klases, kurių 
taip pat buvo numatyta po vieną komplektą. Į jas taip pat buvo laisvų vietų. 

 
Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla — dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo 

lavinimo mokykla, Vienybės g. 1, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo 
ugdymo programas. 2009/10 m. mokinių skaičius buvo 1434, pedagogų — 101. 

Mokykloje veikia profesinio informavimo taškas — PIT. Profesinio informavimo darbo 
grupėje dirba 4 asmenys (koordinatorius ir profesijos patarėjai). 

Mokykla siūlo platų neformaliojo ugdymo užsiėmimų spektrą — veikia 19 būrelių, 
kuriems vadovauja 13 pedagogų. 

 
Vilkaviškio pagrindinė mokykla — dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo 

mokykla Vilkaviškyje, J. Basanavičiaus g. 17, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir papildomo ugdymo programas. Mokykla turi filialą (Pūstapėdžių skyrius). 
2009/10 m. m. mokinių skaičius buvo 299 ir dirbo 26 pedagogai. 

 
Vilkaviškio pradinė mokykla — dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo 

mokykla Vilkaviškyje, Vienybės g. 50, vykdanti priešmokyklinio, pradinio ir papildomo 
ugdymo programas. Mokykla turi tris filialus Vilkaviškio rajono kaimiškosiose vietovėse 
(Pašeimenių skyrius, Stirniškių skyrius, Giedrių pradinio ugdymo skyrius). Bendras 
mokykloje besimokančiųjų skaičius 613 mokinių (iš jų 45 mokosi rajoniniuose skyriuose). 

 
Vilkaviškyje veikia trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos — vaikų lopšeliai. Vaikų 

lopšelis-darželis „Buratinas“ yra Vienybės g. 70. Šioje įstaigoje yra 13 grupių. Iš jų: 1 ir 2 
grupės — lopšelio; 3-10 grupės — darželio; 11-12-13 grupės — priešmokyklinio ugdymo. 
Lopšelyje-darželyje dirba 56 darbuotojai, iš jų 27 pedagogės; 13 su aukštuoju išsilavinimu, 2 
įgijusios magistro laipsnį. 

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ yra S. Neries g. 31A. Dirba 21 pedagogė, iš jų 5 turi 
aukštąjį išsilavinimą. Lopšelyje-darželyje komplektuojamos ikimokyklinio amžiaus bendrojo 
ugdymo grupės vaikams nuo 2 metų. Išimties tvarka gali būti ugdomi ir jaunesni nei 2 metų 
vaikai, jeigu jie yra našlaičiai, nepilnų ir socialiai remtinų šeimų vaikai. 

Darželyje iš viso yra 12 grupių: 2 lopšelio, 6 darželio amžiaus grupės ir 2 priešmokyklinio 
amžiaus grupės, 2 pailgintos dienos grupės. 

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ yra S. Dariaus ir S. Girėno g. 30. Lopšelyje-darželyje 
„Pasaka“ dirba 38 pedagogai ir veikia 12 grupių: 6 grupės skirtos bendrojo ugdymo 
ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 1 iki 7 metų. Kitose 6 grupėse ugdomi specialiųjų 
poreikių vaikai, turintys fizinę, protinę negalią, kalbos ir komunikacijos ar mišrių bei 
kompleksinių raidos sutrikimų. 
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8.5. Neformalus ugdymas 
Vilkaviškyje veikia trys neformaliojo vaikų ugdymo įstaigos: Vilkaviškio muzikos 

mokykla, Vilkaviškio rajono sporto mokykla ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. Bendras 
įstaigas lankančių vaikų skaičius mokslo metų bėgyje svyruoja nuo 700 iki 800. 2009/10 m. 
m. įstaigose dirbo 71 pedagogas, iš jų 55 asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. 

 
Vilkaviškio muzikos mokykla (Kęstučio g. 13). Muzikos mokykla — neformaliojo 

ugdymo įstaiga, vykdanti muzikos programas ir užtikrinanti ugdymo kokybę. Mokymosi 
trukmė 3—7 metai, priklausomai nuo pasirinktos specialybės. 

Mokykloje nuolatos veikia 10 meno kolektyvų, kuriuose iš viso dalyvauja apie nuo 67 iki 
130 dalyvių. Mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio už mokslą dydį nustato steigėjas. 
Muzikos mokykloje dirba 29 pedagogai. 

 
Vilkaviškio rajono sporto mokykla (J. Basanavičiaus g. 7). Atidaryta 1964 m. sausio 1 

d. Tuomet veikė tik trys skyriai ir mokėsi 109 mokiniai. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas 
Gediminas Girdauskas, kuris mokyklai vadovavo iki 2001 m. liepos 30 d.  

Vilkaviškio Sporto mokykloje savo kelią pradėjo 1992 m. šachmatų olimpiados Maniloje 
dalyvės Asta ir Rita Dambravaitės, 2000 m. olimpiados Sidnėjuje dalyvė lengvaatletė 
R.Gustaitytė, 2001 m. pasaulio dviračių čempionato dalyvė I. Janulevičiūtė. 

Aukštų sportinių rezultatų Lietuvos pirmenybėse kasmet pasiekia įvairių sporto šakų 
atstovai: imtynininkai, stalo tenisininkai, lengvaatlečiai, ritininkai, dviratininkai. 

2008/2009 m. m. veikla mokykloje vyko septyniuose sporto šakų skyriuose: futbolo, 
krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, laisvųjų imtynių, šachmatų ir dviračių sporto. 
Dirbo 21 pedagogas. Dirbo 11 trenerių pirmaeilėse pareigose ir 11 trenerių — antraeilėse 
pareigose. Iš jų 7 nacionaliniai sporto treneriai, 9 Lietuvos sporto treneriai, 3 sporto treneriai. 
Kiti 3 ne specialistai studijavo arba turėjo licenciją, suteikiančią dirbti trenerio darbą. 18 
pedagogų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Treniruotes lankė 475 mokiniai, suskirstyti į 36 
mokomąsias grupes. 

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 29 d. 
sprendimas Nr. B-TS-94 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivio 
krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą“. Vadovaujantis šiuo 
sprendimu bendrojo lavinimo mokykla, kurioje mokinys mokosi, už mokinio ugdymą sporto 
mokyklai atsiskaito iš mokinio krepšelio lėšų. 

Sporto mokyklos ugdytiniams taikomas pavėžėjimas bei važiavimo išlaidų 
kompensavimas. Jis skirtas priemiestyje bei kaime gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems 
į užsiėmimus mokykloje ir atgal. 

Mokykloje veikia septyni skyriai: futbolo (Vilkaviškyje, Kybartuose), krepšinio 
(Vilkaviškyje, Kybartuose, Pilviškiuose ir Klampučiuose), lengvosios atletikos (Vilkaviškyje, 
Bartninkuose, Žaliojoje ir Sūduvoje), stalo teniso ir dviračių (tik Vilkaviškyje), laisvųjų 
imtynių (Vilkaviškyje), šachmatų (Kybartuose). Juos lanko daugiau kaip 500 rajono 
moksleivių. 

Vilkaviškio sporto mokyklos moksleiviai dalyvauja įvairaus rango varžybose šalyje ir 
užsienyje. Imtynininkai ir stalo tenisininkai turi savo atstovus savo amžiaus grupių 
nacionalinėje rinktinėje. 

2008/2009 mokslo metais perspektyviausi mokyklos ugdytiniai atstovavo rajono 
rinktinėms Lietuvos sporto mokyklų vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo atskirų sporto šakų 
varžybose. Didesnio meistriškumo sportininkai rajono garbę gynė Lietuvos sporto žaidynėse, 
šalies pirmenybėse ir čempionatuose. Gabiausieji atstovavo šalies rinktinėms tarptautinėse 
varžybose ir turnyruose. Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašuose — 9 sporto mokyklos 
auklėtiniai. Tai imtynininkai V. Puidaitė ir E. Sidaravičius, lengvaatletis E.Rūkas, stalo 
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tenisininkai K. Žeimys ir V. Rybakas bei dviratininkai E. Gudiškis, A. Žemaitaitis, A. Pečiulis 
ir P. Vasiliauskas. 

 
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (Vytauto g. 26). Šis centras siūlo įvairiapusę 

veiklą: būrelius, renginius, projektus. Ši veikla neverčia mokinio įsipareigoti, atsižvelgia į jo 
gebėjimus, norą, motyvaciją, neegzaminuojama, o sudarom galimybės jam laisvai rinktis ir 
pasirinkti. Mokiniai turi teisę rinktis tokią veiklą, meninius bei kultūrinius renginius ne tik 
kad išmoktų, bet todėl, kad prasmingai leistų savo laisvalaikį. Todėl centro veikloje 
įvairiausiais būdais siekiama supažindinti vaikus ir jaunimą su kūrybinės raiškos 
priemonėmis, organizuojame įvairius kultūrinius bei kūrybinius renginius, susitikimus, 
konkursus, būrelinę veiklą, vasaros poilsio stovyklas, projektinę veiklą.  

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vaikai gali pasirinkti veiklą pagal norus ir gebėjimus 
iš gausaus būrelių ir studijų sąrašo. Ugdymą organizuoja ir vykdo kvalifikuotas kolektyvas — 
centre dirba 21 pedagogas, jų tarpe 8 su aukštuoju, 7 aukštesniuoju išsilavinimu. 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro ugdytiniams taikomas pavėžėjimo bei važiavimo 
išlaidų kompensavimas. Jis skirtas priemiestyje bei kaime gyvenantiems mokiniams, 
važiuojantiems į užsiėmimus mokykloje ir atgal. 

8.6. Kultūros įstaigos 
Vilkaviškio kultūros centras (Vytauto g.28, Vilkaviškis LT-70125). Kultūros centras 

turi 6 filialus Vilkaviškio rajone: Alvito kultūros namai, Bartininkų kultūros namai, Gižų 
kultūros namai, Gražiškių kultūros namai, Karklininkų kultūros namai, Pilviškių kultūros 
namai. 

