
 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA 

 SENIŪNO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Seniūnijos aplinka Seniūnijos teritorijoje gyvena 813 gyventojų. Bendras seniūnijos plotas – 

12 000 ha, iš jų – 1076 ha miškų. Seniūnijos centras – Gražiškiai. 

Seniūnijos centras nutolęs nuo Vilkaviškio 25 km. Gražiškių seniūnija 

ribojasi su Pajevonio, Bartninkų, Vištyčio seniūnijomis, Kalvarijos 

savivaldybe, Lenkijos Respublika. 

Seniūnijos vidaus 

struktūra 

Gražiškių seniūnijoje yra 31 kaimas. 5 kaimuose nėra gyventojų. Seniūnija 

suskirstyta į 5 seniūnaitijas (Dotamų, Duonelaičių, Gražiškių, Kregždžių, 

Vygrelių). Gražiškiuose veikia šios įstaigos: Gražiškių gimnazija, kurioje 

mokosi 26 mokiniai, iš jų: 25 mokiniai mokosi Bartninkų skyriuje, 41 

mokinys mokosi Vištyčio skyriuje, 37 vaikai lanko priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupę (darželį); medicinos punktas,  ugniagesių 

komanda, biblioteka,  2 Graužinių ir 1 Duonelaičių žvyro karjerai, karinių 

oro pajėgų radiolokacinė stotis, 1 parduotuvė, 2 individualios veterinarijos 

įmonės.  

Seniūnijos veiklos 

užtikrinimas 

Priimti 26 fizinių asmenų prašymai dėl deklaruotos gyvenamosios vietos 

pažymos išdavimo, 5 fizinių asmenų prašymai dėl deklaruotos 

gyvenamosios vietos pažymos išdavimo gauti per dokumentų valdymo 

sistemą Kontora. Išduota 31 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.  

Priimta 17 savininkų (bendraturčių) ar jų įgaliotų asmenų prašymų dėl 

pažymų apie jiems priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą 

deklaravusius asmenis. Išduota 17 pažymų savininkams (bendraturčiams) 

apie jiems priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius 

asmenis. Priimti 5 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų  panaikinimo ir parengti 5 sprendimai dėl deklaruotos 

gyvenamosios vietos duomenų panaikinimo savininko prašymu. Įvairioms 

įstaigoms, organizacijoms išsiųstas 41 raštas. Gauta 11 raštų iš įvairių 

įstaigų ir organizacijų. Priimti 3 prašymai socialiniam būstui įsigyti ar 

išsinuomoti Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

Atlikti 7 notariniai veiksmai. Iš jų – vienas testamentas.  

Gauti 85 piliečių prašymai dėl pažymų, leidimų laidoti ir prekiauti (teikti 

paslaugas) viešose vietose išdavimo. Išduota 20 pažymų, iš jų 2 pažymos 

apie asbesto turinčius gaminius; 8 charakteristikos. Išduota 13 leidimų 

prekybai (paslaugų teikimui) viešoje vietoje. Išduoti 29 leidimai palaidoti 

Gražiškių civilinėse kapinėse 18 moterų ir 11 vyrų. Iš jų 16 buvo Gražiškių 

seniūnijos gyventojai. Fiziniai asmenys pateikė 11 prašymų dėl vilkų, 

šernų, bebrų, elnių padarytos žalos atlyginimo. Sudarytos 29 visuomenei 

naudingos veiklos atlikimo sutartys su asmenimis, kurie kreipėsi dėl 

socialinės pašalpos skyrimo.  

Seniūnijoje yra 2 socialiniai būstai (Skardupių k., Vygrelių k.). Soc. būstas 



Beržinių k., mirus nuomininkei, parduotas savivaldybės aukcione. Už 

leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose surinkti 28,00 Eur. 

Seniūnaičių veikla 2020 m. įvyko 13 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurių metu 

buvo svarstomi klausimai dėl papildomų lėšų įtraukimo į savivaldybės 

biudžetą; dėl pateiktų paraiškų pagal nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m.  veiksmų plano  1.1.5. 

priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“; dėl 2020 m. 

kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų rezervo valstybės reikmėms, 

susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo; dėl žvyro poreikio Gražiškių 

seniūnijos vietinės reikšmės kelių būklei pagerinti; dėl 2020 m. kelių 

rekonstravimo, asfaltavimo remonto darbų eiliškumo, prioriteto. 

Socialinis darbas 

su šeimomis 

2020 metų pradžioje Gražiškių seniūnijoje buvo  9 šeimos, kurioms 

buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo  ir palaikymo paslaugos. Metų 

pabaigoje – 9. Per 2020 metus Gražiškių seniūnijoje socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos  iš viso 9 šeimoms ir 1 asmeniui.  

Per šiuos metus nutrauktos teikti paslaugos 2 šeimoms. Pradėtos teikti 

paslaugos vienam asmeniui. 2020-12-31 duomenimis, šeimose augo 14 

vaikų.  4 vaikai iki 3 metų, 1 vaikas nuo 4 iki 7 metų, 9 vaikai nuo 8 iki 18 

metų. Tarpininkaujant projekte „Vaikų svajonės“ išpildytos 14 vaikų 

svajonės, aprūpinant juos rūbais ir batais. 6 klientai dalyvavo projekto 

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ 

individualiose konsultacijose priklausomybę turintiems asmenims. 4 

klientai  dalyvavo individualiose psichologinėse konsultacijose. 3 klientai 

dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos Caritas projekte „Integracija į darbo 

rinką“. 

