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Įvadas 
 
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 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 (Žin., 2004, Nr. 21-617), Miestų ir miestelių teritorijų 
bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 83-3029) ir kitų teritorijų planavimą 
reglamentuojančių teisinių dokumentų reikalavimų. Planuojamos teritorijos plotas užima apie 
1644 ha teritoriją, o esamos Vilkaviškio miesto administracinės ribos apima 755 ha plotą. Be 
Vilkaviškio miesto planuojama teritorija dar apima Kisiniškius, Giedrius, Osiją, Gudelius, 
Vokiškėlius ir Varpininkus. 

Bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV) atliekamas pagal 
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin., 2004, Nr. 130-
4650).  

SPAV tikslai yra patobulinti strateginius sprendinius, užtikrinti konsultavimąsi su valstybės 
ir savivaldybės institucijomis bei visuomene, mažinti neigiamą ir optimizuoti teigiamą poveikį 
aplinkai, kompensuoti vertingų aplinkos komponentų ir savybių praradimą, nustatyti neviršytinus 
aplinkosauginius limitus, kuriuos pažeidus, galimas negrįžtamas neigiamas poveikis. 
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1. Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano apibūdinimas 

1.1. Bendrojo plano tikslai ir turinys 
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano planavimo tikslai ir uždaviniai yra šie: 
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). 

 
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programa patvirtinta 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-08 įsakymu Nr. B-ĮV-492. 
Šioje programoje nurodoma, kad Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai leis 
naujai pažvelgti į tai, kurių teritorijų specialiuosius, detaliuosius ar kitus projektus reikėtų rengti. 
Taip pat miesto teritorijai bus nustatyti vienodi, atitinkantys galiojančius teisės aktus žemės 
naudojimo ir tvarkymo reglamentai: režimai, veiklos apribojimai, parengta koordinuota 
gyvenamosios teritorijos plėtros sistema. 

 
Vilkaviškio miesto bendrojo plano turinys bendrojo plano rengimo etape apima tokias sritis 

kaip: planuojamos teritorijos gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio įvertinimas (aplinkos kokybė, 
kraštovaizdis, gamtos ir kultūros paveldas, saugomos teritorijos), socialinės būklės įvertinimas 
(demografiniai rodikliai, visuomeninis aptarnavimas, būstas), ekonominės būklės įvertinimas 
(prekyba ir paslaugos, turizmas ir poilsis, pramonės išvystymas, užimtumas ir nedarbas, 
investicijos). Taip pat nustatomos ekonominės, socialinės bei gamtinės aplinkos kokybės 
potencialas ir raidos tendencijos. Šis miesto bendrojo plano turinys nustatytas remiantis Miestų ir 
miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 83-3029) bei bendrojo plano 
darbų rengimo programa, patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2009-05-08 įsakymu Nr. B-ĮV-492. Pagal šią darbų programą bendrąjį planą turi 
sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame aprašomi rengimo etapai, esamos būklės analizės 
duomenys, planavimo tikslai, teritorijos plėtojimo prognozės, teritorijų naudojimo reglamentai ir 
kt. sprendiniai. Taip pat į bendrojo plano sudėtį įeina procedūriniai dokumentai: Tarybos 
sprendimas, planavimo sąlygos, darbų programa, SPAV ataskaita, sprendinių poveikio vertinimo 
ataskaita, bendrojo plano svarstymo su visuomene procedūrų dokumentai, derinančių institucijų 
pastabos, komentarai, derinimo ir tvirtinimo dokumentai, valstybinės teritorijų planavimo 
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priežiūros institucijos patikrinimo aktas. Bendrojo plano grafinę dalį sudarys esamos būklės 
žemės naudojimo brėžinys esamos būklės analizės stadijoje, urbanistinės struktūros ir 
architektūrinės erdvinės kompozicijos vystymo bei teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų 
brėžiniai koncepcijos rengimo stadijoje, reglamentų, inžinerinės infrastruktūros vystymo, 
susisiekimo komunikacijų, kraštovaizdžio tvarkymo brėžiniai sprendinių konkretizavimo 
stadijoje. 

1.2. Bendrojo plano sąsaja su kitais planais ir programomis 
 
Vilkaviškio miesto bendrasis planas tiesiogiai siejasi su tokiais teritorijų planavimo 

dokumentais kaip Lietuvos Respublikos bendrasis planas, Marijampolės apskrities teritorijos 
bendrasis (generalinis) planas ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 

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 – 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. 

Vilkaviškio miestas yra prie 1B kategorijos urbanistinės integracijos ašies, esančios tarp 
Kybartų ir Marijampolės. Kita 1C kategorijos urbanistinė ašis prasideda pačiame Vilkaviškyje ir 
jungia jį su Kudirkos Naumiesčiu. Visa miesto teritorija taip pat patenka į urbanistinių centrų 
koncentracijos arealą. 

 

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

Pagal Lietuvos Respublikos BP šalia Vilkaviškio praeinantis kelias A7 laikomas pirmo 
rango magistraliniu (tarptautiniu) autokeliu, o keliai Nr. 138 ir Nr. 136 — krašto autokeliais. Į 
šiaurę nuo miesto praeina ir magistralinė tarptautinė geležinkelio linija.  

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

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 
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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. 

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. 

 
2 pav. Vilkaviškio rajono BP ištrauka (Žemės naudojimo brėžinys). 

Vilkaviškio miesto bendrasis planas taip pat siejasi ir su kitomis LR galiojančiomis 
strategijomis bei programomis, tokiomis kaip: 

 Marijampolės regiono plėtros planas 2006—2013 m. 
 Ilgalaikė (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija (Žin., 2005, 

Nr. 79-2860). 
 Lietuvos būsto strategija (Žin., 2004, Nr. 13-387). 
 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas (Žin., 2004, Nr. 174-

6443). 
 Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija (Žin., 2002,       

Nr. 60-2424). 
 Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija (Žin., 2004, Nr. 95-

3501). 
 Nacionalinės darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029). 
 Nacionalinės energetikos strategija (Žin., 2002, Nr. 99-4397). 
 Nacionalinės integralios paveldosaugos strategijos metmenys (Žin., 2004, Nr. 175-

6516). 
 Požeminio vandens naudojimo ir apsaugos 2002-2010 metų strategija (Žin., 2002,       

Nr. 10-362). 
 Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029). 
 Valstybinė aplinkos apsaugos strategija (Žin., 1996, Nr. 103-2347). 
 Valstybinė švietimo strategija 2003-2012 (Žin., 2003, Nr. 71-3216). 
 Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2002, Nr. 40-1499). 
 Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (Žin., 

2005, Nr. 8-245). 
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 Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija (Žin., 2003, Nr. 1-9). 
 

2. Esama aplinkos būklė 

2.1. Pagrindinės esamos būklės analizės išvados 
 

SAUGOMOS GAMTINĖS 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, 
Nr. 22-858). Pagal šiuos nuostatus gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijoje — 5 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 
BP 2002 metais (Žin., 2002, 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. 

 
KULTŪROS PAVELDAS. 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 
Nekilnojamų kultūros vertybių (toliau – NKV) 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 vienaaukštis gamybinis korpusas su 
paaukštinta centrine dalimi, fligeliu, pastoge bei rūsiu. Stogas dvišlaitis su raudonų plytų 
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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. 

 
1 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Vilkaviškyje. 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Unikalus 

kodas Adresas 

Objektams 
taikomos 
teisinės 

apsaugos 
lygmuo 

 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 

VS 

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 VS 

K3 Vilkaviškio buv. dvaro sodybos 
fragmentai 880 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) KVR 

 STATINIAI    

S1 Vilkaviškio Jono Basanavičiaus 
gimnazijos pastatas 11333 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.), Sodų g. 1 VS 

S2 Malūnas - aliejinė 950 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), S. Nėries g. 78 VS 

S3 Gyv. namas (spaustuvė) 952 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Vilniaus g. 26 KVR 

S4 Pastatas 2715 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 83 KVR 

S5 Pastatas 2463 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 91 KVR 

 LAIDOJIMO VIETOS    
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L1 

Vilkaviškio m. senųjų kapinių kompleksas 
 
Senosios kapinės 
Lietuvos karių kapai 
Lietuvos kariuomenės kūrėjo – savanorio 
Antano Vaitkevičiaus kapas 
Kunigo Juozo Stankevičiaus kapas 
Liudo Lietuvninko antkapis 
Viktorijos Romanovskos – Rodės 
antkapinis paminklas 
Anos Volf antkapinis paminklas 

33530 
 
 
23082 
33578 
 
33579 
33580 
15762 
 
33581 
33582 

Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.)/Kapų g KVR 

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

L3 Vilkaviškio m. vokiečių senosios kapinės 23081 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.), Kapų g. VS 

L4 Kapinės II  11331 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.) KVR 

L5 Kapinės III  11332 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.) KVR 

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

 
VS 

 
 

 MONUMENTAI    

M1 Paminklas Lietuvos nepriklausomybei 2313 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 
(Vilkaviškio miesto sen.) KVR 

M2 Antkapinis paminklas su „Kario mirties 
alegorija“ 15762 Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. 

(Vilkaviškio miesto sen.) KVR 

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

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

VS – Valstybės saugomas; KVR – Kultūros vertybių registre registruotas. Kultūros vertybių registre registruotiems kultūros 
paveldo objektams taikoma pradinė teisinė apsauga. 

 
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 pastatų kompleksui yra parengtas ir patvirtintas 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (vertybės teritorijos ir apsaugos 
zonų ribų 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 
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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. 

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 952), kuriame šiuo metu įsikūrusi spaustuvė ,,Olimpija“. 
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. 

Pastatas (unikalus Nr. 2715), kuriame šiuo metu įsikūrusi parapijos salė, 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. 

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso 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. 

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. 

Kapinės III (unikalus Nr. 11332) Tylos g. 
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. 
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 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. 

 
REKREACINIS POTENCIALAS IR TURIZMO INFRASTRUKTŪRA. Vilkaviškis yra 

perspektyvus turizmo centras. Jį kerta nacionalinės ir regioninės svarbos autoturizmo maršrutai 
bei regioninė dviračių turizmo trasa „Suvalkijos dviračių žiedas“. 

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. 

Vilkaviškyje veikia Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – VTVIC) 
(J. Basanavičiaus a. 7), kurio steigėjai yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Vilkaviškio 
rajono savivaldybė. VTVIC 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. 

 
SOCIALINĖ APLINKA. 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%. 

Vilkaviškio miesto gyventojų skaičiaus kaitos dinamika ataskaitiniu laikotarpiu duota 
žemiau esančioje 2 lentelėje. 

2 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.). 
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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.). 

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. 

 
3 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. 

4 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 
Likutis -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. 

 
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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5 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 %. 

 
Nusikalstamumas. 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 su 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 svyruojantis, 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.  

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 sparčiai 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 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). 

 
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 
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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 
6 lentelėje. Mokinių skaičius fiksuotas mokslo metų pradžioje. 

 
6 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 - - - - 568 
Iš viso mokykloje - - - - 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. 

Vilkaviškyje veikia trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos — vaikų lopšeliai, tai: 
1. Vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ (Vienybės g. 70).  
2. Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ (S. Neries g. 31A).  
3. Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 30).  

Neformalus ugdymas. Vilkaviškyje veikia trys neformaliojo vaikų ugdymo įstaigos: 
Vilkaviškio muzikos mokykla (Kęstučio g. 13), Vilkaviškio rajono sporto mokykla (J. 
Basanavičiaus a. 7) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (Vytauto g. 26). 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. 

Kultūros įstaigos. Vilkaviškio kultūros centras (Vytauto g. 28). Kultūros centras turi 6 
filialus Vilkaviškio rajone: Alvito kultūros namai, Bartninkų kultūros namai, Gižų kultūros 
namai, Gražiškių kultūros namai, Karklininkų kultūros namai, Pilviškių kultūros namai. 

Vykdydamas plačią ir įvairią veiklą Kultūros centras organizuoja ir dalyvauja įvairiuose 
projektuose. Paminėtini yra šie: jaunųjų menininkų plenerai ,,Sūduvių žemė. Pajevonys - 2005“, 
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,,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, 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 kukliais 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, pasivaikščioti parko alėjomis. 

Sportinė veikla. 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. 

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; 
 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 
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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. 

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

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, 
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. 

 
Socialinės paslaugos. 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. 

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

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. 

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

7 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. 

 
8 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 
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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.  

 
9 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.  

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.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-05 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; 
 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.  

 
Bendradarbiaujant su Vilkaviškio vyskupija įsteigta socialinė virtuvė, kurios paslaugomis 

gali naudotis visi norintys — jokie sąrašai nėra sudaromi ir talonai maistui nedalinami. 
 
INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 
 Gamtinių dujų tiekimas. Pagal AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Marijampolės skyriaus 

išduotas planavimo sąlygas, rengiant Vilkaviškio miesto teritorijos bendrąjį planą, būtina: 
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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, Rimgaudo ir Kisiniškių gatvių 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. Dujų reguliavimo 
punktų (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. 

 
10 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. 

 
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. 
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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. 

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. 

 
11 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.  

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. 

 
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. 



VILKAVIŠKIO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2010—2020 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

22 
SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66 A, LT-44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, interneto svetainė http://www.kaunoplanas.lt/ 

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. 

 
Buitinės nuotekos. Vilkaviškio mieste yra centralizuota buitinių nuotekų sistema. Buitinių 

nuotekų vartotojų ir abonentų yra 3844. Buitinių nuotekų 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 nuotekų siurblinės: 
1) nuotekų siurblinė Nr. 1 (Maironio g.), našumas — 10800 m3/parą, 3942000 m3/metus; 
2) nuotekų siurblinė Nr. 2 (Vienybės g.), našumas — 1200 m3/parą, 438000 m3/metus; 
3) nuotekų siurblinė Nr. 3 (Lobiškių g.), našumas 1920 m3/parą, 700800 m3/metus; 
4) nuotekų siurblinė Nr. 4 (Dariaus ir Girėno g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 

m3/metus; 
5) nuotekų siurblinė Nr. 5 (K. Donelaičio g. ), našumas — 720 m3/parą, 262800 m3/metus; 
6) nuotekų siurblinė Nr. 6 (Rimgaudo g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
7) nuotekų siurblinė Nr. 7 (Vilties g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
8) nuotekų siurblinė Nr. 8 (Žvejų g.), našumas — 480 m3/parą, 175200 m3/metus; 
9) nuotekų siurblinė Nr. 9 (Simanėliškių g., Kisiniškių k.), našumas — 340 m3/parą, 

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

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

m3/metus; 
12) nuotekų siurblinė Nr. 12 (Vokiškėlių k.), našumas — 340 m3/parą, 124100 m3/metus; 
13) nuotekų siurblinė Nr. 13 (Karalių k.), našumas — 340 m3/parą, 124100 m3/metus. 
 
Vilkaviškio nuotekų 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 % nuotekų. 

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 nuotekų tinklų. Blogiausia padėtis miesto teritorijose, 
kuriose nėra įrengti nuotekų 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. 

 
Lietaus nuotekos. Vilkaviškio mieste yra atskirtoji nuotekų sistema. Yra 16 lietaus 

išleidiklių į Šeimenos, Vilkaujos upes. Paviršinės nuotėkos nuvedamos į esamus lietaus 
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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. 

 
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. 

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. 

 
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. 

 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠVYSTYMAS IR IŠDĖSTYMAS. 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 
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tarp Vilkaviškio ir Kauno m. šiuo maršrutu — 76 km), kuris turi gerą susisiekimą automobilių 
keliais 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 12 lentelėje. 
12 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 

 
13 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 
 
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. 

 
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, 



VILKAVIŠKIO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2010—2020 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

25 
SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66 A, LT-44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, interneto svetainė http://www.kaunoplanas.lt/ 

kaip ir vidutiniškai visoje Lietuvoje — 452, tačiau šiek tiek mažesnis nei bendrai Marijampolės 
apskrityje. Automobilizacijos augimo tempai taip pat atitinka bendras Lietuvos tendencijas. 

 
 
 
 

14 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. 
 
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. 

 
15 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. 
 
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, Andriškius, 
Biliūnus. Pagrindinis vežėjas — įmonė UAB Vilkaviškio autobusų parkas. 

 
16 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 
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Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu 27,3 24 22,5 21,2 
Maršrutų skaičius 56 63 62 62 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 
 
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. 

 
EKONOMINĖ 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 savivaldybėje 2007 m. pabaigoje veikė 613 įmonių, 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. 

Vilkaviškio miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas yra rengiamas ir 
suderintas Nuolatinėje statybos komisijoje, vadovaujantis atlikta esamos būklės analize, 
Vilkaviškio miesto generalinio plano korektūra (1977, Nr. 004391000277), detaliaisiais planais. 
Minėtame specialiajame plane buvo atlikta SPAV atranka, kurios metu derinančios institucijos 
pateikė išvadą, kad Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma. 

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 
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žmonių. Vadinasi miesto įmonėse darbo vietas turi tik kiek daugiau nei 25 % vilkaviškiečių. 
Tikėtina, nemaža jų dalis randa darbą kituose rajono ar apskrities miestuose. 

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. 

Pastebėtina ir tai, kad jei įmonių įregistravimas visą penkerių metų laikotarpį vyko gana 
vienodais tempais, tai įmonių išregistravimas 2006 ir 2007 buvo beveik du kartus spartesnis. Po 
to įmonių išregistravimas įgavo panašias apimtis kaip ir ataskaitinio laikotarpio pradžioje, 
kuomet buvo juntamas tam tikras ekonomikos augimas. 

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. 

UŽSTATYMO STRUKTŪRA. Vilkaviškio miesto teritorijoje, kurią per vidurį skiria 
Šeimenos upė, dominuoja mažaaukštis užstatymas. Pietinėje jo dalyje gyvenamoji statyba 
praktiškai yra tik sodybinio tipo užstatymas (vienbučiai ir dvibučiai), o namų aukštingumas nuo 
vieno iki dviejų aukštų. Šios teritorijos vakariniame pakraštyje, gyvenamieji kvartalai atsiremia į 
kolektyvinių sodų plotus, kurių atkarpa tarp Pietario ir Vytauto gatvės 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: 
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. 
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento (LSD) duomenimis vidutinis šeimos dydis 
Lietuvoje yra 3,18 asmens, tačiau miesto 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 kaimiškajai 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. 

2.2. Esamos būklės pokyčiai, neįgyvendinus miesto bendrojo plano 
 
Neįgyvendinus miesto bendrojo plano, liks nepasiekti nustatytieji tikslai bei nerealizuoti 

bendrojo plano uždaviniai. 
 