Kultūros centre veikia 19 saviveiklinio meno kolektyvų, kurių bendras dalyvių skaičius 
yra daugiau kaip 200. Veikia 3 folkloro ansambliai, bendras dalyvių skaičius apie 70, 7 
liaudiškos muzikos kapelos, kuriuose dalyvauja apie 80 dalyvių, 4 estradiniai ansambliai 
juose yra 20 muzikantų ir dainininkų, 23 choristai dainuoja mišriame kameriniame chore, 2 
šokių kolektyvai — šoka 26 šokėjai ir 12 asmenų yra 2 satyros ir humoro grupių nariai. 

Vykdydamas plačią ir įvairią veiklą Kultūros centras organizuoja ir dalyvauja įvairiuose 
projektuose. Paminėtini yra šie: jaunųjų menininkų plenerai ,,Sūduvių žemė. Pajevonys - 
2005“, ,,Sūduvių žemė. Vištytis - 2006“, ,,Sūduvių žemė. Gražiškiai - 2007“. 

2005 metais Vilkaviškio kultūros centrui suteikta kultūros ir meno nominacija už naujas 
kūrybines iniciatyvas ir regioninių kultūros projektų įgyvendinimą.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyrius 2008 metais 
Valstybės kapitalo investicijų 2009—2011 metų programai pateikė penkis projektus tarp 
kurių vienas dėl Vilkaviškio kultūros centro kapitalinio remonto. 

 
Vilkaviškio viešoji biblioteka (Sodų g. 1). Bibliotekos istorija siekia 1928 metus, kai 

Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė skaityklą ir pavadino ją Nepriklausomybės 
skaitykla. 

1935 m. Vilkaviškyje įsteigtas centrinis knygynas, atlikęs viešosios bibliotekos funkcijas. 
1950 m. ji tapo rajonine, išlaikoma iš rajono biudžeto. Buvo aptarnaujama 12 kilnojamų 
bibliotekėlių. 1976 m. bibliotekos sujungtos į centralizuotą bibliotekų sistemą. Rajoninė 
biblioteka tapo centrine su 44 filialais. Tais pačiais metais ji įsikėlė į buvusį Vilkaviškio 
„Žiburio“ gimnazijos pastatą. 1995 m. spalio 15 d. Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą — 
ji tapo Vilkaviškio viešąja biblioteka. 

Dabar Vilkaviškio rajone veikia 32 bibliotekos: viešoji biblioteka, 2 miestų filialai 
Kybartuose ir Virbalyje, kaimo vietovėse gyventojus aptarnauja 29 filialai ir 6 knygų 
išdavimo punktai. Viešojoje bibliotekoje veikia 5 skyriai: skaitytojų aptarnavimo, 
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bibliografijos ir informacijos, vaikų literatūros, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, 
metodikos. 

Rajono viešosios bibliotekos sistemoje yra apie 353 tūkst. leidinių, iš jų viešojoje 
(centrinėje) virš 61 tūkst. Saugomos vertingos autografuotų ir retų knygų kolekcijos, 
laikraščių „Santaka“ ir „Dobilas“ archyvai, kraštotyrinis fondas. 

Bibliotekoje vykdomi kraštotyros darbai (publikuota 37 įvairių autorių darbai), vyksta 
edukacinės programos ir parengiami projektai visuomenei. 

 
Vilkaviškio krašto muziejus (Paežeriai). Muziejus yra įsikūręs Paežerių dvaro 

ansamblyje. Manoma, kad dvaro sodybos ansamblį XVIII a. pabaigoje suprojektavo 
architektas Martynas Knakfusas. 

Paežerių dvaro rūmuose, statytuose apie 1795—1799 metus, perpintos barokinės ir 
klasicistinės formos. Paežerių architektūriniame ansamblyje rūmai sudaro kompozicinį centrą, 
apsuptą kupliais parko želdiniais. 

Vilkaviškio krašto muziejus vykdo visą eilę edukacinių programų, ypač daug jų skiriama 
moksleiviams. Vilkaviškio krašto muziejus kviečia mokytojus ir moksleivius pamokas vesti 
netradicinėje aplinkoje Paežerių dvare, žymių žmonių gimtinėse, ant piliakalnio ir pan. 
Muziejuje dabar galima susipažinti su atnaujintomis ekspozicijomis ir parodomis, iš 
belvederio bokšto pasigrožėti Vilkaviškio apylinkėmis, pasivaikščiosite parko alėjomis. 

 
Vilkaviškyje veikia Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (J. 

Basanavičiaus a. 7), kurio steigėjai yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Vilkaviškio 
rajono savivaldybė. VTIVIC pagrindinė funkcija yra smulkaus ir vidutinio verslo plėtros bei 
gyventojų verslumo ir darbinės veiklos skatinimas, tačiau greta pagrindinės veiklos centras, 
dažnai bendradarbiaudamas su Vilkaviškio kultūros centru, vykdo plačią edukacinę programą, 
organizuoja šventes ir kultūrinius renginius, puoselėja vietinius amatus. Tokiu būdu 
užtikrinamas tradicinių etninės kultūros tradicijų išsaugojimas. 

8.7. Sportinė veikla 
Moksleivių sportui ir Sporto mokyklos veiklai skirtas atskiras skyrius dalyje „Neformalus 

ugdymas“, todėl šiame skyriuje aptariama suaugusiųjų sporto būklė. 
Kasmet rajone vyksta stalo teniso, krepšinio, lengvosios atletikos, šachmatų čempionatai. 

Rengiamas jau tradiciniu tapęs „Santakos“ laikraščio taurės krepšinio turnyras, seniūnijų 
žaidynės, dabartinių ir buvusių vilkaviškiečių futbolininkų susitikimas, Kybartuose vyksta 
futbolo turnyras V. Kochanauskui atminti, Kybartų krepšinio bei futbolo pirmenybės. 
Organizuojami bėgimai iš J.Basanavičiaus tėviškės iki Bartninkų Jono Basanavičiaus 
vidurinės mokyklos. 

Vilkaviškio mieste aktyvia veikla užsiima keletas įvairių sporto šakų klubų, kuriuose 
sportuoja ir vaikai ir suaugusieji. Sportinės veiklos pasirinkimas gana įvairus: sportiniai 
žaidimai, individualios ir komandinės rungtys, dvikovinės ir techninės sporto šakos. 
Populiariausios sporto šakos Vilkaviškyje yra futbolas, lengvoji atletika, dviračių sportas, 
stalo tenisas, dvikovinės sporto šakos. Populiariausi sporto klubai Vilkaviškyje yra šie: stalo 
teniso klubas „Sūdavija“, dviračių sporto klubas „Aira“, futbolo klubas „Sveikata“, 
lengvosios atletikos sporto klubas, laisvųjų imtynių klubas ,,Ravyras“, ritinio sporto klubas 
,,Žiedas“. 

Pagrindinės sporto bazės Vilkaviškio mieste yra šios: 
 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos sporto salė; 
 Dirbtinės dangos sporto aikštelė prie Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos; 
 S. Neries pagrindinės mokyklos sporto salė; 
 Vilkaviškio sporto aikštynas; 
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 Vilkaviškio miesto stadionas; 
 Vilkaviškio atsarginė futbolo aikštė; 
 Stalo teniso salė Kelių valdyboje. 

 
Remiantis aukščiau pateiktu Vilkaviškio sporto bazių sąrašu, konstatuotina, kad mieste jų 

trūksta, o esamų būklė ir infrastruktūra yra prasta. Tikriausiai vienintelė išimtis dabartiniu 
metu yra tik sporto aikštelė prie Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos su paklota ilgaamže dirbtine 
danga. Tačiau sporto bazių trūkumas yra ne tik Vilkaviškio miesto problema. Tokių įrenginių 
stoka juntama praktiškai visoje Lietuvoje. 

Pastaruoju metu yra ir gerų ženklų, pavyzdžiui, Vilkaviškio rajono savivaldybė kartu su 
Lenkijos partneriais rengia bendrą projektą „Jaunimo bendradarbiavimas abipus sienos“. Jį 
įgyvendinant, bus parengta techninė dokumentacija Vilkaviškio miesto stadiono 
rekonstrukcijai. Parama iš ES regioninės plėtros fondo skiriama Bendradarbiavimo abipus 
sienos programai, kurios tikslas — skatinti tvarų pasienio regionų vystymąsi, didinant 
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. 

8.8. Sveikatos priežiūra 
Všį Vilkaviškio ligoninė (Maironio g. 25) priskiriama rajono lygmens gydymo įstaigų 

grupei, teikia stacionarias ir ambulatorines paslaugas. 
2009 m. Vilkaviškio ligoninė buvo viena iš pirmųjų pateikusių paraišką paramai. Lėšų 

buvo prašoma ligoninės priimamajam sutvarkyti, trūkstamai medicininei įrangai 
(diagnostikos) ir naujam greitosios pagalbos automobiliui įsigyti, nes pacientui prireikus 
skubios neurochirurgo ar kardiochirurgo pagalbos, kviečiamas reanimobilis iš Kauno klinikų, 
todėl ligonio gabenimas į tretinio lygio gydymo įstaigą užtrunka apie dvi valandas. 

Vilkaviškio ligoninė skubios pagalbos paslaugų infrastruktūrai gerinti numatė skirti apie 1 
mln. litų. Taip pat už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas Vilkaviškio ligoninės 
priėmimo skubios pagalbos skyriui numatyta įsigyti elektrokardiografą, širdies kraujagyslių ir 
kvėpavimo funkcijoms stebėti skirtą monitorių, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą, 
deguonies tiekimo įrangą, defibriliatorių. Ligoninėje buvo planuojama ne tik įsigyti 
medicininės aparatūros, bet ir atlikti priimamojo rekonstrukciją, įsigyti naujų medicininių 
baldų.  

Nuo 2007 metų ligoninėje, gavus licenciją, teikiamos kompiuterinės tomografijos 
paslaugos. 