Socialinis darbas Piniginė socialinė parama suteikta 101 asmeniui, išmoka vaikui – 319 

asmenų, išmoka nėščiajai – 2 asmenims, socialinė parama mokinio 

reikmėms įsigyti – 37 asmenims, pašalpa soc. remtiniems asmenims iš 

savivaldybės biudžeto – 9 asmenims, parama maisto produktais iš 

intervencinių atsargų –  91 asmeniui. 

Užimtumo 

programos 

įgyvendinimas 

Dirbo 4 asmenys. Nuolat prižiūrėjo viešąsias erdves, poilsiavietes, kapines. 

Atlikti šventoriaus tako atnaujinimo, laiptų rekonstravimo darbai. 

Panaudotos lėšos – 7478 Eur. 

Kelių priežiūros 

darbai 

Suremontuotos duobės mietelio gatvėse, atnaujinta žvyro danga Vygrelių, 

Karpiejų, Gražupių kaimų keliuose iš kelių fondo lėšų už 13100 Eur. 

Ūkininkai atnaujino žvyrkelių dangą už 2602 Eur.  

Gatvių 

apšvietimas 

 Gražiškių mstl., Beržinių k., Duonelaičių k. apšvietimui ir priežiūrai 

panaudota 2103 Eur. 

Sanitarija ir 

gamtos apsauga 

Viešųjų erdvių priežiūrai panaudota – 6132 Eur. Buvo prižiūrimos 

viešosios erdvės, kapinės, poilsiavietės.  

Investicijos Įrengti 2 gėlynai ir pėsčiųjų takas (1viešoji erdvė) prie tvenkinio pagal 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonę „Stiprinti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“; atnaujintos krepšinio lentos stadione. Sutvarkytas 

takas, sutvirtintas šlaitas šalia bažnyčios šventoriaus. Prie kapinių 

pastatytas biotualetas. 

Žemės ūkis   Vadovaujantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro 

duomenimis, seniūnijos žemėse registruotos 289 žemės ūkio valdos. 

Seniūnijoje pateikta: prašymų atnaujinti žemės ūkio valdos 

duomenis LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 268, prašymų 



registruoti žemės ūkio valdą LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre – 3, 

prašymų išregistruoti žemės ūkio valdą LR Žemės ūkio ir kaimo verslo 

registre – 2,  

2020 m. Ūkininkų ūkio registro duomenimis seniūnijos žemėse yra 

registruoti  178 ūkininkų ūkiai. 

Pateikta prašymų atnaujinti ūkininko ūkio registravimo duomenis 

ūkininkų ūkių registre – 145. 

Užpildyta paraiškų  paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus 

plotus bei gyvulius gauti – 246. 

Priimta prašymų Paraiškų  paramai už žemės ūkio naudmenas ir 

kitus plotus bei gyvulius duomenų keitimui – 31. 

Pieno gamintojų seniūnijoje yra – 84, kiaulių laikytojų gyvulių 

registre –34. 

Pateikta prašymų dėl vienkartinės kompensacijos, mokamos už 

naudojimąsi pagal įstatymą ar sutartį  elektros tinklų operatorių naudai 

nustatytu servitutu – 7. 

Iki 2020 m. gruodžio 1 d. atlikti išankstiniai žemės ūkio naudmenų 

ir kitų plotų deklaravimui kontrolinių žemės sklypų ribų (toliau – KŽS) 

tikslinamai pagal iš anksto aprašytus KŽS ribų pasikeitimų aprašymai 

KŽSRP, kraštovaizdžio elementų žymėjimai. 

Per 2020 metus parengtos 8 pareiškėjų nuimto derliaus ir augintojų 

sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitinės ir pusmečio statistinės 

ataskaitos GS-5. 

 Kas ketvirtį atnaujinami duomenys kiaulių augintojams apie 

auginamų kiaulių skaičių, o įvykus įvykiui, t. y. pardavus, pirkus ar 

paskerdus, per 7 dienas pakeitimai atliekami ūkinių gyvūnų registre.  

Kartu su paraiška pateiktas 81 prašymas tiesioginėms išmokoms už 

mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislės bulius bei papildomas 

išmokas už ėriavedes ir 5 prašymai dėl žuvusių ir / arba nepasėtų plotų 

patirtų nuostolių kompensacijai gauti. 

Suteikta laikinoji valstybės pagalba 20 galvijų laikytojų. Parama skirta 

paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl  paskelbtos 

ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 plitimu šalyje.  

Gyventojų 

laisvalaikio ir 

poilsio 

organizavimas 

Surengti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimo renginiai, 

klebono Kęstučio Sprangausko fotografijų paroda, himno giedojimas liepos 

6 Mindaugo karūnavimo dieną, Vyko maisto banko,  civilinės saugos 

seminaras seniūnijos darbuotojams. 

Keliami nauji 

uždaviniai ir 

iššūkiai 

1. Tęsti viešosios erdvės prie tvenkinio tvarkymo darbus: pastatyti 

suoliukus, „Knygų namelį“. 

2. Kartu su ūkininkais tvarkyti vietinės  reikšmės žvyrkelius. 

3. Vykdyti viešųjų darbų programą. 

 

_________________________ 