Miesto erdvinės struktūros srityje nebus parengtas miesto erdvinis modelis, miestas plėsis 

chaotiškai arba plėtra iš viso nebus vykdoma. Nenustačius miesto funkcinio zonavimo, plėtros 
pirmaeilių teritorijų, nebus galimybės optimizuoti transporto ir inžinerinės infrastruktūros 
sistemų. 

Nenustačius miesto tvarkymo reglamentų, nesubalansavus miesto teritorijos socialinio, 
ekonominio bei ekologinio vystimosi, nebus sprendžiami urbanistiniai konfliktai bei 
neišvengiama naujų. Miesto teritorija bus neracionaliai naudojama, nukentės aplinkos kokybė. 

Nenustačius miesto vaidmens šalies ir apskrities ekonominės ir socialinės plėtros kontekste, 
nebus sudarytos prielaidos lėšų pritraukimui. 

Neišlyginus miesto plėtros netolygumų, neišryškinus miesto privalumų, nukentės 
kraštovaizdžio vizualinė kokybė. 

Nebus suderinti fizinių ir juridinių asmenų bei visuomenės grupių interesai dėl miesto 
teritorijos panaudojimo bei veiklos plėtojimo sąlygų. 

Miesto gamtinio karkaso, želdynų ir viešųjų erdvių sistemų srityje netaikant bendrajame 
plane numatomų priemonių gali būti prarasta dalis gamtinio karkaso teritorijų, jos gali būti 
spontaniškai urbanizuotos. Neformuojant miškų ir želdynų sistemos kentės ir gamtinės aplinkos 
charakteristikos, ir miesto gyventojai, kurie negalės pasinaudoti šiomis teritorijomis rekreacijos 
tikslais. 

Nenustačius gamtinių resursų (geriamo vandens) racionalaus naudojimo tvarkos, šie resursai 
gali būti neatsakingai panaudojami. Netvarkant atliekų šalinimo, didės tarša mieste. 

 
Socialinės ir ekonominės aplinkos srityje neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių, toliau 

ryškės neigiamos demografinės miesto tendencijos (neigiamas gyventojų prieaugis, jų 
emigracija, prastės darbo jėgos kokybė). Taip pat negerės socialinės globos ir kitų paslaugų 
prieinamumas gyventojams. Padidės teritorijų, kurios bus blogai aprūpintos socialine ir 
aptarnavimo infrastruktūra. 

 
Ekonominėje srityje nepagerės sąlygos verslui plėtoti, negerės investicinė aplinka, nes truks 

sklypų su tinkama infrastruktūra. Gali sulėtėti miesto ekonominė plėtra. Nenustačius prekybos ir 
paslaugų tinklo plėtros krypčių, kils konfliktai tarp mažojo ir didžiojo verslo, prastės vartotojų 
pasirinkimo galimybės. Investuotojai neturės informacijos apie miesto teritorijų tinkamumą 
įvairioms veiklos rūšims. 
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Nebus išnaudotos pažintinio turizmo galimybės, dėl nepakankamai sutvarkytos centrinės 
dalies ir kitų lankytinų objektų parengimo lankymui. 

 
Būsto srityje ir toliau truks geros kokybės gyvenamųjų namų ir butų, bus sunku pritraukti į 

miestą specialistų iš kitų vietovių. Nesudarius sąlygų daugiabučių renovacijai, nebus padidintas 
esamo būto ekonominis naudingumas, bus naudojama per daug energetinių resursų, o tai darys 
neigiamą įtaką aplinkos kokybei. 

 
Gyvenamųjų teritorijų plėtros srityje, nerealizuojant bendrojo plano sprendinių, nebus 

kuriama humaniška ir kokybiška gyvenamoji aplinka, nerenovuojamos esamos užstatytos 
teritorijos. Nebus numatytos teritorijos socialiai remtinų žmonių būstams statyti. Nebus 
formuojama sveika ir harmoninga darbo ir poilsio aplinka. Nesuformavus gyvenamųjų erdvių 
plėtojimo politikos, gyvenamųjų teritorijų plėtra vyks chaotiškai. 

 
Gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityje neįgyvendinus sprendinių, nebus išsaugojamos 

teritorijos gamtiniam karkasui, gali būti prarastos saugotinos gamtinės vertybės. Nenustačius 
upių ir kitų vandens telkinių pakrančių panaudojimo pasiūlymų, nebus kuriamos viešosios erdvės 
prie vandens, prastės rekreacinės galimybės mieste. Nebus siekiama išsaugoti ir racionaliai 
naudoti gamtinius išteklius. 

Paveldo srityje nebus nustatyti saugotini urbanistinio ir architektūrinio paveldo teritorijos bei 
objektai, kraštovaizdžio savitumui išsaugoti nebus pasinaudota  kultūros paveldo objektų 
teikiamomis galimybėmis. Nebus sudarytos prielaidos parengti specialiuosius kultūros paveldo 
apsaugos ir naudojimo planus.  

 
Visuomenės sveikatos srityje nebus ieškoma būdų sumažinti sanitarines apsaugos zonas apie 

taršius objektus. Nemažės oro ir dirvožemio tarša mieste. Nebus taikomos priemonės atskirti 
miestui nuo kelių bei gyvulininkystės kompleksų. Nebus taikomos sveikatingumo didinimo 
priemonės, neoptimizuojamos sveikatos priežiūros paslaugų kiekis bei struktūra. 

Nebus vykdomas oro taršos monitoringas gyvenamosiose ir pramonės zonose. Nebus 
taikomos triukšmo mažinimo priemonės. Pramonės rajonuose padidės taršos problemų. 

 
Transporto ir inžinerinės infrastruktūros srityje neįgyvendinant bendrojo plano sprendinių, 

nebus optimizuojamas gatvių ir kelių tinklas bei inžinerinis aprūpinimas. Nemažės, o gal ir didės 
tarša iš transporto, triukšmo lygis, taip pat, neįgyvendinus eismo saugos priemonių, gali padidėti 
avaringumas. Taip pat didės oro tarša dėl neracionaliai šildomų pastatų, taršesnio kuro katilinėse 
naudojimo. Vandens kokybė paviršiniuose teikiniuose prastės dėl neplečiamo nuotakyno 
sistemų. Negerės geriamo vandens kokybė.  

Nerezervavus teritorijų komunikacijos koridoriams, nebus užtikrinama racionali viešosios 
inžinerinės infrastruktūros plėtra, kils konfliktai tarp žemės savininkų ir valdžios institucijų 
plečiant inžinerinius tinklus bei transporto koridorius. Nebus rezervuotos teritorijos 
aplinkkeliams.  

3. Galimai reikšmingai paveiktos teritorijos 
Planuojamos teritorijos plotas užima apie 1644 ha teritoriją, o esamos Vilkaviškio miesto 

administracinės ribos apima 755 ha plotą. Vilkaviškyje gyvena 12 766 gyventojai (2010 m. 
pradžios duomenys). 

Iš saugomų gamtinių teritorijų į bendrojo plano rengimo ribas patenka tik gamtinio karkaso 
kai kurie elementai: Vilkaujos ir Šeimenos slėniai bei Paežerių ežero rytinė pakrantė. Upelių 
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(migracinių koridorių) ekologinio kompensavimo laipsnis labai silpnas, o Paežerių ežero (vidinio 
stabilizavimo arealo) — silpnas. 

Taip pat bendrojo plano rengimo ribose yra vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų bei 
zonų. 

17 lentelė. Esamose Vilkaviškio miesto teritorijos ribose esančių teritorijų balansas. 
Tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis Indeksas Plotas, m2 

Kapinių teritorijos B2 93490,8 
Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (aikščių) teritorijos B3 9492,7 
Rekreacinės paskirties želdynai B4 312334,3 
Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai B6 369680,2 
Konservacinės paskirties žemė C 5015,7 
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G1 2526521,7 
Daugiaaukščių  ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G2 222400,5 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos 
teritorijos I1 190516,4 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų  koridoriai I2 1053451,4 
Komercinės paskirties objektų teritorijos K 557167,3 
Miškų  ūkio paskirties žemė M 34087,8 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos P 155638,4 
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos S 4689,0 
Visuomeninės paskirties teritorijos V 392477,3 
Žemės ūkio paskirties žemė Z 745922,0 
Mėgėjiškų sodų sklypų teritorijos Z1 873946,3 
VISO  7546831,8 

 

4. Su miesto bendruoju planu susijusios aplinkos 
apsaugos problemos 

Intensyviausi tranzitinio, sunkaus transporto srautai per miestą juda būtent šiaurės-pietų 
kryptimis — tarp kelio A7 Marijampolė—Kybartai pietuose ir Giedrių šiaurėje, kur prie 
geležinkelio stoties įsikūrusios pagrindinės Vilkaviškio pramonės įmonės. Siekiant išvengti 
sunkvežimių keliamo triukšmo ir oro taršos, per miesto centrinę dalį vedančiose Gedimino ir 
Statybininkų gatvėse sunkvežimių eismas yra draudžiamas. Kiti teršėjai yra miesto katilinė, kitos 
gamybos įmonės, transportas. Taršą planuojama mažinti įrengiant rytinį ir kitus aplinkkelius, 
gerinant susisiekimo sistemą, renovuojant pastatus. 

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

Dirvožemis planuojamos teritorijos ribose daugiausiai teršiamas transporto. Jis daro 
neigiamą įtaką ir oro kokybei, taip pat didina akustinio triukšmo lygį mieste.  

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

5. Tarptautiniu arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti 
aplinkos apsaugos tikslai, susiję su miesto bendruoju planu 

Svarbiausi Europos Sąjungos tikslai aplinkos apsaugos srityje yra: gerinti aplinkos kokybę, 
saugoti visuomenės sveikatą, racionaliai naudoti gamtos išteklius, saugoti biologinę įvairovę, 
kuriant Natura 2000 ekologinį tinklą. Itin svarbia laikoma ir klimato kaitos problema. 

Rengiant Vilkaviškio miesto teritorijos bendrąjį planą, turi būti atsižvelgta į Europos 
Sąjungos ir nacionalinius aplinkosaugos tikslus bei užtikrinti tvarią ir pusiausvirą miesto 
teritorijos raidą. 

Toliau pateikiami tarptautiniu, Europos Bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti 
pagrindiniai aplinkos apsaugos tikslai, į kuriuos privalu atsižvelgti rengiant Vilkaviškio miesto 
teritorijos bendrąjį planą. 

 
18 lentelė. Tarptautiniu, Europos Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos  

apsaugos tikslai, susiję su Vilkaviškio miesto teritorijos bendruoju planu. 
Dokumento pavadinimas Tikslai 

LR ratifikuota ES tarybos 
direktyva dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (92/43EEB, 
1992 05 21)  

skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, 
kultūrinius ir regioninius reikalavimus. 
 

LR ratifikuota Europos 
kraštovaizdžio konvencija 
(Žin., 2002, Nr. 104 – 4621) 

Skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos 
bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais (3 str.): 
įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų 
bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą (5a str.); 
integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką 
bei savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į 
kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui (5d str.); 
nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir 
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę (6cb str.). 

LR ratifikuota  Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo 
globos konvencija  
(Žin., 1997, Nr. 19 – 411) 
 

Priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti 
tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į 
bendras planavimo programas (5a str.); 
vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas 
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir 
gamtos paveldui (5c str.); 
imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių 
priemonių, būtinų šio paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui 
(konservavimui), prezentavimui ir reabilitavimui (5 d. str.). 

Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/60  EB 
(nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje 
pagrindus) 

Kiekviena šalis turi neleisti toliau pradėti vandenų ekosistemų bei šlaptžemių, 
tiesiogiai priklausomų nuo vandens ekosistemų būklei: 
apsaugoti, gerinti ir atnaujinti visus paviršinio vandens telkinius, stengtis 
nuosekliai mažinti taršą; 
užtikrinti, kad būtų nustatytas ir (arba) įgyvendintos teršalų kontrolės priemonės, 
numatytos Europos Tarybos direktyvose 96/61/EB; 91/67/EEB (dėl vandens 
apsaugos nuo žemės ūkyje naudojamų nitratų taršos). 
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Dokumento pavadinimas Tikslai 

Nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija  
(Žin., 2003, Nr. 89 – 4029) 

Pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, 
turizmo) poveikio aplinkai mažinimas; 
efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; 
pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas; 
geresnė biologinės įvairovės apsauga; 
geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas; 
išsaugoti ir atgaivinti paveldėtas baltiškąsias ir etninių regionų savitumą ir 
ypatumus atspindinčias bendrąsias Europos kultūros vertybes jungiantį Lietuvos 
kultūros tapatumą, užtikrinti jo tęstinumą, sklaidą ir konkurencingumą 
šiuolaikinėje pasaulio kultūrų terpėje, išsaugoti lietuvių etninę ir regioninę kultūrą, 
istorinį kultūros paveldą, Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrinį 
savitumą; 
atgaivinti kultūros paveldą, sustiprinti tiesioginę valstybės institucijų ir 
visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą; 
pasiekti, kad kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas taptų visų valstybės 
strategijų, programų ir teritorijų planavimo dokumentų sudėtine dalimi. 

Valstybės ilgalaikė raidos 
strategija (Žin., 2002, Nr. IX – 
1187) 

Įgyvendinti tvariosios plėtros principą;  
sudaryti prielaidas racionaliam gamtos išteklių naudojimui, apsaugai ir atkūrimui; 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos normas ir standartus, užtikrinti tinkamą aplinkos 
kokybę; 
išsaugoti gamtos paveldo vertybes, kraštovaizdžio savitumą ir biologinę įvairovę; 
didinti šalies miškingumą ir miškų aplinkosaugos vertę; 
mažinti vandenų taršą buitinėmis ir gamybinėmis nuotekomis; 
gerinti geriamojo vandens kokybę; 
racionaliai naudoti vandens energetinius išteklius; 
skatinti energijos naudojimo veiksmingumą bei atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą; 
mažinti taršą išdidelių (energetikos) įrenginių; 
mažinti poveikį klimato kaitai, ozono sluoksniui, rūgštėjimo eutrofikacijos 
procesui; 
kuo daugiau ir racionaliau panaudoti atliekų medžiaginius ir energetikos išteklius; 
pašalinti pesticidų bei kitas pavojingas atliekas;  
kt. 

Valstybinį strateginį atliekų 
tvarkymo planas (Žin., 2002, 
Nr. 40-1499) 

atsižvelgiant į esamą atliekų tvarkymo būklę ir ateikti esamos atliekų tvarkymo 
būklės ir SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizę, nustatyti 
atliekų tvarkymo prioritetus ir principus, strateginius tikslus, tikslus ir uždavinius. 
 

R teritorijos bendrasis planas 
(Žin., 2002, Nr. IX - 1154) 
 

Svarbiausias bendrojo plano principas yra šalies teritorijos subalansuotos raidos 
užtikrinimas, sudarant šias strategines visuomenės ir ūkio vystymosi prielaidas 
(4.1 str.): 
kuo geriau panaudoti turimą šalies teritorijos potencialą; 
nedaryti žalos šalies teritorijos gamtinei bei kultūrinei aplinkai; 
nepažeisti dabartinės ir būsimų kartų teritorinių interesų; 
koordinuoti teritorijos naudojimą ir apsaugą šalies lygiu (kartu atsižvelgiant į visos 
Europos pastangas); 
išsaugoti bei stiprinti šalies teritorijos savitumą. 
Svarbiausio strateginio principo realizavimui būtinos šios strateginės šalies 
raidos kryptys (4.2 str.): 
gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas plėtojant socialinę ir  kultūrinę bei 
techninę infrastruktūrą (4.2.1 str.); 
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šalies ekonominio augimo skatinimas ūkinę veiklą diferencijuojant pagal 
teritorinio potencialo ypatumus, taikant funkcinę konversiją bei ekologiškas 
technologijas (4.2.2 str.); 
aplinkos kokybės užtikrinimas optimizuojant gamtonaudą, plėtojant aplinkosaugą 
bei išsaugant ir didinant kraštovaizdžio savitumą (4.2.3 str.). 
 
Numatytoms šalies raidos strateginėms kryptims realizuoti numatoma 
konkretizuotų bendrųjų strateginių teritorijos raidos tikslų sistema ekologinėje 
plotmėje (4.3.3): 
išlaikyti ir stiprinti turimą aplinkos sveikumo bei kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės apsaugos, gamtinio karkaso palaikymo sistemą; 
šalies ir regionų savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms aplinkos 
vertybėms garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą; 
užtikrinti tik ekologiškai pagrįstų kraštotvarkos programų realizavimą. 
 
Kiti teritorijos raidos tikslai būtų optimizuoti urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio 
ir biologinės įvairovės apsaugą, kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių 
teritorijų naudojimą ir socialinės – kultūrinės bei techninės infrastruktūros 
teritorinę plėtrą. Iš jų savo erdvine orientacija išskirtini šie tikslai (4.4.2 str.): 
gamtinio karkaso teritorijų ekologinio visavertiškumo užtikrinimas bei 
kraštovaizdžio įvairovės ir vertybių išsaugojimas; 
biologinės įvairovės išsaugojimo bei biotos išteklių racionalaus naudojimo 
užtikrinimas; 
gamtinės rekreacinės aplinkos racionalaus naudojimo ir apsaugos užtikrinimas; 
litosferos ir hidrosferos išteklių naudojimo bei apsaugos optimizavimas; 
gamtinės aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimas; 
kraštovaizdžio kultūrinių vertybių išsaugojimas; 
subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą maksimaliai panaudojant turimą 
įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant transporto poveikį aplinkai 
(4.4.5.3 str.). 

Kauno regiono plėtros planas 
2003 – 2013 m. 

gamtos išteklių naudojimo ir aplinkosaugos sektoriaus, jungiančios naudojimo ir 
apsaugos, oro kokybės, triukšmo, kraštovaizdžio tvarkymo, atliekų tvarkymo 
sritis, plėtra; 
žmogaus ir aplinkos sandara, apimanti žmogaus ir aplinkos saugą, aplinkos 
kokybės gerinimą ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą. 

LR saugomų teritorijų 
įstatymas (Žin., 2001, Nr. IX - 
628) 
 

išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus 
(vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio 
ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, 
sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės 
stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir 
objektus (vertybes) (3 str.). 

Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo  
įstatymas (Žin., 2006-07-27, 
Nr. 82-3260) 

užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą 
funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkančią plėtrą sudarant sąlygas 
fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis apsirūpinti tinkamos 
kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas. 