Ligoninėje veikia priėmimo skyrius (dirba visą parą), terapijos skyrius, akušerijos–
ginekologijos skyrius (priimama iki 300 gimdymų per metus), chirurgijos skyrius (atliekama 
daugiau kaip 1000 didžiųjų ir mažųjų operacijų), neurologijos skyrius, reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyrius, LOR/otolaringologijos, pediatrijos, slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyrius, odos ligų kabinetas. Ligoninėje taip pat teikiamos ir medicininės 
reabilitacijos paslaugos. 

Vykdant stacionarių gydymo įstaigų restruktūrizacijos trečiąjį etapą, dalis skyrių gali būti 
panaikinta. Pereinamasis laikotarpis užtruks iki 2011 m. 

Ligoninės stacionaro paslaugomis miesto ir rajono gyventojai dažnai naudojasi apskrities 
ligoninės paslaugomis Marijampolėje arba vyksta į stambius Lietuvos medicinos centrus 
Kaune ir Vilniuje. Vilkaviškyje daugiausiai teikiamos pirmines sveikatos priežiūros 
ambulatorinės paslaugos. Vilkaviškyje veikia 8 privačios sveikatos priežiūros įstaigos: 

1. UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras, 
2. UAB Vilkaviškio šeimos klinika, 
3. A. Laurinaičio ambulatorija, 
4. APGAMAS, Juozo Prušinsko įmonė, 
5. UAB HEPMEDA, 
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6. V. Lekešienės įmonė, 
7. L. Škėmienės IĮ, 
8. R. Škėmos IĮ. 

Iš kitų medicinines paslaugas teikiančių įmonių Vilkaviškyje yra 10 vaistinių ir jų filialų, 
Mieste veikia 5 privatūs odontologijos kabinetai: 

1. B. Cicėno stomatologinis kabinetas, 
2. R. Čirvinskienės stomatologijos kabinetas, 
3. R. Jankauskienės stomatologinis kabinetas, 
4. V. Janulionienės odontologijos kabinetas, 
5. V. Liansbergienės stomatologinis-ortopedinis kabinetas. 

8.9. Socialinės paslaugos 
Socialinės paslaugos traktuojamos kaip paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui 

(šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, 
neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu 
(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiama vis daugiau paslaugų — Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų lėšomis remiamas nestacionarių socialinių paslaugų centrų kūrimas ir 
plėtra. Pagal šiemet pasirašytas sutartis Marijampolės apskrityje bus įgyvendinti trys 2007—
2013 m. periodo ES paramos projektai, kuriais plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra. 
Šiems projektams numatytas 4,2 mln. litų finansavimas. 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje finansavimo 
šaltinis — savivaldybės ir valstybės lėšos. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo 
naudodamos valstybės lėšas ir kitus finansavimo šaltinius — organizacijos narių mokestį, iki 
2 procentų gyventojo pajamų mokesčio paramai, savanorių darbą ir kt. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų planas parengtas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 
patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika. 

Vilkaviškio rajone pakankamai gerai išvystytas socialinių paslaugų tinklas, veikia dvylika 
visuomeninių organizacijų, kurių veiklą koordinuoja Savivaldybės socialinės paramos ir 
sveikatos priežiūros skyrius, gyventojams teikiamas finansinė parama, tačiau pastaruoju metu 
daugėja šeimų, likusių be pragyvenimo šaltinio, ir šeimų, kuriose tėvai nesirūpina vaikais. 

Vilkaviškio rajone 2009 m. gyveno 2895 asmenys su negalia, jų tarpe 507 su sunkia 
negalia. Vaikų su negalia — 290, iš jų 27 su sunkia negalia, o specialiųjų poreikių turinčių 
vaikų skaičius net 345 (3,23 %). Rajone gyvena net 1186 vieniši žmonės, iš kurių 605 dar turi 
ir negalią.  

Išlaidos išmokoms ir paslaugoms rajono biudžete sudaro apie 30%. 
Vilkaviškyje jau 10 metų veikia Socialinių paslaugų centras. Socialinės pagalbos centrui 

Vilkaviškio mieste ir rajone numatyta 2,5 mln. Lt iš 2007—2013 m. ES struktūrinių fondų. 
Už šias lėšas bus įsteigti du dienos centrai — neįgaliems jaunuoliams bei vaikams, o taip pat 
sukurtas pirmasis rajone Moterų krizių centras. 

Vilkaviškio rajone gyvena per 150 negalią turinčių jaunų žmonių, kurie šiuo metu yra 
priversti dienas leisti arba specialiame darželyje, arba namuose. Sąlygos dabar veikiančiose 
įstaigose nėra pritaikytos jų poreikiams, trūksta įrangos ir pedagogų. 

Per pastaruosius dvejus metus Vilkaviškio rajono savivaldybėje socialinių paslaugų 
gavėjų skaičius išliko panašus. Savivaldybėje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos 
pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 
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16 lentelė. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Vilkaviškio savivaldybėje analizė. 

Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų įstaigos tipas 
pagal žmonių socialines grupes 

Socialinių paslaugų 
įstaigos pavadinimas 

Pavaldu-
mas 

Vietų (gavėjų) skaičius 
iš viso iš jų finan-

suojamų 
savivaldybės 

1. Socialinės globos namai  Gudkaimio globos namai Savival-
dybės 

70 70 

  VšĮ Alvito šv. Kazimiero 
namai 

NVO 15 15 

Kybartų vaikų globos 
namai 

Savival-
dybės 

50 50 

2. Dienos socialinės globos centrai  Vilkaviškio socialinės 
pagalbos centras 

Savival-
dybės 

18 18 

3. Kitos socialinių paslaugų įstaigos 
(pagalbos į namus tarnyba, 
socialinių paslaugų centras ir 
parmos šeimai tarnyba) 

Vilkaviškio socialinės 
pagalbos centras 

Savival-
dybės 

Socialinės priežiūros 
(pagalbos į namus) 
paslaugos – 90 gavėjų 
Karšto maisto 
pristatymas ─ 12–15 
gavėjų 
Spec. transporto 
paslaugos – 700 gavėjų 
Techninės pagalbos 
priemonės – 281 
Rizikos grupės šeimos – 
328 

90 
 
 
 

12–15 
 
 

4. Stacionarios slaugos paslaugos Vilkaviškio ligoninės 
Palaikomojo gydymo ir 
slaugos skyrius  

Savival-  
dybės 

Socialinės globos lovos 
– 8 asmenys 

8 

 
Pokyčius socialinių paslaugų teikimo srityje taip pat lėmė nuo 2006 m. liepos 1 d. 

įsigaliojęs naujas Socialinių paslaugų įstatymas. Remiantis šiuo įstatymu, buvo įvesta kitų 
naujų socialinių paslaugų rūšių, tokių kaip socialinių įgūdžių ugdymas, dienos socialinė globa 
ir kt. 

17 lentelė. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje. 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos Socialinių darbuotojų skaičius Socialinių darbuotojų 
padėjėjų skaičius iš 

viso 
iš jų finansuojamų iš valstybės 

biudžeto 
1. Savivaldybės socialinių paslaugų 

įstaigose:  
   

1.1. biudžetinėse  2 - 12 
1.2. viešosiose 18 12 24 
2. Savivaldybės administracijoje 27 - - 
 Iš viso 47 12 36 

 
2005—2006 metais rekonstruota dalis pastato, esančio Vysk. A. Karoso g. 5. Ten pradėjo 

veiklą Vilkaviškio socialinės pagalbos centro administracija, Specialaus transporto 
tarnyba, Pagalbos į namus padalinys, Darbo su rizikos grupių šeimomis skyrius. Rajono 
gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu patvirtintas 
Asmenų nukreipimo į Vilkaviškio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių 
socialinei globai tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, Palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriuje įsteigtos 5 socialinės globos lovos pacientams, kurių 120 dienų gydymosi laikas 
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šiame skyriuje baigėsi ir kuriems dėl sveikatos būklės turi būti tęsiamas gydymas bei slauga 
(nuo 6 iki 8 mėnesių). 

2009 metais 107 senyvo amžiaus asmenys gavo pagalbos į namus paslaugas. 323 
asmenims skirtos įvairios techninės pagalbos priemonės. 700 senyvo amžiaus žmonių ir 
neįgaliųjų pasinaudojo specialiojo transporto paslaugomis nuvykti į gydymo ir reabilitacijos 
įstaigas. 13asmenų suteikta ilgalaikė socialinė globa institucijoje. 

18 lentelė. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2010 metais. 

Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines 
grupes 

Socialinės globos įstaiga Mastas  
(vietų 
sk.) 

1. Ilgalaikė socialinė globa Psichoneurologiniai 
pensionatai 

5 

2. Trumpalaikė socialinė globa - - 
3. Kitos socialinės paslaugos:  

Laikinas apnakvyndinimas  
Nakvynės namai (apskrityje) -  

 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje laikino apnakvyndinimo paslaugos nėra teikiamos, nes 

nėra nakvynės namų. Tokius namus išlaikyti rajone būtų nuostolinga. Būtų tikslinga nakvynės 
namus įkurti apskrityje ir prireikus apnakvyndinti juose aplinkinių rajonų gyventojus.  

2009 metais visi asmenų prašymai dėl socialinės globos buvo patenkinti, ir asmenys 
apgyvendinti globos namuose pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro patvirtintus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo 
tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. 