 
Rengiant miesto bendrąjį planą į šiuos tikslus atsižvelgta nustatant miesto planinės ir 

erdvinės struktūros vystymo principus ir jais vadovaujantis, rengiant koncepcinius pasiūlymus. 
Vystymo principai nustatomi plėtros kryptims, funkcinėms zonoms bei jų tipams. Šiame 
bendrojo plano rengimo etape nustatyti tokie pagrindiniai plėtros krypčių tipai: urbanistinė 
kryptis, ekonominė kryptis, socialinė kryptis. 

Urbanistinė plėtros kryptis apima tokius bendrojo plano rengimo aspektus kaip geografinės 
plėtros kryptys, miesto erdvinė struktūra, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio kokybė, 
transportiniai ryšiai ir inžinerinė infrastruktūra. Šiai plėtros krypčiai nustatomi tokie pagrindiniai 
vystymo principai: 

 tolygi miesto urbanistinė plėtra, 
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 racionalus teritorijų išnaudojimas, kompaktiško miesto kūrimas, 
 pagrįstas taupumas, vystant miestą kokybiškai ir kiekybiškai, 
 minimizuojamas ir kompensuojamas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, 
 ieškoma kuo paprastesnių techninių sprendimų, plėtojant viešąją infrastruktūrą ir 

transportą, 
 pagarba miesto urbanistiniam paveldui bei kraštovaizdžiui. 

 
Ekonominė plėtros kryptis apima tokias sritis kaip sąlygos verslui plėtoti, investicijų 

pritraukimas, gyventojų užimtumas ir darbo jėgos kokybė. Šiai plėtros krypčiai nustatomi tokie 
pagrindiniai vystymo principai: 

 pasiruošimas galimoms investicijoms, pramonės arba verslo įmonių naujam įkūrimui 
ar plėtrai, 

 esamo miesto verslumo lygio palaikymas ir kėlimas, 
 sąlygų sudarymas darbo jėgai kelti savo kvalifikaciją, 
 aplinkosauginio slenksčio nusistatymas, kai galimas naujų taršių ir pavojingų 

sveikatai įmonių atėjimas į miestą. 
 
Socialinė kryptis — tai visuomeninis aptarnavimas, sveikatos apsauga, švietimas, 

socialinių paslaugų poreikis ir prieinamumas, būstas ir jo kokybė. Šiai plėtros krypčiai nustatomi 
tokie pagrindiniai vystymo principai: 

1) socialinių paslaugų kiekis, atitinkantis poreikius ir pagal juos kintantis, 
2) saugios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas, 
3) visuomeninio aptarnavimo, sveikatos ir švietimo įstaigų modernizavimas, 
4) socialinio būsto plėtra. 
 
Vilkaviškio mieste nustatomi tokie būsimų urbanistinės plėtros zonų vystymo principai: 
 kokybiškos gyvenamosios ir darbo aplinkos kūrimas, 
 vertingiausių gamtinio karkaso teritorijų išsaugojimas ir įjungimas į naują urbanistinę 

miesto struktūrą, 
 urbanistinių ir transportinių konfliktų vengimas, 
 naujų transporto srautų minimizavimas. 
 
Funkcinio zonavimo principai apibrėžia gaires tiek esamų miesto teritorijų tvarkymui ir 

galimai konversijai, tiek naujai planuojamų zonų erdvinės struktūros formavimui. Rengiant 
Vilkaviškio bendrojo plano koncepciją, laikomasi tokių zonavimo principų: 

1. kuriamos daugiafunkcinės zonos, siekiant užtikrinti gerą darbo vietų pasiekiamumą 
bei gyventojų aptarnavimą, kiek tam neprieštarauja higienos ir kitos planavimo 
normos, 

2. iš urbanizuojamų teritorijų, pasižyminčios geriausia aplinkos kokybe, skiriamos 
gyvenamosioms teritorijoms, 

3. esamų teritorijų konversija siūloma, esant rimtam būtinumui, 
4. rekreacinių poreikių tenkinimui, numatomos želdynų teritorijos, kur įmanoma — 

esamų gamtinių teritorijų pagrindu, 
5. zonos pramonei ir verslui plėtoti numatomos vietovėse su geru pasiekiamumu ir 

patogesnėmis inžinerinės infrastruktūros atvedimo galimybėmis. 
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6. Galimos reikšmingos pasekmės aplinkai 
Šiame skyriuje nagrinėjamos galimos reikšmingos pasekmės biologinei įvairovei, gyvūnijai 

ir augalijai, visuomenei ir jos sveikatai, dirvožemiui, vandeniui, orui, kultūros paveldui, 
kraštovaizdžiui. Galimas pasekmes sukelia pasirinkta Vilkaviškio miesto bendrojo plano 
racionalios plėtros alternatyva, detaliau aprašyta 8 skyriuje. 

6.1.1. Poveikis orui 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Planuojama humanizuoti miesto centrinę dalį, joje esančias Šeimenos upės 
pakrantes bei revitalizuoti teritorijas pietinėje miesto dalyje. Šie veiksmai turės 
nedidelį teigiamą poveikį miesto oro kokybei, kadangi bus atlikti renovacijos, 
remonto darbai, gerinantys pastatų energetinį efektyvumą. Taip bus sumažinti 
transporto srautai centrinėje miesto dalyje, įrengiamos pėsčiųjų zonos. Tačiau 
trumpalaikis nedidelio reikšmingumo neigiamas poveikis pasireikš vykdant 
statybų darbus. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Bus atliekama renovacija daugiabučiais užstatytose gyvenamosiose 
teritorijose. Pagerėjęs pastatų energetinis efektyvumas turės nedidelį teigiamą 
poveikį oro kokybei. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Renovuojamose pramonės teritorijose bus atliekama kompleksinė 
renovacija. Pramoninė veikla yra viena pagrindinių oro taršos šaltinių, tačiau 
atskiras pramonės objektų sukeliamo poveikio aplinkos orui vertinimas yra 
pateikiamas atskiruose oficialiuose dokumentuose (poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV), poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV), taršos ir integruotos 
prevencijos (TIPK) leidimuose ir kituose dokumentuose), rengiamuose LR 
teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuose projektuose turi būti nustatomos konkrečios 
aplinkos taršos prevencinės priemonės (švarių technologijų gamybos 
procesuose diegimas, atitinkamų oro valymo įrenginių diegimas ir kt.). 

Prie pramonės objektų sąlygojamos taršos mažinimo bendrojo teritorijos 
planavimo priemonėmis numatyta prisidėti aplink esamas pramonės teritorijas 
formuojant žaliąsias zonas, kurios prisidės ne tik prie estetiško miesto aplinkos 
kūrimo, bet ir  sumažins esamos pramonės sąlygojamą oro užterštumą, 
pagerins miesto aplinkos oro sudėtį. Želdynai turėtų būti formuojami 
atsižvelgiant į dominuojančių įmonių kenksmingumo klasę, į atmosferą 
skleidžiamų medžiagų pobūdį ir jų kiekį. 

Su sąlyga, kad numatytoje pramonės teritorijoje pramonės objektų plėtra 
vyks tinkamai reglamentuojant veiklą (taikant švarias technologijas, diegiant 
oro valymo įrenginius, nustatant sanitarines apsaugos zonas (SAZ) ir kt.) bus 
sąlygojamos nedidelio reikšmingumo neigiamos pasekmes aplinkos orui. 
Apsauginių želdinių suformavimas, aplink esamas pramonės teritorijas sąlygos 
teigiamas pasekmes aplinkos orui. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Numatoma konvertuoti sodininkių bendrijų sodų teritorijas, esančias miesto 
ribose į gyvenamuosius kvartalus. Reikšmingo poveikio oro kokybei šiuo 
atveju nenumatoma. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Puoselėjamos ir saugomos želdynų ir miškų teritorijos, sutapatinamos su 
vertingiausiais gamtinio karkaso komponentais padės mažinti oro taršą ir 
pagerinti oro sudėtį mieste. 

6. Naujos plėtros teritorijos 
Naujos plėtros teritorijos visos yra perimtos iš Vilkaviškio rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, kurie buvo nustatyta tvarka 
parengti, suderinti ir patvirtinti.  

7. Susisiekimo sistema 

Susisiekimo dalies sprendiniai turės didžiausią įtaką oro bei akustinei taršai. 
Miesto centre bus sumažintas eismo intensyvumas, įrengiant apvažiavimus. 
Kai kurios transporto organizacinės priemonės leis sumažinti oro taršą, tačiau 
bendras jos lygis gali didėti, dėl bendro Lietuvos gyventojų mobilumo 
didėjimo, nepriklausančio nuo miesto bendrojo plano sprendinių.  

8. Inžinerinė infrastruktūra Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai turės teigiamą reikšmingą poveikį 
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Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 
orui. Plečiant centralizuotą šilumos tiekimą, parenkant mažiau taršias kuro 
rūšis, renovuojant daugiabučius pastatus, gerės oro kokybė.  

6.1.2. Poveikis vandens kokybei 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Šios teritorijos jau dabar yra prijungtos prie centralizuotų vandentiekio ir 
nuotekų tinklų, koncepcijos sprendiniai reikšmingo poveikio vandens kokybei 
neturės. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos Reikšmingo poveikio nenumatoma. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Siūlomas pramonės įmonių modernizavimas mažinant vandenų taršą, 
konkretūs sprendimai nustatomi detalesnėse planavimo stadijose, tai turės 
teigiamos įtakos vandens sunaudojimui bei kokybei. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Sodų bendrijų konversija, jų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio bei 
nuotekų tinklų turės reikšmingos teigiamos įtakos paviršinio vandens kokybei. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Žaliųjų teritorijų plėtra turės teigiamą poveikį vandens kokybei, šios 
teritorijos veiks kaip tam tikri lietaus vandens filtrai dirvožemyje, leidžiantys 
jam natūraliai susigerti į gruntą.  

6. Naujos plėtros teritorijos 

Numatyta kitos paskirties teritorijų plėtra (pagal patvirtintą Vilkaviškio 
rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą) įtakos visuomenės komunalinių 
poreikių augimą, kartu su naujomis gyvenamosiomis teritorijomis planuojami 
centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Dalis smulkių vandentėkmių bus 
kanalizuojama, atsiras daug kietų paviršių, o tai keis vandens nuotėkio kryptį 
bei skverbimąsi į požeminius horizontus. Galimas tam tikras neigiamas 
poveikis. 

7. Susisiekimo sistema 

Naujo susisiekimo tinklo (aplinkkelių ) plėtra vandenims bus įvertinta 
numačius konkrečias kelių trasas ir atlikus Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą (PŪV PAV). Didesnė plėtros dalis vyks esamomis 
trasomis, jas modernizuojant, todėl susisiekimo plėtros sprendinių poveikis 
vandenims vertimas kaip neutralus 

8. Inžinerinė infrastruktūra 
Daugiau vartotojų prisijungiant prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų 

tinklų. Gerinant ir vystant atliekų surinkimo ir šalinimo sistemą, mažės 
dirvožemio tarša šiomis atliekomis. 

6.1.3. Poveikis dirvožemio kokybei 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Statant bei rekonstruojant pastatus ir atnaujinant inžinerinius tinklus 
dirvožemis sumaišomas su nederlingu podirviu arba išvežamas už miesto  ribų. 
Taip prarandama vertinga terpė želdiniams ir vejos dangai. Tačiau, įgyvendinus 
kompensacines priemones poveikis dirvožemiui šiose teritorijose bus 
neutralus.  

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Renovacija teritorijose, užstatytose daugiabučiais gyvenamaisiais pastatais 
reikšmingo poveikio dirvožemio kokybei neturės. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Gamybos įmonių pertvarka ir jų skleidžiamos taršos mažinimas, taškinių 
taršos šaltinių panaikinimas pagal galimybes turės teigiamą poveikį tų teritorijų 
dirvožemio kokybei. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Sodininkų bendrijų sodų konversija į gyvenamąsias teritorijas turės 
teigiamą  poveikį dirvožemio kokybei dėl išplėtotų kanalizacijos tinkų. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Želdinių ir rekreacinių teritorijų plėtra miesto ekosistemoje leidžia išsaugoti 
dirvožemio dangą, kuri dėl tam tikrų biogeocheminių savybių ir 
smulkiadispersinės dalies didelio paviršiaus aktyvumo tampa ,,deponuojančia“ 
toksiškiems junginiams ir kartu vienu iš svarbiausių biogeocheminių barjerų 
daugumai junginių (sunkieji metalai, naftos produktai) jų migracijos kelyje, 
pradedant nuo atmosferos iki gruntinių vandenų ir upių tinklo. Planuojamas 
teigiamas poveikis. 

6. Naujos plėtros teritorijos Statant numatytus gyvenamuosius pastatus ir rengiant inžinerinius tinklus 
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Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 
dirvožemis gali būti sumaišomas su nederlingu podirviu arba išvežamas už 
miesto ribų. Todėl gali būti prarandama vertinga terpė želdiniams ir vejos 
dangai. Užtikrinant neutralų planuojamų objektų poveikį būtina įgyvendinti 
kompensacines priemones. 

7. Susisiekimo sistema 

Kadangi susisiekimo tinklo plėtra vyks esamomis trasomis, jas 
modernizuojant, susisiekimo tinklo poveikis dirvožemiui gali kilti dėl iš 
netvarkingų automobilių varvančių tepalų, avarijų metu išsiliejusio stabdžių 
skysčio. Didesnė žala dirvožemiui gali kilti susidūrus pavojingas atliekas ar 
chemikalus transportuojančioms priemonėms, kuomet gali išsilieti labai dideli 
teršalų kiekiai. Tačiau neprognozuojama, kad dirvožemio tarša viršys 
pavojingų cheminių medžiagų didžiausias leidžiamas koncentracijas. 

8. Inžinerinė infrastruktūra 

Gerinant ir vystant atliekų surinkimo ir šalinimo sistemą, mažės dirvožemio 
tarša šiomis atliekomis. Vilkaviškio miesto atliekos vežamos į Marijampolės 
rajono sąvartyną. Bendradarbiaujant su regioniniu atliekų tvarkymo centru bei 
komunalinių paslaugų įmonėmis, bus sukurta efektyvi atliekų šalinimo 
sistema. 

6.1.4. Poveikis augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Kadangi šios miesto centro teritorijos jau dabar yra pilnai urbanizuotos, jų 
pertvarka jokio reikšmingo neigiamo ar teigiamo poveikio biologinei įvairovei 
neturės. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Gyvenamosiose teritorijose jau dabar nėra didelės biologinės įvairovės, 
renovacija įtakos jai neturės. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Pramonės teritorijų renovavimas biologinei įvairovei tų teritorijų viduje 
įtakos neturės.  

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Sodininkų bendrijų sodų konversija reikšmingo poveikio biologinei 
įvairovei bei saugomoms teritorijoms neturės. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Želdiniai mieste atlieka nepaprastai svarbią urboekologinę funkciją: 
stabilizuoja ir kompensuoja ekologinę aplinką, reguliuoja oro sudėtį, daro 
poveikį miesto klimatui, mažina oro užterštumą dujomis, dulkėmis. Todėl 
želdinių plėtra mieste skirta kompensuoti neigiamą miesto poveikį. Planuojama 
želdinių plėtra darys teigiamą įtaką bioįvairovei. 

6. Naujos plėtros teritorijos 

Esamų žemės ūkiui naudojamų teritorijų pavertimas kitos paskirties 
teritorijoms darys neigiamą poveikį biologinei įvarovei. Užstatant šias 
teritorijas, bus prarasta dalis žemės ūkio kraštovaizdyje gyvenančių gyvūnų ir 
augalų bendrijų buveinių.  

7. Susisiekimo sistema Susisiekimo sistemos sprendiniai reikšmingo poveikio biologinei įvairovei 
neturės. 

8. Inžinerinė infrastruktūra Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai poveikio biologinei įvairovei neturės. 

6.1.5. Poveikis kraštovaizdžiui 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Centrinių teritorijų humanizavimas, centrinės  miesto dalies atgaivinimas 
turės teigiamą poveikį Vilkaviškio miesto kraštovaizdžiui. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Kompleksinės daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos metu bus 
sutvarkomi ir šių teritorijų atskirieji bei priklausomieji želdynai. Tai turės 
teigiamą poveikį tų teritorijų kraštovaizdžiui. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Vietomis apleistų pramonės teritorijų, praradusių estetinę išvaizdą pastatų 
renovacija turės nežymų teigiamą poveikį kraštovaizdžio kokybei. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Sodininkų bendrijų sodų „de facto“ konversija į gyvenamąjį kvartalą jau 
prasidėjusi ir smarkiai pažengusi. Ši chaotiška kaita daro neigiamą poveikį 
kraštovaizdžiui. Konversijos suvaldymas specialiais ar detaliais planais turėtų 
nežymų teigiamą poveikį kraštovaizdžiui. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 

Želdiniai ne tik aktyviai dalyvauja urbanistinėje užstatymo kompozicijoje 
(organizuoja miesto erdves ir kaip tūriniai elementai išryškina ir papildo 
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apsauginiai želdynai, 
miškai) 

pastatų ir ištisų kompleksų architektūrą, padeda suvokti aplinkos mastelį), bet 
ir patys formuoja įvairaus pobūdžio, dydžio ir paskirties erdves (parkus, 
skverus ir pan.), mažina negiamą urbanistinio komplekso poveikį aplinkai. 
Todėl numatyta želdynų plėtra lems reikšmingą teigiamą ilgalaikį poveikį 
aplinkai bei kraštovaizdžiui. 

6. Naujos plėtros teritorijos 

Plėtros teritorijos numatytos teritorijose, kurios jau dabar yra 
antropogeninio pobūdžio (intensyviai žemės ūkyje naudojamos lygumos), taigi 
labai didelio neigiamo poveikio kraštovaizdžio nenumatoma. Šeimenos 
pakrantes nuo urbanizacijos saugos vandens pakrančių apsaugos juostos.  

7. Susisiekimo sistema 

Kadangi susisiekimo tinklo plėtra vyks daugiausiai esamomis trasomis, jas 
modernizuojant, susisiekimo plėtros sprendinių poveikis kraštovaizdžiui 
vertimas kaip neutralus. Didesnis neigiamas poveikis bus dėl aplinkkelių 
statybos. 

8. Inžinerinė infrastruktūra Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai reikšmingo poveikio kraštovaizdžiui 
nedarys. 