Vilkaviškio ir rajono gyventojai dažnai kreipiasi į socialinius darbuotojus prašydami 
paaiškinti, kaip patekti į socialinės globos įstaigas — globos namus, pensionatą ar pan. Tokia 
informaciją, kur kreiptis, norint gauti socialines paslaugas, kokie reikalingi dokumentai, 
norint apsigyventi stacionariose socialinės globos įstaigose, kokia nukreipimo tvarka ir 
mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydžiai, skelbiama Savivaldybės internetinėje 
svetainėje. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 9 d. įsakymu 
Nr. B-ĮV-23 patvirtintas „Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą 
sąrašas“, kurį sudaro penki priedai. „Jaunų šeimų sąraše“ yra 119 pavardžių. Asmuo, esantis 
pirmoje sąrašo pozicijoje, paraišką pateikė 1997-10-10. Daugiavaikių šeimų ir asmenų sąraše 
yra 16 pageidaujančių gauti socialinį būstą. Šiose šeimose auga nuo 4 iki 8 vaikų. Našlaičių ir 
likusių be tėvų globos asmenų sąraše 4 asmenys, seniausias prašymas paduotas 2004-03-22. 
Neįgalių šeimų ar asmenų sąraše užregistruoti 45 prašymai. Seniausias jų tarpe pateiktas 
2003-09-30. Bendrąja tvarka laukiančiųjų socialinio būsto pageidaujančių šeimų ar asmenų 
eilėje užregistruoti 76 asmenų prašymai. Seniausiai paduotas prašymas datuotas 1996-08-16. 
Bendras socialinio būsto pageidaujančių šeimų ir asmenų prašymų skaičius yra 260. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 5 d. įsakymu 
Nr. B-ĮV-239 patvirtinta „Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlyginį 
pagerinimą, sąrašų sudarymo ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas“ ir „Šeimų ir 
asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo ir 
socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas“. 

Tuo pačiu buvo numatyti savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo būdai: 
 naujų gyvenamųjų namų statyba; 
 esamų pastatų, jų dalių rekonstrukcija ir pritaikymas socialinio būsto paskirčiai; 
 būsto pirkimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 
 bešeimininkio būsto įregistravimas Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu; 
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 būsto perėmimas iš valstybės Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 
Socialinio būsto plėtros finansavimo šaltiniai: 

 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai;  
 savivaldybės lėšos; 
 kitos teisėtai gautos lėšos. 
 sprendimus dėl savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo priima Vilkaviškio 

rajono savivaldybės taryba. 
 gyvenamosios patalpos, esančios avariniuose gyvenamuosiuose namuose ar 

kituose pastatuose, pripažįstamos netinkamomis gyventi ir išbraukiamos iš 
savivaldybės socialinio būsto fondo apskaitos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 socialinis būstas neprivatizuojamas, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos 
Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.  

 
Ataskaitiniu laikotarpiu Vilkaviškyje beveik 4 kartus išaugo asmenų su negalia skaičius. 

Tame skaičiuje daugiau kaip 67 % sudaro pensinio amžiaus asmenys. Tokį asmenų su negalia 
skaičiaus augimą paaiškinti yra gana sudėtinga, nes bendras sveikatingumo lygis pastaraisiais 
metais gerėjo visos šalies mastu. Pertą patį laikotarpį išmokų suma asmenims su negalia 
išaugo nuo 344,9 iki 3466,5 tūkstančio litų, t.y. daugiau kaip 10 kartų. Beveik keturis kartus 
išaugo socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Būsto eksploatacijos kaštų 2009 m. nebegalėjo 
pakelti 2806 gyventojai (tai sudaro beveik 22 % visų miesto gyventojų). Kompensacijoms 
skiriama suma per penkerius metus padvigubėjo nuo 529,6 iki 1162,1 tūkstančio litų. 

Optimistiškesni yra tik du iš lentelėje pateiktų rodiklių: sumažėjo vaikų su sunkia negalia, 
nors bendras neįgalių vaikų skaičius viso ataskaitinio laikotarpio metu buvo šiek tiek 
svyruojantis išliko panašiam lygyje. Bendra neįgalių vaikų poreikiams skiriama suma 2009 m. 
buvo 440,8 tūkstančio litų — ataskaitinio laikotarpio metu ji išaugo daigiau kaip 2 kartus. 

19 lentelė. Parama neįgaliems asmenims Vilkaviškio mieste. 

Parama neįgaliems asmenims 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Vaikų su negalia skaičius 86 101 92 86 93 
                                           suma tūkst. litų 176,7 233,3 273,1 343,7 372,4 
 iš jų su sunkia negalia 15 23 14 10 11 
                                           suma tūkst. litų 39,3 51,7 57,5 62,7 68,4 
2. Asmenų su negalia skaičius                            217 405 634 800 812 
 suma tūkst. litų 344,9 784,1 1.712,5 2.815,1 3.466,5 
 iš jų pensinio amžiaus 16 171 366 494 545 
 suma tūkst. litų 7,4 211,4 844,1 1.648,2 2.216,1 
3. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 325 343 350 485 1122 
 suma tūkst. litų 183,5 186,3 218,6 366,8 919,9 
4. Būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų sk. 1530 1643 1944 1975 2806 
 suma tūkst. litų 529,6 533,5 597,5 676,8 1.162,1 

 
Nors ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neįgaliųjų integracijai skiriamos savivaldybės 

lėšos sumažėjo, tačiau atsirado naujų bruožų, sprendžiant tokių asmenų integracijos 
problemas. Geriausias to pavyzdys prasidėjęs būstų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 

Bendradarbiaujant su Vilkaviškio vyskupija įsteigta socialinė virtuvė, kurios paslaugomis 
gali naudotis visi norintys — jokie sąrašai nėra sudaromi ir talonai maistu nedalinami. 
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20 lentelė. Socialinės integracijos rodikliai Vilkaviškio mieste. 

1. Neįgaliųjų integracija (savivaldybės lėšos) 100,8 97,8 82,5 113,4 89,0 
  2005 2006 2007 2008 2009 
2. Būsto pritaikymas neįgaliems 0 0 0 3 3 
 savivaldybės lėšos 20 % 0 0 0 9112 11980 
3. Socialinė virtuvė (Vytauto g.,) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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9. EKONOMINĖ APLINKA 

9.1. Užimtumas ir bedarbystė 
2009 m. Vilkaviškyje buvo stebimos žymios nedarbo didėjimo tendencijos. Bedarbių 

nuošimtis tarp darbingo amžiaus gyventojų nuo 4,1 % metų pradžioje padidėjo iki 10,9 % 
metų pabaigoje. Šis skaičius yra aukštesnis už bedarbystės lygio rodiklį buvusį 2005 m. 

 

 
7 pav. Bedarbystės dinamika Vilkaviškyje 2005—2010-01-01. 

Analizuojamu laikotarpiu nuo 2005 m., kuomet bedarbystė siekė 9,3 %, trejus vėlesnius 
metus bedarbių mažėjo, o 2007 m. jų buvo tik 2,5 %. Bedarbystės augimas prasidėjo 2008 m. 
viduryje, ir jau kitąmet jos šuolis buvo toks, kad 1,6 % viršijo 2005 m. lygį. 

Analizuojant bedarbystės raidą lyties aspektu, pastebima tendencija, kad 2005—2008 m. 
bendrame bedarbių skaičiuje buvo daugiau moterų, tačiau nuo 2009 m. pradžios ženkliai auga 
bedarbių vyrų skaičius nuo 629 (2009-01-01) iki 1818 (2010-01-01), tai sudaro 2,89 karto. 
Kai tuo tarpu taip pat augantis moterų bedarbių skaičius (per tą patį laikotarpį) padidėjo 2,4 
karto. 2009 m. pabaigoje tarp visų bedarbių, bedarbiai vyrai sudarė 57,46 %, nors dar metų 
pradžioje vyrų ir moterų bedarbystė buvo apylygė, atitinkamai 53 ir 47 %. 
 

 
8 pav. Vyrų ir moterų bedarbystės santykio dinamika Vilkaviškyje 2005—2010-01-01. 
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Didėjant bedarbystei Vilkaviškio mieste, kartu ženkliai išaugo ir ilgalaikių bedarbių 
skaičius. Vien tik per 2009 metus jų padaugėjo 413 asmenų (iki 454). Bedarbių struktūroje 
ilgalaikiai bedarbiai sudarė 14,3 %. 

Gana opi problema yra jaunimo bedarbystė, kuriai užsitęsus, miestas gali prarasti didelę 
darbo jėgos potencialo dalį. Darbo negaunantys jauni žmonės emigruoja, likusieji tampa 
socialiai remtinais. 

Jaunimo iki 25 metų amžiaus bedarbystės dinamika ir tendencijos yra panašios į 
bendrąsias. Kartu jos beveik atitinka šalies tendencijas. Per 2009 metus buvo įregistruoti 1010 
bedarbių jaunesnių kaip 25 m. amžiaus — tai sudarė 22,7 % visų įregistruotų bedarbių. Šios 
grupės dalis įregistruotų bedarbių struktūroje, palyginus su 2008 metais, padidėjo 3,1 % 
punktais. 

2009 metų pabaigoje įregistruotų bedarbių struktūroje 463 bedarbiai (14,6 %) buvo 
jaunimas iki 25 m., ir jų dalis per metus padidėjo 1,0 procentiniu punktu. 

 

 
9 pav. Jaunimo iki 25 metų bedarbystės dinamika Vilkaviškyje 2005—2010-01-01. 

Ataskaitiniu laikotarpiu darbo ieškančių skaičius nuolatos kito. Daugiausiai tokių asmenų 
buvo 2008 m. — 1554. Keista, bet jau kitais metais, bedarbystei išaugus kone 2,5 karto, darbo 
ieškančiųjų skaičius sumažėjo net 20 %. Greičiausiai tai įvyko dėl darbingo amžiaus žmonių 
vietinės ir užsienio emigracijos, o taip pat dėl atsiradusių galimybių gauti socialines išmokas, 
pvz., motinystės (tėvystės) atostogos, galų gale tikėtina, kad tam tikras asmenų skaičius dirba 
nelegaliai. 

 

 
10 pav. Ieškančių darbo dinamika Vilkaviškyje 2005—2009 m. 
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Siekiant mažinti nedarbo lygį, Vilkaviškyje vykdoma aktyvios darbo rinkos politika. Per 
2009 metus buvo įdarbinti 1246 asmenys. Iš šio skaičiaus net 74,7 % nuolatiniam darbui. 
Metais anksčiau pastarasis rodiklis buvo daugiau kaip 90 %. Šie skaičiai rodo, kad 
savarankiškai įsidarbinti negalintiems asmenims, ženkliai padeda šioje savivaldybėje 
vykdoma aktyvios darbo rinkos politika, kurios veiklos spektras yra gana platus — nuo 
viešųjų darbų ir kvalifikacijos kėlimo mokymų iki įdarbinimo subsidijavimo. 2009 metais 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse Vilkaviškyje dalyvavo 762 asmenys, iš jų 
daugiausia: 

 331 (43,4 proc.) — dirbo viešuosius darbus (2008 m. — 165); 
 165 (21,7 proc.) — asmenų dalyvavo profesinio mokymo kursuose (2008 m. — 

163 asm.); 
 136 (17,8 proc.) — įdarbintas subsidijuojant (2008 m. — 123); 
 82 (10,8 proc.) — dalyvavo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėse (2008 m. 

— 53). 
 
2009 m. 519 asmenys vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, tačiau tai yra 8 % mažiau negu 

2008 m. (564 asmenys). 
Nežiūrint vykdomos aktyvios darbo rinkos politikos efektyvumo, neturinčių darbo 

gyventojų susidomėjimas ja mažėja, nors bedarbystė auga. Didžiausio dėmesio buvo sulaukta 
2005 metais, o vėliau susidomėjimas nuolatos mažėjo. 2009 m. šiose programose dalyvavo 
61 %, darbo ieškančių asmenų, o 2008 m. tik 38,1 %. Galimos tokios situacijos priežastys, yra 
tos pačios, kurios nulėmė darbo ieškančiųjų šioje savivaldybėje sumažėjimą. 

Vilkaviškio darbo birža nuo 1995 metų tiria darbo rinkos pokyčius ir prognozuoja ateities 
tendencijas. Darbo jėgos užimtumo prognozės tikslas yra numatyti vykstančius pokyčius 
darbo jėgos struktūroje, atsižvelgiant į demografinių ir ekonominių veiksnių poveikį 
užimtumui ir nedarbui. Vilkaviškio darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje mažėjo gyventojų 
skaičius — 2009 m. pabaigoje buvo 28 971 darbingo amžiaus gyventojas. Kartu mažėjo darbo 
jėgos paklausa ir didėjo nedarbas bei įtampa darbo rinkoje. 

2009 m. rugsėjo—spalio mėnesiais pagal Lietuvos darbo biržos kartu su Švedijos 
nacionalinės darbo rinkos tarnybos ekspertais parengtą Darbo jėgos užimtumo prognozavimo 
vadovą įvykdyta darbdavių apklausa darbo jėgos poreikiui 2010 m. įvertinti. Darbdavių 
apklausos yra darbo jėgos prognozavimo pagrindas, tuo tikslu buvo apklaustos 94 įmonės, 
kuriose dirbo 3162 darbuotojai. Apklausos rezultatų reprezentatyvumo buvo siekiama, 
naudojant stratifikuotos atrankos metodą (proporcinga darbo rinkos subjektų atranka pagal 
nuosavybės formas, ekonomines veiklas ir darbuotojų skaičių). 

Apklausų analizė rodo, kad dauguma Vilkaviškio rajono įmonių neplanuoja investicijų į 
gamybą ar teikiamų paslaugų plėtrą, tačiau mano, jog jų gamybos ar paslaugų poreikis išliks 
nepakitęs, lyginant su 2009 metais. 2010 metais darbo vietų bus užregistruota dešimtadaliu, 
arba 93 mažiau, nei 2009 metais dėl prognozuojamos mažesnės darbuotojų kaitos ir 
neplanuojamos plėtros. Neaiški ekonominė situacija rajono įmonėse, nenoras turėti ilgalaikių 
įsipareigojimų su darbuotoju, skatins sudarinėti terminuotas darbo sutartis. Todėl 2010 metais 
apie trečdalis laisvų darbo vietų bus terminuotam įdarbinimui, todėl numatoma darbuotojų 
kaita įmonėse. 

Apklausoje dalyvavę darbdaviai atleis 70 darbuotojų, 89 priims į darbą. Kas penktas 
atleistas darbuotojas dėl etatų mažinimo. Apie 73 % nuo atleistų įmonėse darbuotojų bus dėl 
personalo kaitos. Prognozuojama situacija darbo rinkoje 2010 m.: 

 Dauguma darbdavių nenumato plėstis ar investuoti į savo veiklą, todėl naujų 
darbo vietų nenumato. 

 Darbo vietų bus užregistruota dešimtadaliu mažiau nei 2009 m.  
 Trečdalis įregistruotų laisvų darbo vietų bus terminuotam įdarbinimui. 
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 Pagal darbo vietų struktūrą atskirose ekonominės veiklos srityse prognozuojama, 
kad didžiausią dalį, arba 62,8 % darbo pasiūlymų pateiks paslaugų sektoriaus 
darbdaviai, 21,1 % — pramonės, 10 % — žemės ūkio, 6,1 % — statybos. 

 
Mažėjant paklausai statybos sektoriuje, o tai pat ir pramonėje, darbdaviams siekiant 

optimizuoti savo išteklius, sumažės nekvalifikuotų darbuotojų paklausa, tuo pačiu padidės 
tokių asmenų atleidimas. Naujiems darbo rinkos dalyviams, bei bedarbiams praradusiems 
darbo įgūdžius konkuruoti taps sunkiau, nes dauguma darbdavių ieško aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų, turinčių darbo patirtį. Nekvalifikuotiems darbuotojams rasti darbą taps dar 
sudėtingiau, todėl sraute jų dalis, kaip ir nekvalifikuoto jaunimo, išaugs. Tai pat žymiai išaugs 
ilgalaikis bei jaunimo nedarbas, nes darbo pasiūlymo skaičius išliks ribotas, t. y., 10 %. 
mažesnis nei 2009 metais, tuo tarpu kai darbo jėgos pasiūla išaugo du kartus ir tendencijos 
2010 metais išliks panašios kaip ir 2009 metais — didės nesubalansuotumas tarp paklausos ir 
pasiūlos. 

Mažėjant darbo pasiūlymų skaičiui, įsidarbinimo galimybės mažės visoms 
profesijoms. Apie trys ketvirtadaliai darbo pasiūlymų 2010 metais bus įregistruota 
kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo darbuotojams. Tarp jų didesnes įsidarbinimo 
galimybes turės automobilių elektrikai, barmenai–padavėjai, autotransporto priemonių 
remonto šaltkalviai bei tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai. 
Specialistams — didesnė paklausa bus psichologams, dalykų mokytojams (anglų k., 
matematikos, informatikos, chemijos). Prognozuojama, kad apie ketvirtadalis darbo 
pasiūlymų įvairiose gamybos, prekybos, aptarnavimo srityse bus nekvalifikuotiems 
darbininkams — rūšiuotojams, fasuotojams, krovikams ir kt. 

Darbo jėgos pasiūlos prognozė 2010 metams yra neigiama. Prognozuojama, kad į 
Vilkaviškio darbo biržą kreipsis apie 4900 ieškančių darbo asmenų, iš jų 4700 (97 %) bus 
suteiktas bedarbio statusas. 

Bedarbių struktūroje daugiau kaip pusę (57 %) sudarys vyrai. Apie pusė bedarbių (43 %) 
bus nepasirengę konkuruoti darbo rinkoje: kas antras kaimo gyventojas (51 %); kas antras 
(50 %) turintis papildomo rėmimo požymį; trečdalis — be profesinio pasirengimo; kas 
dešimtas pradedantis darbinę veiklą; 19 % bedarbių bus daugiau kaip 50 metų amžiaus; kas 
penktas — jaunimas iki 25 metų amžiaus, iš jų (52 %) nekvalifikuoti. Žemiau pateikiamoje 
lentelėje parodytas darbo jėgos paklausos ir pasiūlos pokytis per ataskaitinį laikotarpį. 

 

 
11 pav. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos pokytis. 
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Prognozuojama, kad 2010 m. vidutinis metinis bedarbių santykis su darbingo amžiaus 
gyventojais išaugs 3,4 % iki 12,0 %, lyginant su 2009 m. Praeitais metais vidutinis metinis 
bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais buvo 8,6 % Vidutinis metinis jaunimo 
bedarbių santykis nuo darbingo amžiaus jaunimo išaugs iki 9,0 % nuo 4,4 %. 

 
 2010 m. išliks įtampa darbo rinkoje, dėl nesuderinamumo tarp darbo jėgos 

paklausos ir pasiūlos. 
 Darbo jėgos paklausa viršys pasiūlą apie 4 kartus. 
 Darbo jėgos pasiūla išliks panaši kaip ir 2009 metais. 
 Mažės įsidarbinimo galimybės pramonės bei statybos ekonominiuose sektoriuose. 
 Mažėjant laisvų darbo vietų, didės konkurencija tarp ieškančių darbo asmenų. 
 Didės ilgalaikis nedarbas. 
 Didės nedarbas jaunimo tarpe. 
 Didės paklausa terminuoto pobūdžio darbams. 
 Augs bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais. 

 
Artimiausiu metu vietinė darbo rinka ir toliau bus įtakojama globalių ekonominių 

problemų. Šalies ūkio smukimas, pasauliniu mastu tebesitęsiantis ekonomikos nuosmukis ir 
vartojimo sumažėjimas verčia stabdyti investicijas, o tai neigiamai veikia darbo rinką. 

9.2. Statyba ir būstas 

9.2.1 Užstatymo struktūra bei inžinerinis aprūpinimas 
Vilkaviškio miesto teritorijoje, kurią per vidurį skiria Šeimenos upė, dominuoja 

mažaaukštis užstatymas. Pietinėje jo dalyje gyvenamoji statyba praktiškai yra tik sodybinio 
tipo užstatymas (vienabučiai ir dvibučiai), o namų aukštingumas nuo vieno iki dviejų aukštų. 
Šios teritorijos vakariniame pakraštyje, gyvenamieji kvartalai atsiremia į kolektyvinių sodų 
plotus, kurių atkarpa tarp Simanėliškių ir Vytauto gatvių priartėja prie Paežerių ežero. Pietinės 
miesto dalies tūrinis užstatymas ir aukštigumas yra gana tolygūs, tačiau šiaurinis jos pakraštys 
abipus Vytauto gatvės, kur plyti pramonės ir komercijos teritorijos, pastatų tūriai yra kur kas 
stambesni. 