6.1.6. Poveikis kultūros paveldui 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Nors registruotų kultūros paveldo vertybių mieste nėra labai daug, tačiau 
yra išlikusių ir dar nesaugomų urbanistinio paveldo elementų. Jų išskyrimas 
būtinas ir dėl to, kad miesto centras šiuo metu nėra vieningai tvarkomas, jį iš 
esmės formuoja eklektiški paskutinių dešimtmečių pastatai, patyrę ne vieną 
rekonstrukciją 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos Šių teritorijų renovacija įtakos kultūros paveldo vertybėms įtakos neturės. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Vilkaviškio pramoninių teritorijų ribos keičiamos, planuojama pramonės 
objektų plėtra greta esamų tos paskirties teritorijų. Reikšmingų neigiamų 
pasekmių kultūros paveldo vertybėms neprognozuojama. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos Sodininkų bendrijų sodų konversija įtakos kultūros paveldui neturės. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Ilgalaikėje perspektyvoje netiesiogines teigiamas pasekmes Vilkaviškio 
mieste išsidėsčiusioms kultūros paveldo vertybėms sąlygos rekreacinių 
teritorijų plėtojimas. Esamų gamtinių ir kultūrinių išteklių pritaikymas 
rekreacijai, pažintiniam turizmui ir kitoms panašioms veikloms padidins 
kultūros vertybių gyvybingumą, skatins jų tolimesnį tvarkymą bei pritaikymą 
lankymui ir pažinimui. 

6. Naujos plėtros teritorijos Bendrojo plano rengimo ribose naujos plėtros teritorijose kultūros vertybių 
teritorijų  nėra, taigi reikšmingo poveikio kultūros paveldui nenumatoma. 

7. Susisiekimo sistema 

Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas nesąlygos reikšmingų 
neigiamų pasekmių su sąlyga, kad vykdant netoli kultūros paveldo objektų 
esančių kelių tiesimo bei rekonstravimo darbus, bus laikomasi saugomų 
objektų teritorijų apsaugos reglamentų. 

8. Inžinerinė infrastruktūra Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai reikšmingo poveikio kultūros 
paveldui neturės. 

6.1.7. Poveikis visuomenei ir jos sveikatai 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Pertvarkius šių teritorijų architektūrinį pobūdį, sumažinus transporto srautus 
jose, gausinant želdynus bus padarytas teigimas poveikis jose gyvenančių ar 
dirbančių žmonių sveiktai. Komercinės paskirties teritorijose vykdoma veikla 
fizikinės ar biologinės taršos nesąlygos, ekstremalių situacijų tikimybė 
minimali. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Planinga gyvenamų teritorijų renovacija užtikrins reikiamos komunalinės ir 
inžinerinės infrastruktūros pagerinimą, suteikiant gyventojams galimybes 
naudotis kokybiškomis komunalinėmis (vandentiekos, vandenvalos, atliekų 
tvarkymo ir kt.) paslaugomis, tai palankiai veiks gyventojų sveikatingumą. 
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3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Vilkaviškio pramoninių teritorijų ribos keičiamos, tačiau planuojama 
pramonės objektų plėtra greta esamų tos paskirties teritorijų. Vykdoma plėtra 
sąlygos nepalankių visuomenės sveikatai veiksnių — fizikinės taršos 
padidėjimą. Plano įgyvendinimas sudarys prielaidas minimizuoti šių 
nepalankių veiksnių reikšmingumą teritorijos planavimo priemonėmis — 
numatant apsauginių želdinių zonas, nustatant ir įteisinant taršių objektų 
sanitarines apsaugos zonas (bus vykdoma detalesniuose planavimo etapuose) ir 
kt. 

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Šių teritorijų konversija ir prijungimas prie komunalinių tinklų turės 
teigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Rekreacijos dalies sprendiniai darys teigiamą poveikį visuomenės sveikatai, 
bus išskiriamos teritorijos miesto parkams bei poilsiui prie vandens. Želdiniai 
atlikdami sanitarinę funkciją sąlyginai kompensuos neigiamų veiksnių 
reikšmingumą nulemtą pramonės ir autotransporto taršos. 

6. Naujos plėtros teritorijos 
Naujų plėtros teritorijų įsisavinimas vyks laikantis privalomų reglamentų 

bei higienos normų, taigi neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 
neprognozuojama. 

7. Susisiekimo sistema Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sprendiniai, kurie mažins akustinį 
triukšmą, oro bei paviršinio vandens taršą, turės teigiamą poveikį visuomenės 
sveikatai. Aplinkkelių tiesimas sąlygos teigiamas pasekmes visuomenės 
sveikatai, nes planuojamas naujų kelių, apvažiavimų išplėtojimas sumažins 
esamą intensyvių autotransporto (ypatingai sunkiųjų automobilių) srautų bei 
spūsčių problemą pagrindinėse Vilkaviškio miesto gatvėse. 

8. Inžinerinė infrastruktūra 

6.2. Poveikis ekonominei aplinkai 
Bendrojo plano komponentas Reikšmingos pasekmės 

1. Humanizuojamos ir 
revitalizuojamos 
teritorijos 

Šių teritorijų atgaivinimas padarys jas patrauklesnes gyventojams ir 
lankytojams, tai skatins paslaugų sektoriaus plėtrą. Numatomas teigiamas 
poveikis ekonominei aplinkai. 

2. Renovuojamos 
gyvenamosios teritorijos 

Renovacija kels nekilnojamojo turto vertę, tai turės teigiamą poveikį 
ekonominei aplinkai. 

3. Renovuojamos pramonės 
teritorijos 

Kadangi pramonės teritorijų ribos keičiamos, t.y. plečiamos, todėl jų plėtra 
darys teigiamą įtaką verslo ir gamybos plėtrai.  

4. Konvertuojamos 
teritorijos 

Sodininkų bendrijų sodų konversija į pilnavertį gyvenamąjį kvartalą darys 
teigiamą įtaką nekilnojamojo turto rinkai. 

5. Žaliosios teritorijos 
(rekreaciniai bei 
apsauginiai želdynai, 
miškai) 

Žaliųjų teritorijų apsauga ir plėtra padės kurti patrauklaus miesto įvaizdį, 
gerins gyvenamąją bei darbo aplinką, tai turės teigiamą įtaką ekonominei 
aplinkai. 

6. Naujos plėtros teritorijos Plėtra teritorijose, nurodytose Vilkaviškio savivaldybės teritorijos 
bendrajame plane, darys teigiamą poveikį ekonominei aplinkai. 

7. Susisiekimo sistema Susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros optimizavimas turės 
teigiamos įtakos verslo ir ekonominei aplinkai Vilkaviškio. 8. Inžinerinė infrastruktūra 

7. Priemonės reikšmingoms neigiamoms pasekmėms 
kompensuoti 

 
Norint išvengti neigiamų miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmių, reikalinga imtis 

tokių priemonių: 
1. Numatyti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo etapiškumą ir jo laikytis. 
2. Derinti urbanizuotų teritorijų plėtrą su inžinerinės infrastruktūros plėtra. Naujai 

vystomose gyvenamosios paskirties teritorijose įrengti reikalingas inžinerines 
komunikacijas bei jas prijungti prie centralizuotų miesto sistemų 
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3. Nuosekliai laikytis bendrojo plano sprendinių, rengiant atskirų vietovių detaliuosius ar 
specialiuosius planus. Savo laiku parengti kitus bendrajame plane numatytus teritorijų 
planavimo dokumentus, būtinus jo įgyvendinimui. 

4. Įgyvendinant inžinerinės infrastruktūros dalies sprendinius, taikyti mažiausiai 
kenkiančias aplinkai technologijas. 

5. Mažinti oro taršą, triukšmą, skatinti įmones diegti aplinkosaugines priemones, laikantis 
gamtos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Taip pat šviesti visuomenę, 
skatinti ekologiškų degalų bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, pavasario ir 
vasaros laikotarpiu valyti miesto gatvių važiuojamąją dalį ir jų aplinką, reguliariai valyti 
gatves vakuuminiu būdu, plauti ir laistyti gatvių dangą. 

6. Mažinti paviršinių ir gruntinių vandenų taršą, vykdant nuotekų tinklų plėtrą priemiesčio 
teritorijose. 

7. Numatytas rekreacijos ir kitas želdynų teritorijas pritaikyti visuomenės poreikiams, 
sutvarkant ir įrengiant reikalingą infrastruktūrą. 

8. Saugoti kultūros paveldo vertybes, jų teritorijas plėtoti laikantis tausojančio naudojimo 
principų. Kultūrinės vertės požymiais pasižyminčių, tačiau apsaugos statuso neturinčių 
objektų tvarkymo projektus rengti siekiant šių požymių išsaugojimo ir stiprinimo 

  Pačiuose miesto bendrojo plano sprendiniuose kaip įvairių neigiamų pasekmių 
kompensacija, numatomas gamtinio karkaso teritorijų planavimas, taip pat racionalus naujai 
urbanizuojamų teritorijų išplanavimas ir senųjų modernizavimas. 

8. Vilkaviškio miesto bendrojo plano koncepcinių pasiūlymų ir 
alternatyvų aprašymas 

 
Vilkaviškio mieste nagrinėjamos dvi pagrindinės bendrojo plano koncepcijos alternatyvos. 

Pirmoji — tai Esamos būklės išlaikymo alternatyva. Ji atitinka esamą miesto būklę ir 
natūralias raidos tendencijas, nustatytas esamos būklės analizės stadijos metu. Šiuo atveju 
nekoreguojamos esamos miesto ribos. Gyvenamųjų teritorijų plėtra vysta tik esamose jau 
pradėtose įsisavinti teritorijose. Pramoninė ir verslo veikla ir toliau vyksta šiaurinėje miesto 
dalyje esančiose komercinėse ir pramoninėse teritorijose. 

Racionalios plėtros alternatyva numatys miesto ribų korektūrą ties pietiniu miesto 
aplinkkeliu, taip pat prie planuojamos užbaigti tiesti Šiaurės gatvės. Remiantis Vilkaviškio 
rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, detalizuojamos jame numatytos kitos paskirteis 
teritorijos, numatant jų įsisavinimo eiliškumą. 

Miesto centre ir siūlomos įvairios aplinkos kokybės gerinimo priemonės. Šia alternatyva bus 
siekiama spręsti susikaupusias miesto urbanistines problemas: transporto srautų reguliavimo, 
miesto centro gyvinimo ir architektūrinės išvaizdos gerinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės 
gerinimo, kultūros paveldo vertybių puoselėjimo, gamtinio karkaso teritorijų išsaugojimo ir 
panaudojimo miesto želdynų sistemai formuoti, inžinerinio aprūpinimo.  

8.1. Urbanistinė aplinka 
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija ruošiama dvidešimčiai metų. Per 

tokį ilgą laikotarpį gali labai reikšmingai pasikeisti demografinė situacija, ekonominė ir teisinė 
aplinka. Šiuo metu mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, vykstantys procesai yra dažniausiai neigiami. 
Tačiau recesijos periodai paprastai vėliau ar anksčiau yra keičiami aktyvios plėtros periodais. 
Todėl siūlomi Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano koncepciniai pasiūlymai yra 
orientuoti į optimistinį miesto vystymosi scenarijų. Taip pat laikoma, kad šie pasiūlymai turi būti 
lankstūs ir sugebėti atitikti besikeičiančią situaciją ir galimus urbanistinius iššūkius miestui. 
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Vilkaviškio miestą liečiantys automobilių ir geležinkelio transportiniai koridoriai, jungiantys 
Rytų Europos šalis su Karaliaučiaus anklavu yra europinės reikšmės. Visa tai sudaro geras 
prielaidas šio pasienio miesto intensyviai urbanistinei raidai. 

Būtina pažymėti ir neigiamus veiksnius, įtakojančius miesto raidą. Tai dabartiniai 
demografiniai procesai: gyventojų skaičiaus mažėjimas, visuomenės senėjimas, mažas 
gimstamumas, bedarbystės didėjimas. Ekonominė aplinka taip pat pažeista krizės. Prie neigiamų 
reikia priskirti urbanistinės raidos detales, atsiradusias atstatant po karo sugriautą iki pamatų 
miestą: dispersišką miesto centrą (išsibarsčiusius viešuosius objektus), kolektyvinių sodų 
atsiradimą svarbiausiose gamtinio karkaso teritorijose (paupiuose, paežerėje), netobulą gatvių 
tinklą. Urbanistikos paveldo vertintojai (A.Miškinis, Užnemunės miestai ir miesteliai, Savastis, 
Vilnius, 1999) Vilkaviškį priskiria miestų su kultūros vertės požymiais, nesudarančiais visumos 
ir raiškesnės kompozicijos. 

Vis dėl to, Vilkaviškis — intensyvios žemdirbystės rajono stiprus centras. Miestas gerai 
identifikuojamas dėl dominuojančių miestovaizdyje katedros bokštų, išlikusių architektūros 
paveldo objektų, Šeimenos upelio želdinių miesto centrinėje dalyje, J. Basanavičiaus aikštės. Šie 
urbanistiniai elementai sudaro miesto kompozicinės struktūros pagrindą. Funkcinė miesto 
struktūra sunkiau suvokiama kaip vientisa dėl viešųjų objektų išsibarstymo. Kadangi 
savivaldybės pastatas dislokuotas toli nuo pagrindinės miesto aikštės, todėl pastato reikšmė 
tūrinėje miesto kompozicijoje nėra didelė. Tuo tarpu centrinę vietą miesto aikštėje užima 
utilitarus prekybos centras. Mieste aiškiai trūksta poilsiui, rekreacijai įrengtų želdinių, ypač 
centrinio parko, skirto masiniams renginiams, šventėms, sportui, pramogoms. 

Miesto darnios plėtros koncepciją siūloma remti šiomis nuostatomis: 
Vilkaviškis — modernus Suvalkijos regiono žemdirbystės centras, pasienio miestas, 

išnaudojantis esamų automobilių ir geležinkelio transportinių traktų teikiamas galimybes. Jame 
gyvena versli, nuolat besilavinanti, saugi bendruomenė, dirbanti pramonės, logistikos įmonėse. 
Miestas atlieka turtingo žemdirbių regiono centro dvasines, kultūrines, prekybines funkcijas, tam 
tarnauja funkcionali transporto, viešųjų erdvių — miesto centro sistema, išnaudojanti vertingų 
urbanistinių gretimybių — Paežerių ežero ir dvaro privalumus. 

Darnios miesto plėtros koncepcija remiasi nuosekliais miesto struktūros vystymo principais, 
teikdama šiuos prioritetus: 

GYVENIMO KOKYBEI. Tai modernūs, renovuoti butai, individualių kotedžų kvartalai su 
visa būtina inžinierine infrastruktūra, geras visuomeninis aptarnavimas, patrauklus miesto 
centras, geri transportiniai ryšiai su darbovietėmis ir metropoliniais centrais. Tranzitinio 
transporto miesto centre sumažinimas įrengiant naujas gatves, tolimesnėje — ateityje rytinį 
aplinkkelį. 

ŽMOGAUS IR APLINKOS DARNAI. Tai gamtinio karkaso saugojimas, gausinimas ir 
panaudojimas. 

INVESTICIJŲ GALIMYBIŲ SUDARYMUI. Netolimi miestui Europos reikšmės 
automobilių ir geležinkelio transporto traktai galėtų pasitarnauti pramonės, logistikos, 
aptarnavimo centrų atsiradimui. O tai svarbūs miestą kuriantys faktoriai, naujos darbo vietos, 
lėšos miesto vystymui. 

Miesto erdvinė kompozicija apima platesnį arealą, nei dabartinės miesto ribos. Svarbiais 
miesto vystymui laikomi tokie kaimynai, kaip geležinkelio stotis, neužstatytos teritorijos prie 
pietinio aplinkkelio, šiaurinis Paežerių ežero iškyšulys, Paežerių dvaro rūmai. Nebūtina visus 
juos įjungti į miesto teritoriją, tačiau reikia pripažinti juos esant miesto įtakos erdvėje. 

Miesto funkcinį stuburą sudarančios magistralinės gatvės papildomos naujomis, 
juosiančiomis esamą miesto rytinę bei pietinę dalis gatvėmis, nukrausiančiomis centrinės dalies 
eismą. Gamtinį miesto karkasą sudarantys Šeimenos ir Vilkaujos upeliai traktuojami žaliąja 
miesto ašimi ištisiniam pėsčiųjų, kai kur dviratininkų eismui. Siūloma specialiuoju planu 
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išnagrinėti hidrologines-kompozicines galimybes įrengti kaskadinius tvenkinius centro zonoje. 
Žalioji ašis prasidėtų ramaus poilsio parku esamame miškelyje rytinėje miesto dalyje ir baigtųsi 
rekreaciniu vandens pramogų-sporto kompleksu ežero kyšulyje. 

Planuojamos teritorijos rytinėje dalyje, tarp Vytauto g. ir pietinio aplinkkelio numatomas 
tranzitinio transporto aptarnavimo kompleksas su prekybos centru, logistikos, sandėlių, 
pramonės įmonių vystymo galimybėmis. Dalis Kybartų pasienio punkto funkcijų galėtų tilpti 
taip pat šiame areale. Pramonės ir komercijos teritorijos plėtra taip pat numatoma šiaurinėje 
planuojamos teritorijos dalyje, bei rytinėje dalyje šalia numatyto rytinio aplinkkelio.  

Naujos gyvenamosios paskirties teritorijos planuojamos miesto šiaurės rytų pusėje iki 
numatyto rytinio aplinkkelio. Taip pat teritorijose prie Rimgaudo g. ir pietinio aplinkkelio 
sankryžos, bei vakarinėje miesto dalyje prie Paežerių ežero, nepatenkančioje į vandens apsaugos 
zoną.  

Teritorijos abipus Giedrių gatvės už pervažos rezervuojamos geležinkelio krovinių 
sandėliams, logistikai, gal ir perdirbimo pramonės įmonėms statyti. 

Ypatinga reikšmė didinant miesto patrauklumą, skiriama miesto centro funkciniam-
architektūriniam formavimui. Centrinei miesto aikštei siūloma parengti architektūrinės raidos 
programą (geriausia konkurso būdu), orientuotą į tolimesnės ateities reikalavimus. 

 
19 lentelė. Esamose Vilkaviškio miesto teritorijos ribose esančių teritorijų balansas. 

Tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis Indeksas Plotas, m2 
Kapinių teritorijos B2 93490,8 
Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (aikščių) teritorijos B3 9492,7 
Rekreacinės paskirties želdynai B4 312334,3 
Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai B6 369680,2 
Konservacinės paskirties žemė C 5015,7 
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G1 2526521,7 
Daugiaaukščių  ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G2 222400,5 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos 
teritorijos I1 190516,4 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų  koridoriai I2 1053451,4 
Komercinės paskirties objektų teritorijos K 557167,3 
Miškų  ūkio paskirties žemė M 34087,8 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos P 155638,4 
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos S 4689,0 
Visuomeninės paskirties teritorijos V 392477,3 
Žemės ūkio paskirties žemė Z 745922,0 
Mėgėjiškų sodų sklypų teritorijos Z1 873946,3 
VISO  7546831,8 

 
20 lentelė. Bendrojo plano rengimo ribose esančių teritorijų balansas. 

Tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis Indeksas Plotas, m2 
Kapinių teritorijos B2 93491 
Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (aikščių) teritorijos B3 9493 
Rekreacinės paskirties želdynai B4 329934 
Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai B6 459453 
Konservacinės paskirties žemė C 5016 
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G1 3322027 
Daugiaaukščių  ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G2 222401 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos 
teritorijos I1 280842 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų  koridoriai I2 1401458 
Komercinės paskirties objektų teritorijos K 609096 
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Miškų  ūkio paskirties žemė M 34088 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos P 214656 
Rekreacinės teritorijos R 46762 
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos S 4689 
Visuomeninės paskirties teritorijos V 401116 
Žemės ūkio paskirties žemė Z 7821852 
Mėgėjiškų sodų sklypų teritorijos Z1 1174066 

8.2. Susisiekimas 
 
Atsižvelgiant į esamos būklės analizėje nustatytus Vilkaviškio miesto susisiekimo ypatumus 

ir trūkumus formuojami tokie strateginiai miesto susisiekimo sistemos plėtros tikslai: 
1) gerinti eismo sąlygas miesto gatvėse, didinti gatvių tinklo pralaidumą, mažinti sunkių 

transporto priemonių skaičių miesto gatvėse, mažinti jo keliamą taršą, bet kartu 
užtikrinti efektyvų ir saugų sunkiojo tranzitinio automobilių srauto judėjimą; 

2) gerinti bendrą esamų gatvių būklę; 
3) formuoti susisiekimo infrastruktūrą numatomose urbanizuoti teritorijose; 
4) skatinti keliones nemotorizuotu transportu, plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą; 
5) sudaryti sąlygas miesto visuomeninio transporto darbo atnaujinimui; 
6) išnaudoti magistralinio kelio A7 Marijampolė— Kybartai artumą komercinėms ir 

logistikos veikloms vystyti. 
 

Gerinti eismo sąlygas miesto gatvėse, didinti gatvių tinklo pralaidumą. Vilkaviškio m. 
turi tankų, tačiau netolygų ir riboto pralaidumo gatvių tinklą, suformuotą radialinių principu. 
Šeimenos ir Vilkaujos upės dalina gatvių tinklą į dvi dalis — šiaurinę ir pietinę, tarp kurių 
pastebimas rišlumo trūkumas. Be to, beveik visos miesto gatvės turi tik po dvi eismo juostas, 
trūksta aukštesnės kategorijos ir didesnio pralaidumo gatvių. Esamų gatvių pralaidumo didinimas 
jas rekonstruojant ir išplatinant būtų brangus ir sudėtingas dėl tankaus užstatymo. 

Marijampolės apskrities ir Vilkaviškio rajono bendruosiuose planuose yra numatytas rytinis 
Vilkaviškio miesto aplinkkelis. Šis aplinkkelis turėtų tiesiogiai sujungti kelią A7 Marijampolė—
Kybartai ir Giedrius bei juose esančią Vilkaviškio geležinkelio stotį. Toks aplinkkelis leistų bent 
dalinai išspręsti sunkaus transporto judėjimo per miestą problemą, tačiau Lietuvos Automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sudarytoje Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir 
plėtros programoje šios priemonės įgyvendinimas nei iki 2015 metų, nei po 2015 metų 
nenumatomas. Tikėtina, kad tokio ilgo ir brangaus naujo kelio atsiradimas galimas tik ilgalaikėje 
perspektyvoje. 

Naujam miesto centro apvažiavimui iš rytų galima būtų panaudoti Šiaurės gatvę — ją 
rekonstruoti, sujungti nutrūkstančias gatvės atkarpas bei pratęsti gatvę pietų kryptimi iki 
įsijungimo į Vytauto gatvę ties šiuo metu čia esančia degaline. Tokiu būdu atsirastų nauja 
jungtis, kuri sudarytų galimybę apvažiuoti miesto centrinę dalį iš rytų pusės ir sujungtų Vytauto, 
Birutės, Pilviškių, Žemdirbių ir S. Neries gatves. Ji būtų patogi per miestą važiuojančių 
sunkvežimių eismui — sunkvežimių vairuotojai galėtų rinktis trumpesnį kelionės maršrutą. Taip 
pat būtų sudarytos geros sąlygos ir lengvajam transportui apvažiuoti miesto centrą, išvengiant 
intensyvių S.Nėries, Statybininkų, Pilviškių, Gedimino ir Birutės gatvių sankryžų. 

 
Gerinti bendrą gatvių būklę. Skatinti keliones nemotorizuotu transportu, plėsti 

pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą. Pagal 2005 metų gatvių inventorizacijos duomenis, mieste 
buvo 51,6 km gatvių. Iš jų 63,2 proc. turėjo asfaltbetonio dangą, o kitos buvo žvyruotos. 
Dabartiniai turimi duomenys leidžia manyti, kad miesto teritorijoje yra apie 75 km gatvių ir 
vietinės reikšmės kelių. Iš jų tik apie 46 proc. turi asfaltbetonio dangą, o kitos — žvyro arba 
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grunto dangas. Pastarosiose nėra nei šaligatvių, nei pėsčiųjų takų, jų dangos linkę greičiau 
dėvėtis, blogina eismo sąlygas, dulka. Šaligatvių trūksta ir asfaltuotose Vilkaviškio gatvėse, o 
juk Vilkaviškis — kompaktiškas miestas, ir kelionės pėsčiomis arba dviračiais mieste yra 
populiarios. Todėl gatvių asfaltavimas, šaligatvių ar pėsčiųjų takų įrengimas, bei bendros būklės 
gerinimas yra vienas iš prioritetinių susisiekimo infrastruktūros priežiūros ir plėtros uždavinių. 

Pėsčiųjų-dviračių takams tiesti būtina išnaudoti Šeimenos ir Vilkaujos upių bei Paežerių 
ežero pakrantes ir taip sujungti takas miesto centrą, kuriame yra pagrindiniai traukos objektai, su 
prie Paežerių ežero esančiomis rekreacinėmis zonomis. Taip pat numatoma pėsčiųjų-dviračių 
taku sujungti miestą su Didžiųjų Šelvių kaimu, kuriame įsikūrusi Vilkaviškio geležinkelio stotis. 

 
Formuoti susisiekimo infrastruktūrą numatomose urbanizuoti teritorijose. Bendrajame 

plane numatoma miesto gyvenamųjų teritorijų plėtra rytų-šiaurės rytų kryptimi, bei komercinės 
paskirties veikloms skirtų teritorijų plėtra pietų-pietvakarių kryptimi, kur yra laisvi plotai tarp 
miesto ribos ir kelio A7. Numatomose urbanizuoti teritorijose, prisiderinant prie esamo 
išplanavimo, gatvių tinklas ir toliau turėtų būti formuojamas radialiniu principu. Kitapus kelio 
A7, kuris šioje vietoje kartu yra Vilkaviškio miesto pietinis aplinkkelis, jokios urbanistinės 
miesto plėtros planuoti ir vykdyti nerekomenduojame. Kitu atveju kiltų grėsmė, kad ilgainiui 
kelias bus užstatytas, “aplips” nuovažomis, sankryžomis bei perėjomis ir taps avaringa, 
problemine, “siaura” vieta valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle. Patekimas į prie kelio 
A7 planuojamas komercines teritorijas tūrėtų būti numatytas ne tiesiogiai iš pačio kelio, o iš į jį 
įsijungiančių kitų gatvių, todėl kelyje A7 jokių naujų sankryžų nenumatoma. Gatvių tinklas tose 
teritorijose turėtų būti planuojamas lygiagretus aplinkkeliui, ką galima įvykdyti išlaikant 
radialinio gatvių tinklo planavimo principus. 

Remiantis ekspertiniu vertinimu, šiuo metu Vilkaviškyje automobilių parkavimo vietų 
poreikis tenkinamas 90—95 proc., taigi, yra nedidelis parkavimo vietų trūkumas. Apie 50 
automobilių vietų turinti automobilių stovėjimo aikštelė planuojama šiauriau miesto centro, kur 
parkavimo aikštelių beveik nėra. Atsižvelgiant į tai, kad kelionių automobiliais intensyvumas 
paskutinius dvejus metus tiek šalyje, tiek rajone ir mieste mažėjo, o automobilizacijos lygis 
stabilizavosi, didesnė automobilių stovėjimo aikštelių plėtra užstatytose teritorijose nenumatoma. 
Prie naujai statomų pastatų automobilių parkavimo poreikis skaičiuojamas ir automobilių 
stovėjimo aikštelės projektuojamos pagal STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos” reikalavimus. 

 
Sudaryti sąlygas miesto visuomeninio transporto darbo atnaujinimui. Šiuo metu mieste 

nėra miesto vidaus visuomeninio transporto. Tačiau miestui plečiantis, ilgėjant kelionės 
atstumams, o taip pat siekiant išvengti augančios automobilizacijos neigiamų pasekmių bei kitaip 
gerinti gyvenimo kokybę, miesto viešojo transporto poreikis didės. Todėl miesto gatvių tinklo 
plėtra planuojama taip, kad sudarytų palankias sąlygas būsimam visuomeninio transporto darbui. 
Tam tikslui bendrajame plane numatomos naujos C ir B kategorijų gatvės, kuriose visuomeninio 
transporto eismas galėtų vykti be apribojimų, o gatvių tinklas formuojamas taip, kad būtų 
galimybė keleivių pervežimą vykdyti užžiedintais maršrutais. 

8.3. Inžinerinė infrastruktūra 
 
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. 



VILKAVIŠKIO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2010—2020 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

45 
SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66 A, LT-44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, interneto svetainė http://www.kaunoplanas.lt/ 

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, Rimgaudo ir Kisiniškių gatvių 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. 

 
21 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. 

 
KONCEPCIJOJE NUMATOMI UŽDAVINIAI: 

 Gamtinių dujų tiekimo sistemos perdavimo ir paskirstymo tinklų  plėtrą vykdyti 
pagal  parengus investicinius projektus ir įvertinus jų ekonominį  pagrįstumą; 

 Skatinti vartoti ekologiškai švaresnį organinį kurą – gamtines dujas; 
 Parengti  Vilkaviškio miesto savivaldybės gamtinių dujų tiekimo  svarbesnių krypčių 

dujofikavimo schemas; 
 Riboti užstatymo intensyvumą po 200 metrų atstumu į abi puses  nuo esamų 

magistralinių dujotiekių vamzdžių ašies, kurie suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos 
vietovės klasės reikalavimus. 
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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. 
3. AB „Lietuvos energija“ savo planavimo sąlygose nurodė: 
4. Įvertinti esamą 110 kV oro liniją Gižai—Vilkaviškis. 
5. Įvertinti esamą 110 kV oro liniją Vilkaviškis—Kybartai. 
6. Įvertinti esamą 110/10 kV oro liniją Vilkaviškio TP. 
7. 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. 

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. 

 
22 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.  

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. 

KONCEPCIJOJE NUMATOMI UŽDAVINIAI: 
 Patikimai ir saugiai aprūpinti energija visas ūkio šakas. 
 Didinti elektros energijos paskirstymo efektyvumą, mažinti energijos nuostolius 

skirstomuosiuose tinkluose. 
 Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė 

energija, mažoji hidroenergetika, biomasė) ir atliekinių išteklių, diegti šiuolaikiškus 
alternatyvius energijos gamybos metodus. 

 Atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros pastotes, 
iš dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus). 

 Pasiekti, kad vietiniai atsinaujinantieji ir atliekiniai energijos ištekliai 2025 metais 
sudarytų ne mažiau kaip 20 procentų bendro pirminės energijos balanso; 



VILKAVIŠKIO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2010—2020 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

47 
SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66 A, LT-44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, interneto svetainė http://www.kaunoplanas.lt/ 

 Išplėsti elektros tinklus Vilkaviškio miesto siūlomoje plėtroje. 
 Išplėsti elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus. 

 
Vandens tiekimas 
Vilkaviškio miestui vanduo tiekiamas tiesiai giluminiais siurbliais iš vandenviečių, (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. 

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

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.  

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

Prie kiekvienos planuojamos didžiosios prekybos įmonės planuojami nutiesti 
vandentiekio ir nuotekų tinklus arba renovuoti esamus. 

 
Buitinės nuotekos 
Vilkaviškio mieste yra centralizuota buitinių nuotekų sistema. Buitinių nuotekų vartotojų ir 

abonentų yra 3844. Buitinių nuotekų 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 nuotekų vamzdžių reikia renovuoti arba keisti naujais. 

Vilkaviškio nuotekų valykla yra biologinio valymo su fosforo ir azoto valymu. Našumas — 
3200 m3/parą, 1168000 m3/metus. Išvaloma apie 85 % nuotekų. 

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 nuotekų tinklų. Blogiausia padėtis miesto teritorijose, 
kuriose nėra įrengti nuotekų 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. 

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

Vilkaujos upes. Paviršinės nuotekos nuvedamos į esamus lietaus nuotakyno kolektorius. 
Vamzdynai iš keraminių, plastmasinių ir gelžbetoninių vamzdžių.  

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. 

KONCEPCIJOJE NUMATOMI UŽDAVINIAI: 
 Išplėsti centralizuotus nuotėkų tinklus Vilkaviškio mieste ir prie nuotakyno prijungti tuos 

vartotojus, kurie šiuo metu jau vartoja centralizuotai tiekimą geriamąjį vandenį, tačiau 
nuotėkų tvarkymu rūpinasi individualiai. 

 Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotėkų tinklus Vilkaviškio mieste į jau užstatytus 
ir apgyvendintus individualių namų kvartalus. 
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 Vandens tiekimo plėtrą vykdyti pagal parengtus investicinius projektus, įvertinus jų 
ekonominį pagrįstumą.  

 Nuotekų valymo įrenginių pralaidumą didinti pagal parengtus investicinius projektus, 
įvertinus plečiamą pramonę, gyvenamuosius rajonus atsižvelgiant į ekonominį 
pagrįstumą. 
 

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. 

Vilkaviškio mieste yra 2913 centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai. 
KONCEPCIJOJE NUMATOMI UŽDAVINIAI: 

 Renovuoti šilumos tinklus. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius. 
 Individualių namų šildymui naudoti gamtines dujas. 
 Įgyvendinti šilumos taupymo priemones pastatuose . 
 Skatinti vartoti vietinį, ekologiškai švaresnį organinį kurą (miško medžių atliekas, 

skiedras, šiaudus, šieną, medžių genėjimo atliekas, pakelių šienavimo atliekas ir kt.). 
 Modernizuoti ir automatizuoti katilines. 
 Pagal galimybes, decentralizuoti karšto vandens ruošimą. 

 
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. 

KONCEPCIJOJE NUMATOMI UŽDAVINIAI: 
 Užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą. 
 Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą. 

8.4. Aplinkos kokybė, saugomos teritorijos ir želdynai 
Vilkaviškio miesto bendrojo plano koncepcijos pagrindinis tikslas aplinkos kokybės 

gerinimo srityje yra išlaikyti ir stiprinti esamą aplinkos kokybės, gamtinio karkaso, 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės palaikymo sistemą, t. y., išsaugoti miesto gamtinį 
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kraštovaizdį ir vertingus gamtinio karkaso elementus; užtikrinti miesto žaliųjų plotų kiekybinę ir 
kokybinę plėtrą; sumažinti vandenų, oro, dirvožemio ir akustinę taršą. 

Šiems tikslams įgyvendinti siūloma imtis tokių priemonių: 
1) Mažinti oro taršą: 

 sureguliuoti eismo srautus taip, kad sunkiojo transporto tranzitas per miesto centrą 
būtų minimizuotas, 

 sudaryti sąlygas bei skatinti bemotorio transporto naudojimą, modernizuoti viešojo 
susisiekimo sistemą. 

 modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, pertvarkyti centralizuoto 
šilumos tiekimo katilines naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 

 šviesti visuomenę, skatinti ekologiškų degalų bei atsinaujinančių energijos išteklių 
vartojimą, pavasario ir vasaros laikotarpiu valyti miesto gatvių važiuojamąją dalį ir 
jų aplinką, reguliariai valyti gatves vakuuminiu būdu, plauti ir laistyti gatvių dangą. 

2) Mažinti paviršinių ir gruntinių vandenų taršą: 
 vykdyti nuotekų tinklų plėtrą priemiesčio teritorijose, garantuojant nuotekų 

nepatekimą į paviršinius vandens telkinius bei į gruntinius vandenis, 
 įgyvendinti paviršinių vandenų nuotėkų tvarkymo galimybių studijoje numatytas 

priemones, 
 taikyti pažangiausias nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo technologijas, 

mažinančias vandens taršą, naujausias medžiagas ir pažangiausias technologijas 
aplinkosauginių statinių konstrukcijose, skatinti įmones mažinti taršą gamybos 
proceso metu ar jos išvengti susidarymo vietoje. 

3) Pagerinti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą: 
 užtikrinti galimybę atliekas rūšiuoti, optimizuoti atliekų aikštelių išdėstymą, sudaryti 

gyventojams galimybę mokėti už faktiškai susidarantį atliekų kiekį. 
 Laikytis Valstybinio Strateginio Atliekų tvarkymo plano numatytų atliekų tvarkymo 

principų — artimumo ir pakankamumo, visuotinumo principai ir principas „teršėjas 
moka“. 

4) Kraštovaizdžio apsaugai: 
 išsaugoti esamas gamtinio karkaso struktūras ir žaliuosius plotus, 
 stiprinti (įteisinti) gamtinio karkaso struktūras pagrindinėje miesto dalyje ir 

apymiestyje, 
 Išlaikyti esamą miesto želdynų struktūrą bei tinkamai prižiūrėti miesto teritorijoje 

esančius parkus. 
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 
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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 — 
5 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. 

Pateikiami koncepcijos teiginiai yra siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir 
atitinka aplinkos tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio 
konvencijoje (5 ir 6 str., Žin., 2002, Nr. 104-4621): 

1) įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų 
bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą; 

2) integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į teritorijų ir miestų planavimo politiką bei 
kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną 
kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui; 

3) nustatytus kraštovaizdžius įvertinti, atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir 
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę. 

8.5. Kultūros paveldas 
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo koncepcijos 

dalyje detalizuojamos Lietuvos Respublikos teritorijos BP numatytos kultūros paveldo teritorijų 
saugojimo ir naudojimo sistema bei gairės. Šios bendrojo plano dalies tikslas — užtikrinti 
kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje miesto teritorijos raidoje, integruojant jas į 
kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui 
numatytas objektų tinkamas panaudojimas, kuris užtikrintų nekilnojamojo kultūros paveldo 
išlikimą. 

Vilkaviškio miesto bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje nagrinėjami visi 
teritoriniai kultūros paveldo objektai ir pavieniai, nedidelę teritoriją užimantys objektai. Tai 
statinių kompleksai, statiniai, laidojimo, įvykių vietos, monumentai. 

Vilkaviškio bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustato teritorijos nekilnojamojo kultūros 
paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, užtikrinančias kultūros paveldo 
objektų išsaugojimą. Plano sprendiniai rengti vadovaujantis Lietuvos nacionaline darnaus 
vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039), kur nurodoma, kad Lietuvos kultūrinio savitumo 
išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų. 

Koncepcijos teiginiai atitinka Miestų ir miestelių lygmens teritorijų planavimo reikalavimus. 
Pateikiamos sąvokų turinys atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 
1995, Nr. 3-37) bei kitų kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių nacionalinių ir Lietuvos 
ratifikuotų tarptautinių teisės aktų reikalavimus, Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, kuris įtvirtina 
principą, kad kultūros paveldo išsaugojimą būtina vertinti kaip svarbų veiksnį, įtakojantį vietovės 
ekonominę plėtrą (1 str. 3 sk, Žin., 2002, Nr. 110-4852). 

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas turi būti laikomas neatsiejama Vilkaviškio 
miesto teritorijos plėtros dalimi. Pagrindinė strateginė teritorijos plėtros kryptis — plano 
koncepcija, atitinka integralios kultūros paveldo apsaugos sampratą — siekiama kultūros 
paveldo objektų išsaugojimo, naudojant juos visuomenės reikmėms. 

Pateikiami teiginiai taip pat atitinka tikslus, numatytus Lietuvos ratifikuotoje Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje (5 str.; Žin., 1997, Nr. 19-411): 
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1) priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą 
vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo 
programas; 

2) vystyti mokslinius ir techninius tyrimus bei tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas 
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos 
paveldui; 

3) imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių 
priemonių, būtinų šio paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui), 
prezentavimui bei reabilitavimui. 

Pateikiami koncepcijos teiginiai yra siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir 
atitinka aplinkos tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio 
konvencijoje (5 ir 6 str., Žin., 2002, Nr. 104-4621): 

1) įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro 
kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą; 

2) integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į teritorijų ir miestų planavimo politiką bei kultūros, 
aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą politikos 
sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui; 

3) nustatytus kraštovaizdžius įvertinti, atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir atitinkamos 
gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos pažymėtos 
brėžiniuose. 

 
Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritorinė sklaida planuojamoje teritorijoje 
Statinių kompleksai ir statiniai: 
Reikia išskirti didžiausią — Spirito fabriko statinių kompleksą. Šis objektas yra prie 

Kauno—Vilkaviškio—Kybartų kelio (Vytauto g.), patogioje turizmo reikmėms vietoje. 
Kompleksas užima didoką miesto centro teritorijos dalį. Šis retas tipologiniu požiūriu kultūros 
paveldo objektas urbanistiniu požiūriu glaudžiai susijęs su miestu, yra potencialus turistų traukos 
objektas planuojamoje teritorijoje. Dabar komplekso statiniai naudojami komercinei ir 
sandėliavimo paskirčiai. Kompleksas kol kas, nėra tvarkomas taip, kad būtų patrauklus turistams. 

Kitas stambus statinių kompleksas prie to paties kelio — Vilkaviškio kunigų seminarijos 
statinių kompleksas. Jame veikia siuvimo fabrikas, teritorija nėra patraukli ir tinkamai 
sutvarkyta. 

Netoliese išlikę keli Vilkaviškio buv. dvaro sodybos pastatai, vienas seniausių Vilkaviškio 
pastatų — J.Basanavičiaus gimnazija. 

Miesto centre yra senojo užstatymo fragmentų, į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
(NKV) registrą įtraukti malūnas-aliejinė, buv. spaustuvė. 

 
Laidojimo vietos, monumentai: 
Trejos kapinės — katalikų, žydų, vokiečių senosios kapinės yra pačiame miesto centre, 

netoli kelio į Kybartus. Buvusių caro kareivinių teritorijoje yra genocido aukų kapavietės. 
Centre Vytauto g., prie cerkvės, aikštėje, stovi Lietuvos Nepriklausomybės paminklas. 
 
Išvados: 
 Planuojamoje teritorijoje nėra gausu kultūros paveldo objektų, dauguma jų išsidėstę 

prie kelio į Kybartus, potencialios turistinės trasos. 
 Mieste visumoje išlikęs istorinis gatvių tinklas, tačiau istorinė erdvinė struktūra yra 

pažeista, prie aikštės ir senųjų gatvių atsirado didelių tūrių pastatai — naujadarai, 



VILKAVIŠKIO MIESTO BENDRASIS PLANAS 2010—2020 
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

52 
SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66 A, LT-44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, interneto svetainė http://www.kaunoplanas.lt/ 

dalinai pakeistos kai kurių gatvių trasos, pristatyta tipinių daugiabučių gyvenamųjų 
namų. 

  Planuojamoje teritorijoje yra vienas vertingiausių Lietuvos mažųjų pramonės 
paveldo objektų — spirito fabriko statinių kompleksas. Tai reikšmingas miesto 
kultūriniam kraštovaizdžiui statinių kompleksas, urbanistiniu požiūriu neatsiejamai 
susijęs su miesto centru. Unikalus tipologiniu požiūriu yra kunigų seminarijos 
statinių kompleksas. 

 Miesto apylinkėse vyrauja kolūkinis kraštovaizdis su išlikusiais pavieniais istorinių 
tipų kraštovaizdžio elementais. 
 

Kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos 
Vilkaviškio miesto kultūros paveldo apsaugą, pritaikymą ir naudojimą turi užtikrinti 

valstybinės ilgalaikės programos: 
1) Ilgalaikė dvarų paveldo objektų — istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa, 

patv. 2005 m. sausio 10 d. KVAD (KPD) įsakymu Nr. Į-09. Įgyvendinant šią programą 
vykdomas dvarų kultūros paveldo puoselėjimas regione, galimas nors dalinis istorinio 
kraštovaizdžio elementų atkūrimas. 

2) LR Vyriausybės nutarimas: Dėl dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo 
priemonių patvirtinimo (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 481). 

3) Kultūrinio turizmo plėtros programa. (Vilnius, 1998). Joje numatytos kultūrinio turizmo 
plėtros programos tikslai ir uždaviniai, programos realizavimo priemonės. Priemonių 
planui įgyvendinti planuojamoje teritorijoje turizmo infrastruktūros plėtra derinama su 
atrinktais eksponuotinų kultūros paveldo objektų dislokacija. 

 
Laukiami rezultatai įgyvendinant šias programas: 

 sudaromos palankesnės sąlygos kultūros paveldo objektų išsaugojimo užtikrinimui ir 
integravimui į visuomenės gyvenimą; 

 efektyvesnis ES fondų ir kitos tarptautinės paramos panaudojimas; 
 sudaromos palankesnės sąlygos pristatyti Europoje Lietuvos kultūros paveldą; 
 sudaromos palankesnės sąlygos valstybės ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai, 

geresniems kultūrinės tapatybės elementų, tradicijų ir gyvenimo būdo ryšiams 
nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygiais. 
 

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba ir naudojimas 
Vilkaviškio miesto bendrojo plano sprendiniai bus įgyvendinami, remiantis pagrindinėmis 

kultūros paveldo apsaugos nuostatomis: 
1) išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą; 
2) stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo 

išsaugojimą. 
Kultūros paveldo objektai kartu yra ir kultūrinio turizmo ištekliai. Vilkaviškio miesto 

kultūros paveldo apsauga realizuojama pritaikant jį viešąjam pažinimui ir naudojimui, 
kultūriniam turizmui plėtoti. Remiantis Europos kultūros paveldo apsaugos dokumentais, 
kultūros vertybės saugomos jas tinkamai naudojant. 

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose planuojama veikla 
reglamentuojama kultūros paveldo specialiuosiuose planuose ir paveldo apsaugą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. Detalios tvarkymo ir apsaugos teritorinės priemonės 
konkretizuojamos detaliuosiuose planuose ir objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą, individualiuose apsaugos reglamentuose, taip pat tipiniuose apsaugos reglamentuose, 
jeigu nėra individualių reglamentų. 
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Statinių kompleksai, statiniai: 
1. Statinių kompleksus ir atskirus statinius, kurie saugomi viešajam pažinimui ir 

naudojimui tvarkyti, vadovaujantis LR NKPAĮ 19 straipsnio nuostatomis. 
2. Statiniai ir statinių kompleksai gali būti naudojami tik apžiūrėjimui, apžiūrėjimui ir 

infrastruktūros plėtrai, gyvenamajai, švietimo funkcijoms. Juose gali vykti įvairūs 
renginiai. Galima atgaivinti pirminę gamybinę funkciją (malūnai, spirito varyklos ir t.t.). 
Pritaikymas turi sudaryti sąlygas tinkamai tvarkyti objektų teritorijas. 

3. Vieną vertingiausių Sūduvos pramonės paveldo objektų, su išlikusiais visais sudėtiniais 
elementais - Spirito varyklos  statinių kompleksą saugoti, kaip vientisą nedalomą 
objektą. Šį retą tipologiniu požiūriu objektą  (XIX a. pab.. XXa pr. provincijos miestelio  
pramonės įmonė), originalios architektūros kompleksą, galima būtų sutvarkyti, kaip 
ypač atraktyvų turistams ir vietos gyventojams objektą .Kompleksas galėtų tapti 
patraukliu traukos centru. Paskirtis galėtų būti įvairi: čia galėtų persipinti kultūrinių 
renginiai, komercija, dalinis artimos pirminei paskirties atgaivinimas. Kad objektas 
taptų patrauklus, būtina restauruoti pastatus, nugriauti juos bjaurojančius  priestatus, 
regeneruoti autentišką kiemo dangą. 

4. Buv. kunigų seminarijos pastatų pritaikymas, turint omenyje didžiulius pagrindinio 
pastato gabaritus Vilkaviškio dydžio miestui, yra komplikuotas. Tačiau pastate tikrai 
negali likti pramonės įmonė. Pastatus ir teritoriją galima būtų naudoti kultūrinei veiklai. 
Būtinas tinkamas teritorijos sutvarkymas. 

5. Būtina tinkamai tvarkyti Vilkaviškio dvaro sodybos pastatus ir teritoriją. Nors dabar tai 
sunkiai įsivaizduojama, siekti, kad būtų pakeista dabartinė dvaro rūmų paskirtis. 
Susidariusi romantizuotos praeities aura, patraukli gamtinė aplinka suteikia galimybes 
pastate ir greta jo organizuoti kultūrinę veiklą - koncertus, parodas, vystyti muziejinę 
veiklą ir t.t. 

6. Statinių kompleksų ir statinių teritorijas tvarkyti pagal kultūros paveldo specialiuosius 
planus, kuriais turi būti nustatomos teritorijų ribos, fizinės ir vizualinės apsaugos 
pozoniai bei paveldosaugos reikalavimai.. Prioritetą taikyti objektams, patenkantiems į 
turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus. 

7. Restauruoti nepraradusį pirminės paskirties aliejinės pastatą, kuris galėtų tapti ir 
patraukliu turistams, kartu ir komerciniu objektu. 

8. Inicijuoti atskirų statinių, turinčių kultūros vertės požymius tyrimus, dėl galimo 
įtraukimo į NKV registrą ir saugojimo lygmens nustatymo. Tai būtų senojo pašto stoties 
komplekso korpusas su vartų fragmentu Vytauto g.,  cerkvė, pastatai Vytauto,  
J.Basanavičiaus, Vilniaus g. 

 
Laidojimo, įvykių vietos, monumentai: 
1. Senosios kapinės ir kapavietės, įvykių vietos, monumentai, saugomos viešajam 

pažinimui ir viešajai pagarbai. Būtina užtikrinti šių objektų vertingųjų savybių 
išsaugojimą, skirti lėšas jų teritorijų ir prieigų tvarkymui. Numatyti ir įrengti 
privažiavimus, priėjimo takus, informacinius ženklus, nuorodas. 

2. Ypatingą dėmesį skirti genocido aukų kapavietės buv. caro kareivinių teritorijoje 
tinkamam sutvarkymui ( dabar teritorija apleista). 

3. Būtina įrengti informacines nuorodas į senąsias kapines, ypač sunkiai randamos ir 
prieinamos žydų senosios kapinės. 

4. Tvarkyti vertingus meniniu požiūriu antkapinius paminklus senosiose kapinėse. 
5. Geriausiai atspindinčias regiono savitumą, senąsias kapines, reikšmingiausias Lietuvos 

ir regiono istorijai kapavietes, pažyminčius svarbius Lietuvai ir regionui įvykius, 
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meniniu požiūriu vertingus paminklus ir mažosios architektūros objektus įtraukti į 
turistines trasas. 

 
Vilkaviškio miesto kultūros paveldo apsauga turi būti realizuojama, jį pritaikant viešajam 

naudojimui, ir kultūriniam bei pažintiniam (vietiniam bei tarptautiniam) turizmui vystyti, 
kultūros puoselėjimui ir propagavimui. 

Būtina pritraukti investuotojus, norinčius pritaikyti kultūros vertybes šiandieniniam 
naudojimui — kultūrinėms, komercijos, aptarnavimo, turizmo reikmėms, taip pat investuotojus, 
norinčius įsigyti ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti, atkurti kultūros paveldo 
vertybes. 

Kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam naudojimui labai svarbus informacijos 
skleidimas ir visuomenės švietimas. Informacija turi būti visuomenei prieinama ir tinkamai 
pateikta. 

Reikia išvystyti informacijos infrastruktūrą. Strategiškai patogiose vietose išdėstyti 
informacinės sistemos ženklus. Plėtoti informacijos apie kultūros paveldo objektus leidybą ir 
platinimą. 

Pagrindinis Vilkaviškio miesto kultūros paveldo išsaugojimo prioritetas turi būti kultūros 
paveldo teritorijų integravimo į miesto gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra. 

8.6. Rekreacija ir turizmas 
Rekreacija ir turizmas yra viena iš sparčiai besivystančių veiklos sričių Lietuvoje. 

Vilkaviškio mieste ši sritis dar menkai išvystyta, nors miestas ir turi tam tikrą rekreacinį 
potencialą. Vilkaviškis gali tapti vienu iš regioninių turizmo centrų, tam būtina išplėtoti turizmo 
aptarnavimo infrastruktūrą. Mieste jau dabar yra nemažai gerai sutvarkytų viešųjų erdvių, 
tinkamų vietos gyventojų rekreacijai.  

Mieste veikia įvairūs mėgėjų sporto klubai, tačiau trūksta šiuolaikiškai įrengtų sporto (ar 
universalių) salių ir atvirų aikštynų, aprūpintų modernia įranga, o esamų būklė neatitinka 
šiuolaikinių reikalavimų. Vilkaviškyje nėra nakvynės namų, nors laikino apnakvyndinimo 
poreikis egzistuoja. 

Pagrindiniai koncepciniai pasiūlymai turizmo ir rekreacijos srityje Vilkaviškio miestui yra 
tokie: 

 Sutvarkytos Šeimenos pakrantės mieste, su poilsio aikštelėmis. 
 Gerinti mokinių sveikatingumo rodiklius, rekonstruojant mokyklų stadionus, sporto 

aikštynus (taip pat ir esančius gyvenamosiose teritorijose), įsigyjant kūno kultūros 
pamokoms reikalingo inventoriaus, plėtojant sporto būrelių spektrą, organizuojant 
varžybas tarp mokyklų. 

 Parengti ir įgyvendinti sporto aikštynų ir sporto salių (ypatingai prie bendrojo lavinimo 
mokyklų) renovacijos ir plėtros programą, siekiant, kad sporto objektai atitiktų 
šiuolaikinius reikalavimus. Tuo būtų padidinamas kūno kultūros ir sporto užsiėmimų 
prieinamumas. 

 Siekti realizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės kartu su Lenkijos partneriais rengiamą 
bendrą projektą „Jaunimo bendradarbiavimas abipus sienos“, kuriuo numatoma 
Vilkaviškio miesto stadiono rekonstrukcija.  

 Organizuoti vasaros ar mokyklinių atostogų, laisvalaikio praleidimą vaikams iš 
socialinės rizikos šeimų, pagal socialinio bendravimo įgūdžių formavimo ir tobulinimo 
programą. 

 Nustačius realųjį poreikį, išspręsti nakvynės namų steigimo klausimą (gal būt būsimojo 
Dienos centro patalpose). 
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8.7. Socialinė aplinka 
Vertinant Vilkaviškio miesto socialinę aplinką, būtina atsižvelgti į keletą aspektų, kurie 

labiausiai veikia ją dabartiniu metu ir, neabejotinai, veiks ateityje. Atlikta Vilkaviškio miesto 
socialinės aplinkos tikrosios būklės analizė leidžia konstatuoti, kad mieste yra daug spręstinų 
problemų, dalis iš kurių spręstinos nedelsiant. Siūlomų sprendinių įgyvendinimas priklausys nuo 
daugelio veiksnių, tarpe kurių išskirtini yra šie: verslo sąlygų gerinimas, modernizuojant gamybą 
ir pritraukiant investicijas, naujų darbo vietų kūrimas, gyventojų skaičiaus mažėjimo 
sustabdymas, švietimo, kultūros, asmens sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos paslaugų 
kokybės ir prieinamumo visiems gyventojams gerinimas, gyvenimo kokybės gerinimas 
renovuojant esamus gyvenamuosius pastatus ir naujų statybų skatinimas, naujų inžinerinės 
infrastruktūros sutvarkymas ir modernizavimas. 