Į šiaurę nuo Šeimenos upės Vilkaviškio teritorija labiau polifunkciška, o šios miesto 
dalies užstatymas įvairesnis. Trijose vietose tarp mažaaukščių pastatų yra suformuoti 
daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartaliukai. Tai yra greta J. Basanavičiaus aikštės 
Statybininkų, Kęstučio, Vilniaus gatvėse; dviejose vietose prie Nepriklausomybės gatvės ir 
teritorijoje tarp Vienybės, Aušros ir Pilviškių gatvių. Pastarojoje vietoje yra vienintelis 
Vilkaviškyje šešių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas. Keturių ir penkių (šešių) aukštų 
gyvenamieji daugiabučiai namai dažniausiai yra dviejų laiptinių tačiau pasitaiko ir turinčių 
turi tik vieną laiptinę (pvz. namas Maironio g. 3). 

Šiaurinėje miesto dalyje keletas sublokuotų namų, kurie taip pat pastatyti tarp sodybinio 
tipo užstatymo teritorijose: Tylos gatvėje ir miesto dalyje tarp Pilviškių ir Laisvės gatvių.  

 
Miesto centrinėje dalyje J. Basanavičiaus aikštėje ir jos prieigose gyvenamųjų 

daugiabučių aukštingumas yra nuo dviejų iki penkių aukštų (nors dominuoja 2 ir 3 aukštų 
pastatai). Daugumos šių pastatų pirmuosiuose aukštuose įsikūrusios smulkios komercinės ir 
paslaugų teikimo įstaigos. 

Šiuo metu (2010 m. II ketvirtis) Vilkaviškio miesto teritorijos ribose priskaičiuojama 
1203 gyvenamieji namai, kurie pagal aukštingumą pasiskirstę taip: 

1) mažaaukščiai gyvenamieji namai: 
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a. vienbučiai (1-2 aukštų) – 1121, 
b. daugiabučiai (2-3 aukštų) – 6, 
c. daugiabučiai (sublokuoti namai) – 10. 

2) daugiaaukščiai gyvenamieji namai: 
a. 4-rių aukštų – 4, 
b. 5-kių aukštų – 61  
c. 6-šių aukštų – 1. 

 
 
Remiantis LSD duomenimis vidutinis šeimos dydis Lietuvoje yra 3,18 asmens, tačiau 

miestiečių ir kaimo gyventojų šeimų vidutinis dydis yra skirtingas. Vilkaviškio rajone 
vidutinės šeimos dydis yra 3,3 asmens (2009 m.). Kadangi Vilkaviškio miesto aplinka yra 
gana artima kaimiškąjai aplinkai, tai liudija ir dominuojanti individualių (privačių) namų dalis 
bendrame gyvenamųjų namų skaičiuje (90 %), tikėtina, kad juose gyvena apie 30 % miesto 
gyventojų. 

Gyvenamojo būsto kokybė ir patrauklumas didele dalimi priklauso nuo komunalinių 
patogumų lygio. Dauguma Vilkaviškio miesto namų yra aprūpinti geriamuoju vandeniu, 
prijungti prie nuotekų pašalinimo sistemos arba turi vietinius valymo įrenginius, būstai 
elektrifikuoti (praktiškai 100 %), daugiau kaip pusė gyventojų naudoja dujas valgio 
gaminimui ir būsto šildymui. 

Vilkaviškio miesto gyventojų būstai praktiškai šimtu nuošimčių aprūpinti geriamu 
vandeniu, kuris centralizuotai tiekiamas 4186 abonentams (2009 m.). Gyventojai sunaudoja 
96 % viso miestui tiekiamo geriamo vandens. 

Vilkaviškio mieste tik apie 79 % gyventojų naudojasi miesto buitinių nuotekų sistema 
(2009 m. bendras abonentų skaičius buvo 3844), kiti vietiniais buitinių nuotekų valymo 
įrenginiais. 

Gamtinėmis dujos yra aprūpinti daugiau kaip 62 % visų miesto butų. Blogesnė situacija 
yra su individualių namų aprūpinimu dujomis (~130 iš 1121), taip yra todėl, kad dujotiekio 
sistema labiau išvystyta centrinėje miesto dalyje ir daugiabučių kvartaluose. 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema geriau išvystyta miesto centrinėje dalyje, todėl 
rajonai nutolę nuo jo ir užstatyti individualiais gyvenamaisiais namais šia paslauga naudojasi 
mažiau. Visi daugiaaukščiai daugiabučiai, kuriuose yra apie 2290 butų yra prišildomi iš 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. 

9.2.2 Statybų apimtys 
Gyvenimo kokybė ženklia dalimi priklauso nuo savivaldybės teritorijoje esamo 

gyvenamojo fondo kiekybės ir kokybės. Taip pat nuo gyventojų ir savivaldybės disponuojamų 
(ir skiriamų) resursų jį eksploatuoti, plėtoti ir atnaujinti. 

2009 m. bendras šalies butų fondo kiekis buvo 82,3 mln. m2, o vienam Lietuvos 
gyventojui vidutiniškai teko apie 25 m² butų naudingojo ploto, mieste — 23,6 m2, kaime –— 
27,7 m². Kiekybiniai gyvenamųjų patalpų rodikliai kaime buvo geresni negu mieste, tačiau 
kokybiniai kaimo gyvenamojo fondo rodikliai, ypač apsirūpinant patogumais, žemesni. 
Bendrame Lietuvos gyventojų apsirūpinimo butais fone, Vilkaviškyje vienam gyventojui teko 
apie 23,85 m2 gyvenamojo ploto (palyginimui — Marijampolės apskrityje vienam gyventojui 
vidutiniškai tenka 23,35 m2). Tai neaukštas rodiklis, beveik sutampantis su šalies vidurkiu, 
kuris yra beveik dvigubai mažesnis už ES šalių vidurkį. 

Marijampolės apskrityje, kurioje yra ir Vilkaviškis, vienas iš svarbiausių ūkio sektorių — 
statybos pramonė, kaip ir visoje Lietuvoje išgyvena nuosmukį. Statybų apimtys apskrityje 
vien tik per praėjusius trejus metus sumažėjo beveik 40 %. 
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21 lentelė. Gyvenamosios statybos apimtys Marijampolės apskrityje 2007—2010 I ketv. 

Eil. Nr. Statybų apimtys 2007 2008 2009 2010 I ketv. Pokytis (%) 2007-09 
1 Išduota leidimų butų statybai 350 364 177 34 -49,43 
2 Pastatyta butų 163 206 131 20 -19,63 
3 Butų naudingas plotas tūkst. m2 22,2 25,7 16,4 20 -26,13 
4 Išduota leidimų gyven. namų statybai 285 231 176 34 -38,25 
5 Pastatyta gyvenamųjų namų 152 138 108 20 -28,95 

 
Visų kategorijų rodiklių pokyčiai yra neigiami, ypač individualių gyvenamųjų namų 

sektoriuje, kur labai ryški nuosekliai neigiama tendencija. Gyvenamųjų namų buvo pastatoma 
mažiau (- 28,95 %), tačiau dar mažiau išduodama ir leidimų statybai (-38,25 %). 

Butų statybos apimtys apskrityje mažėjo šiek tiek mažiau. 2008 m. buvo užfiksuotas 
didžiausias pakilimas, tačiau jau kitais metais butų buvo pastatyta dar — 19,63 % mažiau 
negu 2007 m. Kartu sumažėjo ir pastatomo naudingo ploto apimtys (-26,13 %). 

Vilkaviškio rajone tendencijos panašios kaip ir apskrityje. Daugiabučių statybos 
ataskaitiniu laikotarpiu nevyko. Leidimai buvo išduodami tik individualių gyvenamųjų namų 
arba įvairios paskirties negyvenamųjų pastatų statybai. Turimi duomenys rodo, kad statybų 
pakilimo pikas buvo pasiektas 2007 m., o po to prasideda ženklus statybų nuosmukis (pvz.: 
pastatytų butų naudingasis plotas nuo 4,3 tūkst. m² 2007 m. smuko iki 2,6  tūkst. m² 2009 m.). 

22 lentelė. Gyvenamųjų pastatų statyba Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

Gyvenamoji statyba 2005 2006 2007 2008 2009 
Išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai, iš viso 18 26 48 54 46 
Pagal statybos leidimus leista statyti butų 18 26 48 54 46 
Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičius 18 26 48 54 46 
Pastatytų butų naudingasis plotas, tūkst. m² 2,4 3,2 4,3 3,1 2,6 
Pastatyta butų 19 24 43 23 23 
Pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius 19 24 32 23 23 

 
Nė kiek negeresnė padėtis klostosi ir negyvenamųjų pastatų statyboje, tiesa, 2008 m. 

išduotų statybos leidimų skaičius viršija 2007 m. skaičių, bet jau 2009 m. jis yra net 42,6 % 
mažesnis už ataskaitinio laikotarpio pradžioje fiksuotą rodiklį. Kartu nuo 2005 iki 2009 m. 
daugiau kaip 39 % sumažėjo pastatomo bendrojo ploto skaičius. 