Būstas. Gyvenamojo būsto kokybė ir patrauklumas labai priklauso nuo gerbūvio ir 
komunalinių patogumų lygio. Vilkaviškio teritorijos užstatyme dominuoja individualūs 
gyvenamieji namai. Tačiau daugiau kaip du trečdaliai butų yra daugiabučiuose namuose, kurių 
inžinerinių sistemų ir konstrukcijų būklė yra prasta, nes pastatai statyti daugiau kaip prieš 30 
metų. Dauguma būstų aprūpinti geriamuoju vandeniu, prijungti prie nuotekų pašalinimo sistemos 
arba turi vietinius valymo įrenginius, būstai elektrifikuoti, daugiau kaip pusė miesto gyventojų 
buityje naudoja dujas. Gamtinėmis dujomis yra aprūpinama dauguma gyventojų, tačiau dėl 
esamo dujotiekio išvystymo ypatumų individualių namų aprūpinimas dujomis yra 
nepakankamas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema geriau išvystyta miesto centrinėje dalyje, 
todėl rajonai nutolę nuo jo ir užstatyti individualiais gyvenamaisiais namais šia paslauga 
naudojasi mažiau. Daugiabučiams ir individualiems gyvenamiesiems namams komunaliniai 
patogumai yra teikiami nevienodai. Daugiabučių namų bendrijoms savivaldybė teikia paramą, 
tačiau konstatuotina, kad daugiabučių priežiūra yra nepakankama, nes remonto ir renovacijos 
darbams dar trūksta kompleksiškumo. Netolygiai išvystyta viešoji infrastruktūra — šaligatviai, 
nuovažos, apšvietimas ir t. t. Mieste jau yra įdiegta buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir 
tvarkymo sistema. Tačiau sėkmingam jos funkcionavimui, trukdo dalies gyventojų įpročiai ir 
abejingumas.  

Švietimas ir neformalus ugdymas. Nuo išsilavinimo labai priklauso žmogaus vertybių 
sistema, gyvenimo būdas, gebėjimas kritiškai mąstyti, socialinis statusas ir socialinio 
bendravimo modelis, pragyvenimo lygis ir t. t. Vilkaviškio gyventojų išsilavinimas atsilieka nuo 
apskrities ir šalies rodiklių: labai mažas nuošimtis asmenų įgijusių aukštąjį ir didelis turinčių 
tik pradinį išsilavinimą (2001 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenys). 
Konstatuotina, kad esant tokiai situacijai, gali kilti sunkumų, steigiant kvalifikuoto darbo vietas. 

Vilkaviškio mieste mokyklų tinklo pertvarka vyksta pagal patvirtintą 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.  

Kultūra. Kultūrinę Vilkaviškio terpę formuoja trys įstaigos: Vilkaviškio kultūros centras ir 
Vilkaviškio viešoji biblioteka bei Vilkaviškio krašto muziejus, įsikūręs Paežeriuose. Vilkaviškio 
kultūros įstaigos sėkmingai vykdo edukacinės programas ir rengia įvairius projektus visuomenei. 
Kultūros centre veikia 19 saviveiklinio meno kolektyvų, kurių bendras dalyvių skaičius yra 
daugiau kaip 200. 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“. Visi 
įgyvendinti projektai turi išliekamąją vertę, todėl įdėtos pastangos bus naudingos visuomenei, 
turės pozityvų poveikį.  

Sportas. Vilkaviškio mieste aktyvia veikla užsiima 14 įvairių sporto šakų klubų, kuriuose 
sportuoja ir vaikai ir suaugusieji. Populiariausios sporto šakos Vilkaviškyje yra futbolas, lengvoji 
atletika, dviračių sportas, stalo tenisas, dvikovinės sporto šakos. Tačiau, konstatuotina, kad 
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mieste trūksta sporto salių ir aikštynų, 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. 

Sveikatos priežiūra. Všį Vilkaviškio ligoninė priskiriama rajono lygmens gydymo įstaigų 
grupei, teikia stacionarias ir ambulatorines paslaugas. 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, teikiamos ir 
medicininės reabilitacijos paslaugos. 

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. Neįgalieji, socialinės 
rizikos šeimos, smurto šeimoje aukos, pagyvenę asmenys — žmonės, kuriems kiekviena 
moderni valstybė privalo užtikrinti socialinių paslaugų teikimą. Nors valstybės finansinės 
galimybės plėsti centrų veiklą sunkmečio periodu yra ribotos, tačiau šių įstaigų steigimas bei 
plėtra remiami ES lėšomis.  

Artimiausiu metu vietinė darbo rinka ir toliau bus įtakojama globalių ekonominių problemų, 
kurios kartus su šalies ūkio smukimu, stabdo investicijas, o tai neigiamai veikia darbo rinką. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ypatinga Vilkaviškio problema tapo bedarbystė. Didėjant 
bedarbystei, labai išaugo ir ilgalaikių bedarbių skaičius. Gana opi problema yra jaunimo 
bedarbystė, kuriai užsitęsus, miestas gali prarasti ženklią darbo jėgos potencialo dalį. Darbo 
negaunantys jauni žmonės emigruoja, likusieji tampa socialiai remtinais. 

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. 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, o taip pat asmenų piktnaužiavimas alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis. 
Konstatuotina, kad ataskaitinio laikotarpio metu sumažėjo sunkių nusikaltimų prieš asmenį, 
tačiau išaugo turtinių nusikaltimų skaičius. Dalis asocialių asmenų taip pat tampa socialinės 
paramos gavėjais. Tokiems asmenims steigiami socializacijos centrai, siekiant padėti jiems įgyti 
ir tobulinti socialinio bendravimo įgūdžius.  

Analizuojant esamą socialinės aplinkos būklę, nustatyta, kad: 
1. Vilkaviškio mieste butų fondo būklė yra nepatenkinama, tai ypač pasakytuina apie 

miesto daugiabučius gyvenamuosius namus. Daugiabučiai gyvenamieji, namai pastatyti 
prieš 20—40 metų, jų atitvarinės konstrukcijos nusidėvėjusios, energetinės sistemos 
neefektyvios, todėl eksploatacija reikalauja papildomų energetinių išteklių ir nuolat 
brangsta. Gyvenamieji namai sodybinio tipo užstatymo kvartaluose nepakankamai 
aprūpinti gamtinėmis dujomis. 

2. Nuo 1996 m. gyvenamųjų namų bendrijoms parama teikiama pagal LRV ir Pasaulinio 
banko iniciatyva pradėtas būsto atnaujinimo ir energijos taupymo programas, tačiau 
Vilkaviškyje daugiabučių pastatų renovacija vyksta lėtai, nes, esant mažoms gyventojų 
pajamoms, bendrijos kuriasi vangiai. 

3. Vilkaviškyje visuomeninių įstaigų sklaida yra netolygi – didžioji jų dalis yra 
sukoncentruota miesto centrinėje dalyje. Tokia padėtis atspindi gyventojų 
koncentracijos netolygumus miesto teritorijoje.  
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4. Vilkaviškyje švietimo ir neformalaus lavinimo poreikiai tenkinami pakankamai, tačiau 
trūksta profesinio rengimo įstaigų. 

5. Kultūros įstaigų darbą teigiamai charakterizuoja vykdoma edukacinė veikla, tęstiniai 
projektai, vietinių tradicijų puoselėjimas ir propagavimas. 

6. Mieste veikia įvairūs mėgėjų sporto klubai, tačiau trūksta šiuolaikiškai įrengtų sporto 
(ar universalių) salių ir atvirų aikštynų, aprūpintų modernia įranga, o esamų būklė 
neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. 

7. Medicinos įstaigos koncentruojasi centrinėje miesto dalyje ir jos prieigose, tačiau 
teikiamos paslaugos ir jų kokybė atitinka gyventojų poreikius. Kai kurių paslaugų 
trūkumą ar kokybę kompensuoja geras medicinos įstaigų esančių apskrities centre ir 
Kaune pasiekiamumas.  

8. Savivaldybės institucijų, socialinės paskirties įstaigų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių 
organizacijų, teikiančių miesto (ir rajono) gyventojams socialines paslaugas, 
pastangomis gyventojų poreikiai yra tenkinami pakankamai. 

9. Daugiau dėmesio skirta nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai, darbui su specialiųjų 
poreikių turinčiais asmenimis ir socialinės rizikos šeimomis. 

10. Socialinio būsto fondo plėtra yra per lėta, pasiūla nedidėja, o paklausa auga. 
11. Vilkaviškyje nėra nakvynės namų, nors laikino apnakvyndinimo poreikis egzistuoja. 
Socialinis klimatas Vilkaviškio mieste negali būti vertinamas vienareikšmiškai, nes, kaip 

buvo konstatuota Esamos būklės analizės dalyje, dalis rodiklių ataskaitinio laikotarpio metu, o 
ypač paskutiniaisiais jo metais, blogėjo gana dideliu tempu. 

Vilkaviškio miesto bendrojo plano socialinės dalies koncepcijoje suformuluoti sprendiniai, 
kurių įgyvendinimas, užtikrintų miesto gyventojams patogesnę socialinės (ir visuomeninės) 
paskirties įmonių sklaidą, platesnę teikiamų paslaugų įvairovę ir aukštesnę jų kokybę. Sklaidos 
tolygumas padidintų socialinių paslaugų prieinamumą visiems miesto gyventojams, 
nepriklausomai nuo jų amžiaus ar socialinės padėties. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, 
koncepcijoje numatomi tokie sprendiniai: 

1. Numatyti lėšų miesto viešosios infrastruktūros — apšvietimo, gatvių, šaligatvių, 
nuovažų, dviračių takų, parkų ir t.t., tvarkymui ir eksploatavimui.  

2. Intensyviau skatinti ir remti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų steigimą, tai 
sudarytų palankesnes sąlygas tokių gyvenamųjų namų ir jų aplinkos kompleksiškai 
renovacijai. 

3. Kompleksiškai renovuojamose ir naujai formuojamose miesto teritorijose (ir įstaigose) 
organizuoti universalią aplinką, prieinamą tiek sveikiesiems tiek specialiųjų poreikių 
turintiems asmenims. 

4. Didinti socialinio būsto ir būsto asmenims su specialiais poreikiais pasiūlą. Tokie būstai 
turi būti integruoti bendroje gyvenamojoje erdvėje, siekiant didinti socialinės aplinkos 
universalumą ir socialinį gyventojų jautrumą. 

5. Siekiant padidinti būstų renovacijai panaudojamų lėšų efektyvumą, skatinti gyventojus 
rengti būstų renovacijos investicinius projektus. 

6. Siekiant, kad mieste įdiegta buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo sistema 
veiktų efektyviai, vykdyti gyventojų tarpe šviečiamąjį darbą, pabrėžiant jos ekonominę 
naudą ir ekologiškumo aspektą.  

7. Informuoti daugiabučių namų savininkų bendrijas apie valstybės teikiamą paramą 
daugiabučiams namams atnaujinti pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą, 
konsultuoti privalomos dokumentacijos rengimo klausimais. 

8. Siekiant, kad švietimo įstaigų patalpos visiškai atitiktų higienos normų keliamus 
reikalavimus, užtikrinti reikalaujamą temperatūrą žiemos metu, mažinti vaikų 
sergamumą, renovuoti pastatus, gerinti jų energetinį efektyvumą. Darbams atlikti turi 
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būti naudojamos Valstybės investicijų programos, Bendrojo lavinimo ir profesinių 
mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis programos, Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų ar kitų fondų bei savivaldybės lėšos. 

9. Atnaujinti mokyklose techninę mokomąją bazę, didinti kompiuterių skaičių — vienas 
kompiuteris turi tekti ne daugiau kaip dešimčiai mokinių (kaip yra numatyta Lietuvos 
nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje). 

10. Plėtoti bendradarbiavimą su Kultūros centru, Viešąją biblioteka, Vilkaviškio krašto 
muziejumi, medicinos įstaigomis, policija ar kitomis visuomeninėmis institucijomis, 
organizuojant mokiniams mokomuosius kursus, informuojančius apie įvairių neigiamų 
socialinių reiškinių (alkoholizmo, rūkymo, narkomanijos, nusikalstamumo, 
nekultūringo vairavimo ir pan.) žalą individui bei visuomenei. 

11. Gerinti mokinių sveikatingumo rodiklius, rekonstruojant mokyklų stadionus, sporto 
aikštynus (taip pat ir esančius gyvenamosiose teritorijose), įsigyjant kūno kultūros 
pamokoms reikalingo inventoriaus, plėtojant sporto būrelių spektrą, organizuojant 
varžybas tarp mokyklų. 

12. Sukurti mieste profesinio orientavimo sistemą (apimančią visą rajoną), kurios 
pagrindinis tikslas būtų pokyčių darbo rinkoje stebėsena, kurios duomenimis 
remdamiesi, profesijos patarėjai galėtų teikti informaciją apie perspektyvias veiklos 
sritis ir galimai realų specialistų poreikį. Taip mokyklų absolventai (taip pat jau turintys 
profesiją asmenys) įvertinę savo gebėjimus, pomėgius ir asmenines savybes, galėtų 
geriau pasirinkti studijų programas (dabartiniu metu S. Neries pagrindinėje mokykloje 
veikia Profesinio informavimo taškas - PIT). 

13. Miesto gyventojus skatinti „mokytis visą gyvenimą“, informuoti juos apie nuotolinių 
aukštojo mokslo studijų galimybes. Siekiant, kad asmenų kvalifikacija labiau atitiktų 
šiandieninės darbo rinkos poreikius, skatinti gyventojus nuolat kelti profesinę 
kvalifikaciją arba sudaryti galimybes persikvalifikuoti. 

14. Parengti ir įgyvendinti sporto aikštynų ir sporto salių (ypatingai prie bendrojo lavinimo 
mokyklų) renovacijos ir plėtros programą, siekiant, kad sporto objektai atitiktų 
šiuolaikinius reikalavimus. Tuo būtų padidinamas kūno kultūros ir sporto užsiėmimų 
prieinamumas. 

15. Siekti realizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės kartu su Lenkijos partneriais rengiamą 
bendrą projektą „Jaunimo bendradarbiavimas abipus sienos“, kuriuo numatoma 
Vilkaviškio miesto stadiono rekonstrukcija.  

16. Skatinti Bendradarbiavimo abipus sienos programos projektų parengimui, gauti paramai 
iš ES regioninės plėtros fondo, kurio tikslas — skatinti tvarų pasienio regionų 
vystimąsi, didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. 

17. Daugiaaukščių daugiabučių gyvenamųjų namų mikrorajonuose, kuriuose yra ženklus 
gyventojų sėslumas, turi būti numatytos lanksčios galimybės, susiformavus poreikiui, 
koreguoti arba keisti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kryptį arba paslaugų 
pobūdį (pvz.: lopšelis/darželis → mokykla/darželis → pradinė mokykla → neformaliojo 
ugdymo įstaiga ir pan.). 

18. Išnagrinėti galimybes Marijampolės profesinio rengimo centro, Vilkaviškio skyrių (S. 
Nėries g. 40), performuoti į profesinę mokyklą, kur moksleiviai būtų mokomi tradicinių 
vietos amatų, įgytų verslumo pagrindus ir susipažintų su verslo kultūra. Tikėtina, kad 
tradiciniai amatai taptų gera alternatyva, užsitikrinant pragyvenimo šaltinį. 

19. Atlikus tikslinę gyventojų apklausą, nustatyti viešo interneto prieigų realų poreikį ir 
steigimo galimybes miesto daugiabučių gyvenamųjų namų mikrorajonuose (teritorijose, 
kuriose gyvena daugiau asmenų, disponuojančių mažomis pajamomis). 
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20. Plečiant miesto gyvenamosios teritorijos ribas, privaloma numatyti teritorijas švietimo, 
kultūros ir medicinos įstaigoms (PSPC). 

21. Miesto (ir rajono) sveikatos priežiūros įstaigose kurti elektroninės registracijos sistemą, 
elektroninę paciento medicininę kortelę. 

22. Vykdyti tarp gyventojų šviečiamąjį–prevencinį darbą, siekiant paskatinti juos 
periodiškai pasitikrinti sveikatos būklę. 

23. Socialinio būsto klausimai turi būti sprendžiami operatyviau. Atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad tiek socialiniai būstai, tiek būstai neįgaliesiems turi būti integruoti pastatuose, kur 
dauguma gyventojų neturi specialiųjų poreikių ar socialinių problemų. Kitokiu atveju 
socialiniai ar neįgaliesiems skirti būstai tampa savotiškais rezervatais, kurie tik didina 
socialinę atskirtį. 

24. Vykdyti nuolatinę socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus dinamikos ir socialinių 
grupių poreikių pokyčių stebėseną. 

25. Organizuoti vasaros ar mokyklinių atostogų, laisvalaikio praleidimą vaikams iš 
socialinės rizikos šeimų, pagal socialinio bendravimo įgūdžių formavimo ir tobulinimo 
programą. 

26. Sprendžiant kitas, su socialine integracija susijusias problemas, Vilkaviškyje 
planuojama įsteigti Krizių centrą (S. Nėries g. 40), tačiau siekiant mažinti socialinę 
atskirtį, būtų tikslinga papildomai išnagrinėti dienos centrų ir apnakvyndinimo įstaigų 
steigimo arba plėtros būtinybę. Pagrindinė tokių centrų funkcija būtų skirtingų 
socialinių grupių bendravimo propagavimas ir skatinimas (socialinio bendravimo 
įgūdžių formavimas ir tobulinimas).  

27. Užtikrinti, kad naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, kaip ir yra planuojama, būtų 
įsteigti du Dienos centrai — neįgaliems jaunuoliams bei vaikams, o taip pat sukurtas 
pirmasis rajone Moterų krizių centras. 

28. Nustačius realųjį poreikį, išspręsti nakvynės namų steigimo klausimą (gal būt būsimojo 
Dienos centro patalpose). 

8.8. Ekonominė aplinka 
Vilkaviškio savivaldybės miesto strateginis plėtros tikslas ekonomikos srityje — gerinti 

verslo sąlygas, plėtoti konkurencingą produkciją gaminančias ir aukštos kokybės aptarnavimo 
paslaugas teikiančias įmones. Todėl tam tikslui pasiekti Vilkaviškio miesto savivaldybė turi 
sudaryti prielaidas ilgalaikiam ekonomikos pakilimui, investicijų pritraukimui, naujų įmonių 
steigimui ir esamų plėtrai, nedarbo lygio mažinimui (ir bedarbystės prevencijai) bei gyventojų 
pajamų didinimui. Tai įgyvendinant, tikėtina, kad sumažėtų emigracija, padidėtų gimstamumas, 
tai skatintų miesto gyventojų skaičiaus augimą. 

2009 m. Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikė apie 607 įmonės, iš kurių 259 veikė 
Vilkaviškio mieste. Atliekant esamos būklės analizę nustatyta, kad Vilkaviškio savivaldybėje 
(tiek jo kaimiškoje vietovėje tiek mieste) dominuoja smulkios ir mažos įmonės. Tai yra 
būdinga tokio ir panašaus dydžio Lietuvos miestams, turintiems nedidelį vietinės darbo jėgos 
potencialą ir apribotus žaliavų resursus. Stambių įmonių, kuriose dirbtų 1000 ir daugiau 
darbuotojų šioje savivaldybėje nėra. 

Galimybės plėtoti verslus yra glaudžiai susijusios su investicijomis tiek vidaus, tiek ir 
užsienio. Investitoriai ieško palankios aplinkos verslo vystymui, o sėkmingos investicijos kuria 
dar patrauklesnę aplinką naujoms investicijoms. Pagrindinės Marijampolės apskrityje plėtojamos 
pramonės šakos yra maisto, tekstilės, statybinių medžiagų, įrengimų gamybos, metalo ir medžio 
apdirbimo pramonė. Todėl natūralu, kad didžiausių tiesioginių užsienio investicijų Vilkaviškyje 
sulaukė apdirbamoji pramonė — investuota į maisto produktų ir gėrimų gamybą, tekstilės 
gaminių gamybą bei didmeninę ir mažmeninę prekybą, paštą ir telekomunikacijas, finansinį 
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tarpininkavimą, viešbučius ir restoranus, statybą ir nekilnojamąjį turtą. Tačiau Vilkaviškyje 
investicijų lygis labai atsilieka nuo šalies vidurkio. 
 Atsižvelgiant į tai, kad Didžiųjų prekybos centrų specialusis planas yra rengiamas ir 
suderintas Nuolatinėje statybos komisijoje ir į tai, kad Vilkaviškio mieste planuojama plėsti 
gatvių tinklą, rekonstruoti esamas gatves bei įrengti aplinkkelį, todėl manome, kad labai palanku 
būtų steigti Didžiąsias prekybos įmones Vilkaviškio mieste. Didieji prekybos centrai galėtų 
atsirasti bendrajame plane tik tam tikrose numatytose komercinėse teritorijose. Pagrindinės 
aplinkosaugos problemos, susijusios su didžiųjų įmonių plėtra mieste, yra oro tarša ir triukšmas. 
Tačiau sprendinių įgyvendinimas nepaveiks dirvožemio išteklių, žemės ūkio naudmenų, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės, saugomų gamtos vertybių, rekreacinių teritorijų, 
kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros, kraštovaizdžio estetinės kokybės, kultūros paveldo 
objektų. 
 2009 m. Vilkaviškyje buvo stebimos žymios nedarbo didėjimo tendencijos — bedarbių 
nuošimtis tarp darbingo amžiaus gyventojų metų pabaigoje siekė 10,9 %. Tarp registruotų 
bedarbių dominuoja vyrai (~57,5 %). Viena iš didžiausių problemų yra ta, kad Vilkaviškio 
mieste veikiančiose įmonėse darbą turi tik apie ketvirtadalis darbingo amžiaus miesto 
gyventojų. Ypač sudėtinga įsidarbinti asmenims iki 25 metų amžiaus ir neturintiems darbinės 
patirties. Artimiausiu metu darbo pasiūlos prognozė neigiama. Siekiant mažinti nedarbo lygį 
Vilkaviškyje vykdoma aktyvios darbo rinkos politika. 

Vilkaviškyje 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. Organizuoti tokią veiklą 
puikiausiai galėtų Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija mieste ir rajone 2008—2012 m. laikotarpiu 
vykdo (arba jau įvykdė) 26 įvairius projektus, kurie yra dalinai finansuojami ES struktūrinių 
fondų lėšomis. Bendra projektų apimtis yra beveik 72 mln. litų. Šiame skaičiuje paramos dalis 
yra 53,3 mln. litų, tame tarpe 6 projektai, kurių bendra vertė viršija 19 mln. lt., yra pilnai 
finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Analizuojant esamą verslo būklę Vilkaviškyje nustatyta, kad: 
1) Mieste dominuoja smulkios ir mažos įmonės. 
2) Labai mažai dėmesio skiriamas tradiciniams vietos amatams. 
3) Gana didelis nuošimtis įmonių, kurių pagrindinė veikla susijusi su nenaujų lengvųjų 

automobilių pardavimu ir aptarnavimu. Neigiama yra tai, kad susiklosčius 
nepalankioms šito verslo sąlygoms iš karto, per trumpą laiką atsiranda reali darbo 
praradimo grėsmė, tai neigiamai įtakoja verslo ir socialinę aplinką. 

4) Vietinis darbo jėgos potencialas išnaudojamas nepakankami — apie tai liudija neigiama 
darbo pasiūla ir aukštas vietos gyventojų nedarbo lygis (ypač jaunimo tarpe). Jei 
situacija negerės, miestas gali netekti dalies darbo jėgos potencialo. 

5) Žemas darbo užmokestis skatina gyventojų emigraciją į užsienį ar kitus Lietuvos 
miestus, todėl siekiant stabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimo tendenciją, būtina kurti 
geras sąlygas verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui. 

6) Nepakankamas tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų lygis, kuris yra labai tolimas 
nuo šalies vidurkio. 

7) Menkai išnaudojama strategiškai gera geografinė miesto padėtis, logistikos įmonėms 
kurti ir vystyti. 

8) Neišnaudojami turi gamtiniai resursai plėtoti turizmą ir su juo susijusias 
apgyvendinimo, maitinimo ir t. t. paslaugas. 

Vilkaviškio miesto bendrojo plano ekonominės aplinkos dalies koncepcijoje suformuluoti 
sprendiniai, kurių įgyvendinimas, skatintų investicijas, padėtų miesto gyventojams plėtoti 
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verslus, rasti alternatyvių pragyvenimo šaltinių, mažintų bedarbystės lygį, mažintų emigraciją, o 
kartu paėmus, visa tai prisidėtų prie miesto (ir viso rajono) patrauklumo didinimo. Siekiant 
įgyvendinti šiuos tikslus, koncepcijoje numatomi tokie sprendiniai: 

1. Kryptingai skatinti aptarnavimo paslaugas teikiančių įmonių kūrimąsi greta 
magistralinio kelio (E28) — logistika, autoservisai, degalinės, prekyba, 
apgyvendinimas, maitinimas ir kt.  

2. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kūrimąsi, daugiau dėmesio skiriant 
tradiciniams vietos amatams, nes mažėjant dirbančių žemės ūkyje asmenų skaičiui, tai 
galėtų tapti alternatyva, ieškant pragyvenimo šaltinio ir pasienio regionui suteiktų 
papildomo patrauklumo ir išskirtinumo. 

3. Skatinti žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmones diegti modernias technologijas, 
kurios efektyviai prisidėtų prie žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo, 
konkurencingų Europos Sąjungoje aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo. 

4. Skatinti įmones modernizuoti gamybą, siekiant mažinti energijos sąnaudas, reikalingas 
vienam santykiniam produkcijos vienetui pagaminti, nes pagal šį rodiklį vis dar 
atsiliekama nuo ES šalių.  

5. Skatinti įmones efektyviau diegti aplinkosaugines priemones, informuoti apie galimas 
paramos lėšas (tiek ES, tiek nacionalines programas), numatyti lėšų reikiamos 
dokumentacijos pasirengimo išlaidų kompensavimui, siekiant mažinti miesto gamtinės 
aplinkos teršimą, bei gerinti gyvenimo kokybę. 

6. Naujoms įmonėms siūlytina numatyti įvairias mokestines lengvatas (pvz. nekilnojamojo 
turto, žemės mokesčio tarifo sumažinimas). 

7. Išnaudojant Vilkaviškio Turizmo ir verslo informacijos centro gerą patirtį ir įdirbį, kelti 
vietos gyventojų verslumą, organizuojant konsultacijas įmonių kūrimo, finansavimo 
pritraukimo, vadybos, apskaitos, paramos iš ES struktūrinių fondų klausimais. 

8. Bedarbystė ir žemas darbo užmokestis gyventojus paverčia išlaikytiniais ir (arba) 
skatina emigraciją į užsienį ar kitus Lietuvos miestus, todėl siekiant stabdyti gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tendenciją, būtina kurti geras sąlygas verslo plėtrai bei investicijų 
pritraukimui. 

9. ES šalių kontekste Lietuva vis dar priskiriama kaip sąlyginai pigesnės darbo jėgos šalis, 
todėl būtina informuoti potencialius užsienio investuotojus apie verslo kūrimą, įmonės 
steigimą ar bendradarbiavimą su vietos bendrovėmis, taip pat apie galimybes 
eksportuoti Vilkaviškio įmonių produkciją ir pan. Savivaldybei reiktų dalyvauti verslo 
informacinėse mugėse bei pačiai jas rengti, plėtoti kontaktus su užsienio savivaldybėmis 
ir verslo subjektus vienijančiomis asociacijomis. 

10. Perkvalifikavimo ar kvalifikacijos suteikimo paslaugų vystymas yra svarbus, nes 
vystantis ekonomikai, ateityje Vilkaviškio rajone mažės žemės ūkyje dirbančių asmenų 
skaičius. Siekiant iš anksto užkirsti kelią galimų neigiamų socialinių pasekmių plitimui 
(pvz. nedarbo lygio augimui, asmens gaunamų pajamų mažėjimui, priklausomybei nuo 
socialinių pašalpų, alkoholizmo plitimui), kvalifikacijos ar profesijos suteikimo 
programos turėtų būti prieinamos kaip galima didesnei daliai Vilkaviškio rajono 
savivaldybės gyventojų. 

11. Sanglaudos veiksmų skatinimo programai 2007—2013 m. laikotarpiu numatyta virš 9 
mlrd. lt. Pagal daugumą šios programos priemonių pareiškėjas galės būti savivaldybė 
(gamtinės aplinkos, kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas rekreacijai bei turizmo 
plėtrai, viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo, ugdymo ir 
socialinė infrastruktūra, aplinka ir darnus vystymasis ir t.t.). Vilkaviškio savivaldybei 
tikslingai pasirinkus prioritetus, ji taip pat turėtų dar aktyviau dalyvauti, rengiant 
investicinius projektus ir įsisavinant lėšas.  
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9. Vertinimas ir jo sunkumai 
Miesto bendrojo plano koncepcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimas buvo 

atliekamas nustatant atskirų plano dalių sprendinių poveikį svarbiausiems aplinkos 
komponentams. Šios miesto bendrojo plano dalys yra tokios: 

1. Urbanistinė aplinka. 
2. Susisiekimo komunikacijos. 
3. Inžinerinė infrastruktūra. 
4. Aplinkos kokybė ir saugomos teritorijos. 
5. Kultūros paveldas. 
6. Rekreacija ir turizmas. 
7. Socialinė infrastruktūra. 
8. Ekonominė aplinka. 

 
Pagrindiniai aplinkos komponentai, kurių atžvilgiu atliekamas vertinimas, parinkti pagal 

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą bei miesto bendrojo 
plano apimtį. Tai yra: 

 oras, vanduo ir dirvožemis, 
 augalija, gyvūnija ir bioįvairovė, 
 kraštovaizdis, 
 kultūros paveldas, 
 visuomenė ir jos sveikata, 
 ekonominė aplinka. 

 
Bendrojo plano koncepcijos pasiūlymų strateginis poveikis aplinkai vertintas, pasitelkiant 

ekspertų išvadas. Taip pat remtasi Lietuvos statistikos departamento, Kultūros paveldo 
departamento, Saugomų teritorijų tarnybos bei valstybinio monitoringo ir kitais viešai 
prieinamais duomenimis. 

Pagrindinė vertinimo problema yra nustatytos metodikos, tinkamos miestų teritorijų 
bendrųjų planų vertinimui, trūkumas. Taip pat rimta problema yra tai, kad tokio miesto masteliu 
gauti konkrečius aplinkos kokybės duomenis yra labai sudėtinga, dažniausiai neįmanoma, nes 
aplinkos stebėsena dabartiniu metu dažniausiai vykdoma tik visos šalies mastu, o savivaldybių 
monitoringo programos ne visur yra parengtos ir vykdomos. 

Poveikis aplinkai gali būti labai įvairus, atsižvelgiant į prevencines ir kompensacines 
priemones, kurios detalizuotinos smulkesniuose lygmenyse – specialiuosiuose, detaliuosiuose 
planuose bei objektų techniniuose projektuose. Nustatyti apibendrintą poveikį aplinkai dėl įvairių 
faktorių sąveikos be vieningos metodikos gana sudėtinga, vertinimas tampa deklaratyvus, o 
atskiriems aplinkos komponentams – subjektyvus. Apkrovų aplinkos komponentams ir jų 
poveikių apibendrintai analizei atlikti labiausiai trūksta patikimų emisijų duomenų, žinių apie kai 
kurių sektorių (energetikos, namų ūkio, transporto) ir jų daromo poveikio ryšius, o taip pat 
informacijos apie apkrovas ekosistemoms. 

Pasekmių prognozės iš esmės yra variantinės, t.y. susiję su makroekonominiais, 
emigraciniais ir gyvenimo kokybės procesais, kurių prognozė miesto lygmenyje beveik 
neįmanoma. Dalis prognozuojamų pasekmių, kurios iš esmės yra prielaidos bendrojo plano 
sprendiniams, kaip poveikiui įvertinti, yra skelbiamos kartu su bendrojo plano koncepcija. 
Teritorijų planavimo sistemoje šalyje dar nėra normų ar etalonų, taikytų miesto teritorijų 
bendrajam planavimui, ir kurie galėtų būti vertinimo baze ar kriterijais. 
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10. Stebėsenos priemonės 
 
Įgyvendinant Vilkaviškio miesto teritorijos bendrąjį planą, vadovaujantis LR Teritorijų 

planavimo įstatymu Nr. I-1120 (Žin., 2008, Nr. 10-337) ir Apskrities teritorijos bendrojo plano 
rengimo, savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų 
rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2007-06-22 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-354, 
patvirtinus bendrąjį planą, savivaldybės administracijos direktorius ir kitos institucijos privalo 
vykdyti sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), priežiūrą ir kontrolę.  

Remiantis minėtais teisės aktais, Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano stebėsenos 
(monitoringo) metu, privalės būti atliekama: 

 rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų 
poreikis; 

 analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija; 
 formuojant savivaldybės biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo; 
 stebimi ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto 

rinkos raidos pokyčiai; 
 nustatyta tvarka vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra; 
 analizuojami urbanistinės plėtros ir inžinerinės infrastruktūros pokyčiai; 
 analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų 

pokyčiai; 
 vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė; 
 analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir aplinkos kokybę 

lemiantys faktoriai. 
 
Miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės taip fiksuojamos, vykdant bendrą 

Vilkaviškio rajono savavaldybės aplinkos monitoringą pagal paruoštą, suderintą ir patvirtintą 
monitoringo programą, kaip nurodyta Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo 
nuostatuose. 

Gamtinės aplinkos būklės ir antropogeninio poveikio jai stebėjimai turi būti vykdomi 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymu Nr. VIII – 529 (Žin., 2006, 
Nr. 57-2025) ir Valstybine aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programa, patvirtinta 2005 m. 
vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 130.  

Pažymėtina, kad Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo metu, rengiant 
sprendiniuose numatytus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus (specialiuosius, 
detaliuosius planus), taip pat rengiant investicinius, techninius ar darbo projektus, turės būti 
atliekami projektų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), vadovaujantis Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Santrauka 
 

Vilkaviškio miesto teritorijos Bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
atliekamas teritorijos vystymo koncepcijos rengimo stadijoje. Šio vertinimo tikslas – įvertinti 
galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes, kurios gali įvykti įgyvendinus rajono bendrojo plano 
koncepcijos sprendinius. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentas (toliau SPAV) parengtas 
vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ 
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patvirtintu LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir vėlesniais jo pakeitimais 
bei Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
apimties nustatymo dokumentu. 

Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje nustatyta bendrųjų ir 
specialiųjų teritorijos vystymo tikslų sistema, numatanti nuosekliai įgyvendinti LR teritorijos 
bendrajame plane nustatytus darnaus vystymo principus, užtikrinančius sveiką aplinką bei 
tinkamą gamtinių bei socialinių išteklių naudojimą.  

Pirmajame skyriuje aprašyti pagrindiniai Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano 
tikslai bei koncepcijos rengimo stadijoje numatyti tikslai, susiję su socialine, ekonomine bei 
aplinkosaugine aplinka. 

Šiame skyriuje taip pat pateikti dokumentai, kurie yra susiję su Vilkaviškio miesto 
teritorijos Bendruoju planu ir į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo ataskaitą. 

Antrajame skyriuje apžvelgta esama Vilkaviškio miesto kraštovaizdžio, nekilnojamojo 
kultūros paveldo, oro kokybės, vandens kokybės, dirvožemio kokybės bei fizinės taršos, 
socialinės aplinkos, pramonės, transporto infrastruktūros, turizmo ir rekreacijos, komunalinės ir 
inžinerinės infrastruktūros būklė bei numatomos pasekmės, jei koncepcijos sprendiniai nebūtų 
įgyvendinti. 

Trečiajame skyriuje pateiktos teritorijos, kurias gali paveikti koncepcijos sprendiniai. 
Pateikta informacija apie Vilkaviškio mieste esančius saugomas teritorijas, gamtos ir kultūros 
paveldo objektus. 

Ketvirtajame skyriuje nurodytos pagrindinės aplinkosauginės problemos ir jų priežastys 
susijusios su Vilkaviškio miesto teritorijos bendruoju planu. Įvardintos grėsmės susijusios su 
taršos padidėjimu, kraštovaizdžio vertės išlaikymu ir kt. 

Penktajame skyriuje išskirti tarptautiniu, Europos Bendrijos bei nacionaliniu lygmeniu 
nustatyti aplinkosaugos tikslai, kurie susiję su rengiamu Vilkaviškio miesto teritorijos bendruoju 
planu ir į kuriuos reikia atsižvelgti. 

Šeštajame skyriuje aprašyta koncepcijos sprendinių pasekmės aplinkai, biologinei 
įvairovei, dirvožemiui, vandeniui, oro kokybei, kultūros paveldui, kraštovaizdžiui bei 
visuomenės sveikatai. 

Septintajame skyriuje pateiktos galimos priemonės reikšmingoms neigiamoms 
pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti, įgyvendinant bendrąjį planą. 

Aštuntajame skyriuje aprašyta Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano koncepcija. 
Devintajame skyriuje trumpai aprašytas vertinimas bei nurodyti sunkumai, iškilę rengiant 

bendrąjį planą. 
Dešimtajame skyriuje pateikta informacija apie monitoringo priemones. Aplinkos 

teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos įgyvendinus ar neįgyvendinus bendrojo plano 
sprendinius turi būti stebimos remiantis valstybine monitoringo 2005—2010 metų programa. 

 
 