23 lentelė. Negyvenamųjų pastatų statyba Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

Negyvenamųjų pastatų statyba 2005 2006 2007 2008 2009 
Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius 97 76 62 78 54 
Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičius 216 127 169 137 111 
Pastatytų naujų negyvenam. pastatų bendrasis plotas, tūkst. m² 15,0 12,0 15,7 11,2 9,1 

 
Vilkaviškio rajono savivaldybės duomenimis Vilkaviškio mieste ataskaitiniu laikotarpiu 

išduodamų statybos leidimų skaičius per metus buvo gana stabilus (vidutiniškai apie 90). 
Tačiau nuo 2007 m. kuomet dar buvo išduoti 95 statybos leidimai, jų skaičiaus mažėjimas yra 
gana staigus: 2008 m. išduota 80 (sumažėjimas 15,79 %). 2009 m. išduoti jau tik 63 statybos 
leidimai, o tai palyginus su 2008 m. rodikliu rodo, kad sumažėjimas lygus 21,25 %. Bendras 
sumažėjimas per dvejus metus sudaro 34 %. 

Statybos apimčių mažėjimas kartu liudija apie bendrąjį ekonominio nuosmukio 
Vilkaviškyje augimą. Apie papildomai tai liudija ir kiti faktai, pvz.: 2009 m. visame 
Vilkaviškio rajone parengta tik 11 detaliųjų planų. Jų tarpe 6 detalieji planai parengti 
Vilkaviškio mieste (kiti Kybartuose — du, ir Virbalyje — trys). 2009 m. už Savivaldybės 
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lėšas buvo paruošti dvylikos žemės sklypų ribų planai (devyni sklypai prie naudojamų 
statinių, trys — nuosavybės teisėms atkurti). 

9.3. Verslo aplinka 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Marijampolės apskritis tapo patraukli investuotojams, 

čia yra puikios galimybės kurti ir plėtoti verslą. Regiono įmonėse pastebimas ISO standartų, 
naujų technologinių linijų bei įrengimų diegimas, kompiuterizacija, marketingo vystymas, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei mokymosi sąlygų gerinimas. Pagrindinės apskrityje 
plėtojamos verslo šakos yra maisto produktų gamyba, metalo apdirbimas (metalo dirbiniai, 
mašinos, įrengimai), verpalų gamyba, medienos apdirbimas ir baldų gamyba, statyba ir 
statybinių konstrukcijų gamyba, prekyba automobiliais ir su jais susijusios paslaugos.  

Didžiausios įmonės sutelktos savivaldybių centruose: Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kazlų 
Rūdoje, Kalvarijoje, Šakiuose. 

 
Vilkaviškio rajono, kaip gyvenamosios vietos, patrauklumą galima vertinti pagal vidinės 

migracijos rodiklį. Remiantis tokia prielaida, didelis judėjimas rodo, kad tam tikrose vietovėse 
susiklostė patraukli arba nepatraukli situacija.  

Pagal gyventojų skaičių savivaldybes galima vertinti kiekybine prasme, o verslo 
gyvybingumas rodo kokybinį potencialą. Gyvybingomis būtų galima vadinti tas savivaldybes, 
kuriose ūkio subjektų skaičius 2006—2008 m. padaugėjo bent 5 %, mažiau gyvybingomis — 
kuriose šis skaičius svyravo nuo 5 iki -5 %, ir negyvybingomis — kur ūkio subjektų skaičius 
sumažėjo daugiau nei 5 %. 

Remiantis šiuo tyrimu, negyvybingais buvo pripažinti Joniškio, Pakruojo, Biržų, 
Kupiškio, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio ir Šalčininkų rajonai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
kai kurie negyvybingi rajonai garsėja vienomis derlingiausių žemių šalyje. Taip pat 
atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tarp išvardintų rajonų tik Kupiškis yra šalies gilumoje, o visi 
kiti yra pasienio rajonai. Tame tarpe Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio rajonai ribojasi su Rusijai 
priklausančia teritorija, kuri, kaip žinia, neįeina į ES sudėtį. Kontrabandinių prekių, iš 
Karaliaučiaus srities patenkančių į Lietuvą vertė skaičiuojama milijonais litų. Kas dabar 
galėtų paneigti, kad ši priežastis nėra viena iš tų, kurios slopina legalaus verslo vystymą? 

Agrarinės ekonomikos instituto atliktų tyrimų, kuriuose buvo akcentuotas subjektyvus 
patrauklumo gyventi įvairiuose šalies regionuose vertinimas. Tyrimo duomenimis, kaimo 
vietovėse jau bent ketvertą pastarųjų metų dominuoja ne žemės ūkis, o paslaugų sektorius. 

Šiuo metu šalyje kas ketvirtas žmogus užsiima žemės ūkio veikla, beveik pusė dirba 
paslaugų (plačiąja prasme) sektoriuje, o likusieji statybose ir pramonėje. 

 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2007 m. pabaigoje veikė 613 įmonės, iš viso registruota 

— 1204 įmonės. Lyginant su 2006 m., Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių įmonių 
skaičius išaugo 2,7 proc. (2006 m., įregistruota įmonių buvo — 1187, veikiančių –— 597). 
2009 m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikė apie 607 įmonės, iš kurių 259 veikė 
Vilkaviškio mieste. 

Vilkaviškio savivaldybėje (tiek jo kaimiškoje vietovėje, tiek mieste) dominuoja smulkios 
ir mažos įmonės, kas yra būdinga tokio dydžio Lietuvos miestams, turintiems nedidelį 
vietinės darbo jėgos potencialą ir apribotus žaliavų resursus. 

Viso ataskaitinio laikotarpio bėgyje Vilkaviškio miesto įmonių raidos tendencijos yra 
gana stabilios. Stambių įmonių, kuriose dirbtų 1000 ir daugiau darbuotojų šioje savivaldybėje 
nėra. Jų nebuvo viso ataskaitinio laikotarpio metu, o tokių labai mažų įmonių, kuriose dirbo 
iki 4 asmenų, skaičius visą laiką buvo didžiausias: 2005 m. tokios įmonės sudarė 64,28 %, o 
2009 m. — 60,46 %. Būtent šioje įmonių grupėje ir vyko didžiausi skaičiaus svyravimai (-
47), tačiau nežiūrint to smulkios įmonės skaičiumi ir toliau ženkliai dominuoja. Iki 2008 m. 
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stabiliai augo iki 9 darbuotojų turinčių įmonių skaičius, tačiau 2009 m. jų sumažėjimas buvo 
staigus ir nukrista žemiau 2005 m. lygio. 2009 m. labai mažų įmonių — iki 10 darbuotojų 
skaičius nors ir sumažėjęs, buvo 442, tai sudarė 72,8 %. 2005 m. tokių įmonių buvo 493 arba 
76,6%. 

Įmonių skaičius, kuriose dirbančiųjų yra iki 49 ir iki 499, ataskaitiniu laikotarpiu 
padaugėjo. Pastebėtina, kad ataskaitinio laikotarpio metu (2008 m.) išnyko vienintelė 
Vilkaviškio rajone buvusi stambi įmonė, turėjusi daugiau kaip 500 darbuotojų, bet nuosekliai 
augo iki 499 darbuotojų turinčių įmonių grupė. 2009 m. jų buvo 4, tačiau bendrame įmonių 
skaičiuje tai tesudaro 0,66 %. 

24 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilkaviškio savivaldybėje 2005—2009 m. 

Eil. Nr. Įmonės 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Iš viso pagal darbuotojų skaičių 644 608 597 613 607 
2 0–4 darbuotojai 414 390 369 370 367 
3 5–9 darbuotojai 79 72 80 89 75 
4 10–19 darbuotojų 54 47 49 49 55 
5 20–49 darbuotojai 61 58 60 65 70 
6 50–99 darbuotojai 25 27 23 24 25 
7 100–149 darbuotojai 4 7 8 10 7 
8 150–249 darbuotojai 5 4 5 3 4 
9 250–499 darbuotojai 1 2 2 3 4 
10 500–999 darbuotojai 1 1 1 0 0 
11 1 000 ir daugiau darbuotojų 0 0 0 0 0 

 
Vilkaviškio miesto įmonių pasiskirstymas proporciniais dydžiais pagal darbuotojų skaičių 

iš principo yra panašus kaip ir Marijampolės apskrityje ar Vilkaviškio rajone, nes čia taip pat 
dominuoja mažos ir labai mažos įmonės. 

Vilkaviškio rajone dominuojančios smulkios, mažos ir vidutinio dydžio įmonės 
ataskaitinio laikotarpio bėgyje pagal gautų pajamų dydį pasiskirstė į 11 grupių. Nuo 2005 iki 
2009 m. labiausiai sumažėjo įmonių, kurių pajamos buvo iki 19 999 lt., beveik 2 kartus — 
nuo 111 (2005 m.) iki 62 (2009 m.). Kitose mažų pajamų grupėse (iki 249 tūkst. Lt.) 
mažėjimas buvo banguotas ir dažnais atvejais 2007 ir 2008 m. buvo trumpo pakilimo laikas. 

25 lentelė. Mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal pajamų grupes Vilkaviškio savivaldybėje 2005—
2009 m. 

Eil. Nr. Pajamų grupės 2005 2006 2007 2008 2009 
1 1–19 999 Lt 111 106 91 78 62 
2 20 000–49 999 Lt 44 47 52 40 34 
3 50 000–99 999 Lt 61 65 50 44 47 
4 100 000–249 999 Lt 67 52 58 65 61 
5 250 000–499 999 Lt 53 50 47 56 55 
6 500 000–999 999 Lt 34 41 48 43 51 
7 1 000 000–1 999 999 Lt 30 30 28 41 33 
8 2 000 000–4 999 999 Lt 26 22 25 34 37 
9 5 000 000–6 999 999 Lt 4 7 4 4 7 
10 7 000 000–23 999 999 Lt 6 7 10 13 14 
11 24 000 000–99 999 999 Lt 0 0 1 1 3 

 
Tai, kad smulkioms ir mažoms įmonėms išgyventi šalies ekonominę griūtį ir ūkio 

nuosmukį yra kur kas sunkiau, rodo didesnes pajamas turinčių, o kartu ir stambesnių įmonių 
rezultatai. Pradedant pajamų grupe nuo 250 iki 499,9 tūkst. Lt., visose šiose grupėse įmonių 
skaičius, tegul ir netolygiai, bet augo ir 2009 m. rezultatai visuotinai viršijo 2005 m. lygį. 
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Vilkaviškio Verslo informacijos centro duomenimis 2009 m. Vilkaviškio mieste veikė 
259 įvairaus dydžio įmonės. Labai stambių įmonių, turinčių daigiau kaip 1000 darbuotojų, 
Vilkaviškyje nėra. Stambių įmonių kategorijai galima priskirti tik Vilkaviškio siuvimo 
AB "Žemkalnija", kurioje dirbo 264 asmenys (2009 m.). Šioje įmonėje darbuotojų skaičius 
nekinta jau dviejų metų bėgyje. Šešios įmonės yra vidutinės, tačiau didžiausioje iš jų 
UAB “Vilkasta“, kurios parduotuvėse prekiaujama ūkinėmis ir namų apyvokos prekėmis, 
dirba 160 darbuotojų, 2008 m. jų buvo 169. Dar viena vidutiniųjų kategorijos įmonė turinti 
120 darbuotojų yra J. Liebaus firma „Savas“. Kitos šios kategorijos įmonės jau yra gerokai 
smulkesnės ir pagal darbuotojų labiau artimos mažųjų įmonių kategorijai. 

2009 m. tik trijose Vilkaviškio įmonėse darbuotojų skaičius viršijo šimtą. Tarp 37 
didžiausiųjų miesto įmonių, kuriose dirbo ne mažiau kaip 11 darbuotojų: 478 dirbo pramonės 
gaminių gamyboje, 335 dirbos įvairias paslaugas teikiančiose įmonėse, 244 dirbo prekybos 
sektoriuje, 214 buvo žemės ūkio produkcijos perdirbėjų ir maisto gamintojų, 87 kita įvairia 
veikla. Iš viso šiose įmonėse dirbo 1358 darbuotojai. Likusiose įmonėse dirbo dar 574 
asmenys, taigi suma dirbančiųjų Vilkaviškio įmonėse tėra 1932. Bendrai paėmus, tai yra labai 
nedaug. Nes apie 60 % Vilkaviškio miesto gyventojų yra darbingo amžiaus asmenys, ir tai 
sudaro apie 7650 žmonių. Vadinasi miesto įmonėse darbo vietas turi tik kiek daugiau nei 
25 % vilkaviškiečių. Tikėtina, nemaža jų dalis randa darbą kituose rajono ar apskrities 
miestuose. 

Analizuojant lentelės duomenis konstatuotina, kad daugumas didesniųjų Vilkaviškio 
įmonių kriziniais metais išlaikė savo darbuotojus, o kai kurios net padidino jų skaičių, 
pavyzdžiui, UAB „Audrena“, kurios veikla yra žemės ūkio produktai ir jų apdorojimas. Ši 
bendrovė darbuotojų skaičių nuo 55 (2008 m.) padidino iki 94 (2009 m.). Galima būtų 
konstatuoti, kad įmonės, gaminančios maisto produktus, gamybos apimčių nemažino, tam 
tikra dalimi tai rodo, kad vartojimo kiekybė ir vartojimo įpročiai išliko nepakitę. 

Sumažėjusios statybų apimtys privertė mažinti darbuotojus kai kuriose statybinės-
inžinerinės, statybinių gaminių, medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse — UAB 
„Rymanto medis“ darbuotojų per metus sumažėjo nuo 56 iki 36, UAB "Onorė" per tą patį 
laiką nuo 27 iki 21. 

Iki 2007 m. (visoje Lietuvoje) klestėjęs nenaujų automobilių prekybos verslas ir su tuo 
susijusi įmonių veikla (automobilių detalių pardavimas, servisas ir t. t.), Vilkaviškyje 
paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais neatrodo merdinti, nes darbuotojų skaičiai tose 
įmonėse yra gana stabilūs. 

Pastebėtina, kad tarp vykdomos gamybinės veiklos, labai mažai tenka dėmesio 
tradiciniams vietos amatams, kurie vystomi pasienio regione galėtų suteikti miestui 
papildomo patrauklumo. Taip pat labai mažas nuošimtis bendrų su užsienio partneriais 
įmonių. 

Žemiau pateikiami duomenys apie mažų ir vidutinių įmonių steigimą ir išregistravimą 
Vilkaviškio rajone. Viso ataskaitinio laikotarpio metu buvo įsteigtos 143 įmonės, o 
išregistruotos 158 arba 6,33% daugiau. 

26 lentelė. Įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius Vilkaviškyje metų pradžioje 

Įmonės 2005 2006 2007 2008 2009 
Iš viso pagal darbuotojų skaičių      
Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 30 26 26 32 29 
Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje 21 43 48 23 23 

 
Pastebėtina, kad jei įmonių įregistravimas visą penkerių metų laikotarpį vyko gana 

vienodais tempais, tai įmonių išregistravimas 2006 ir 2007 buvo beveik du kartus spartesnis. 
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Po to įmonių išregistravimas įgavo panašias apimtis kaip ir ataskaitinio laikotarpio pradžioje, 
kuomet buvo juntamas tam tikras ekonomikos augimas. 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje aktyviai dirba Turizmo ir verslo informacijos centras. Jo 
veikla yra yra daugialypė ir gana efektinga plėtojant verslą savivaldybės teritorijoje. Centro 
akiratyje yra konsultacijų teikimas, mokymų organizavimas (2009 m. buvo 350 dalyvių), 
verslo planų rengimas (2009 m. — 2), darbas su tikslinėmis socialinėmis grupėmis 
(bendruomenės, jaunimas, moterys, žmonės su negalia ir t.t), verslumą ir verslo kultūrą 
ugdančių priemonių įgyvendinimas (2009 m. — 22 renginiai), lėšų pritraukimas regiono 
verslo plėtrai (2009 m. — 5904,6 tūkst. lt.), smulkių ir vidutinių verslo subjektų finansinis 
rėmimas (2009 m. paremta 15 verslo subjektų, bendra 254,8 tūkst. Lt. suma).  

Visi šie paminėti faktai yra ženkli pagalba, plėtojant Vilkaviškio mieste gyventojų 
verslumą ir skatinant steigti konkurencingas verslo įmones, nuo kurių darbo sėkmės didele 
dalimi priklauso rajono ir miesto patrauklumo lygis. 

9.4. Investicijos ir sumokami mokesčiai 
Galimybės plėtoti verslus yra tampriai susijusios su investicijomis tiek vidaus tiek ir 

užsienio. Investitoriai ieško palankios verslo plėtotei aplinkos, o sėkmingos investicijos kuria 
dar patrauklesnę aplinką naujoms investicijoms.  

Gerėjant teisinei ir ekonominei aplinkai, investicijų apimtys į Marijampolės apskrityje 
veikiančias įmones auga. Investicijų augimo tempai per pastaruosius trejus metus padidėjo 
28,4 %. Didžiąją dalį investicijų gavo apskrities centras — Marijampolės savivaldybė 63,7 %, 
kitoms savivaldybėms teko: Šakių r. — 19,3 %, Kazlų Rūdos sav. — 11,6 %, Vilkaviškio r. 
sav. — 5,4 %, Kalvarijos sav. — 0,02 % investicijų. Taigi egzistuoja pakankamai dideli 
netolygumai. 

Didžiausių tiesioginių užsienio investicijų sulaukė apdirbamoji regiono pramonė 
(daugiausiai medienos). 

Tiesioginės užsieninio investicijos vienam Vilkaviškio savivaldybės gyventojui yra 
nepaprastai mažos.. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, per ataskaitinį laikotarpį 
Vilkaviškio rajone tiesioginės užsienio investicijos litais vienam gyventojui išaugo beveik 6 
kartus, tačiau nuo šalies vidurkio atsilikimas ir toliau buvo milžiniškas — 2009 m. vienam 
Vilkaviškio rajono gyventojui tiesioginių investicijų teko 20,3 karto mažiau negu vidutiniškai 
vienam Lietuvos gyventojui. Taip pat tai buvo beveik du kartus mažiau už Marijampolės 
apskrities vidurkį, kurį į dugną tempia Kalvarijos savivaldybė. 

27 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, litais. 

Administracinis vienetas 2005 2006 2007 2008 2009 
Lietuvos Respublika 4 727 7 022 8 545 10 547 9 431 
Marijampolės apskritis 604 548 539 512 763 
Kalvarijos sav. 1 1 3 5 14 
Kazlų Rūdos sav. 689 789 787 448 2 474 
Marijampolės sav. 1 137 919 904 776 894 
Šakių r. sav. 484 533 448 618 502 
Vilkaviškio r. sav. 79 111 159 213 465 

 
Pagrindinės Marijampolės apskrityje plėtojamos pramonės šakos yra maisto, tekstilės, 

statybinių medžiagų, įrengimų gamybos, metalo ir medžio apdirbimo pramonė. Todėl ir 
didžiausių tiesioginių užsienio investicijų Vilkaviškyje, kaip jau buvo minėta aukščiau, 
sulaukė apdirbamoji pramonė. Investuota į maisto produktų ir gėrimų gamybą, tekstilės 
gaminių gamybą bei didmeninę ir mažmeninę prekybą, paštą ir telekomunikacijas, finansinį 
tarpininkavimą, viešbučius ir restoranus, statybą ir nekilnojamąjį turtą.  



VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS  
ESAMOSIOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
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Tačiau vietinės investicijos dar, negreitai bus reikiamo lygio nes dėl ūkio nuosmukio, 
šalies mastu sumažėjęs mokesčių surinkimas yra labai ženklus. Dar augęs iki 2008 m. bendras 
mokesčių surinkimas, 2009 m. krito daugiau kaip 30 %. 

28 lentelė. Įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai. 

  2007 2008 2009 
Iš viso mokesčių    
Visi mokėtojai 20 809 861 24 245 415 16 724 774 
Įmonės 14 202 749 16 827 910 12 767 996 
Gyventojai 6 607 112 7 417 505 3 956 779 

 


