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d. sprendimu Nr. B-TS-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 301 punktu, teikia Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos
ataskaitą. Ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu pateikia Savivaldybės meras.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba – atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti
savivaldos teisę Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės tarybą sudaro 25
Savivaldybės tarybos nariai.
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.
Sp-171(su pakeitimais) patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sudėtis. Vyriausiosios
rinkimų komisijos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. Sp-226, nesuėjus terminui nutrūko Mavliudos
Štrupkienės kaip Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narės įgaliojimai ir atsiradus laisvai vietai
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario mandatas suteiktas Renatui Gudaičiui, išrinktam
pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.
2019–2023 Savivaldybės tarybos sudėtis (su pakeitimais)
Kandidatų sąrašo pavadinimas

Vardas, pavardė

Įgaliojimai pripažinti

Tėvynės
sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai

Saulenas Aželskas

2019-04-12

Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partija
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Tėvynės
sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų partija

Mantas Balčiūnas

2019-04-12

Daiva Černiuvienė
Jūratė Drunienė

2019-05-31
2019-04-12
2019-04-12

Edita Gaubienė
Vytautas Geležiūnas
Žilvinas Gelgota
Gedeminas Gudaitis
Renatas Gudaitis
Vilija Jakubauskė
Marius Jasaitis
Valdas Kamaitis
Kęstas Kružinauskas
Saulytis Kurtinaitis
Nijolė Liaudinskienė

2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2020-10-30
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-08-23
1

Kandidatų sąrašo pavadinimas

Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partija
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija
Lietuvos socialdemokratų partija

Vardas, pavardė

Stanislovas Lopeta
Gytis Lukoševičius

Įgaliojimai pripažinti

2019-04-12
2019-04-12

Bernardas Marčiukonis

2019-04-12

Algirdas Neiberka (MERAS)

2019-04-12
2019-04-12

Rimvydas Palubinskas
Puodžiūnas Ramūnas
Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė
Arvydas Šlivinskas
Saulius Vabalas
Antanas Žilinskas

2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-05-31

Tarybos narių aktyvumas ir posėdžių lankomumas pateikiami lentelėse (1 priedai).
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, Savivaldybės taryba savo
įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos nariai veiklą
Savivaldybės taryboje tęsė susivieniję į frakcijas bei Tarybos narių grupę.
2019–2023 metų kadencijos Savivaldybės tarybos nariai susijungė į 3 frakcijas ir 1
Tarybos narių grupę:
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Daiva Černiuvienė, Jūratė Drunienė, Vytautas
narių Lietuvos socialdemokratų partijos Geležiūnas, Renatas Gudaitis, Kęstas Kružinauskas,
Nijolė Liaudinskienė, Stanislovas Lopeta, Algirdas
frakcija
Neiberka, Ramūnas Puodžiūnas, Arvydas Šlivinskas,
Saulius Vabalas, Antanas Žilinskas.
Frakcijos seniūnas – Vytautas Geležiūnas
Gedeminas Gudaitis, Valdas Kamaitis, Bernardas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija
Marčiukonis.
Frakcijos pirmininkas – Valdas Kamaitis.
Edita Gaubienė, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė,
„Naujo starto“ frakcija
Vilija Jakubauskė, Rimvydas Palubinskas, Marius
Jasaitis, Mantas Balčiūnas, Žilvinas Gelgota.
Frakcijos seniūnas – Rimvydas Palubinskas, seniūno
pavaduotojas – Žilvinas Gelgota.
Tarybos narių grupė „Vilkaviškio Saulenas Aželskas, Saulytis Kurtinaitis, Gytis
Lukoševičius.
dešinieji“
Grupės seniūnas – Gytis Lukoševičius
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai, atstovaujantys Lietuvos socialdemokratų
partiją ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sudarė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
daugumą.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos frakcija „Naujas startas“ ir tarybos narių grupė
„Vilkaviškio dešinieji“ pasiskelbė Savivaldybės tarybos opozicija.
2020 m. buvo užregistruota 363 sprendimo projektų: iš jų 11 projektų buvo atidėti arba
grąžinti pakeisti / pakoreguoti. Savivaldybės taryba 2020 m. patvirtino 352 sprendimus. Taryboje
buvo patvirtinta 97,0 proc. pateiktų svarstyti sprendimo projektų.
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Priimtų sprendimų temos
Teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos,
architektūros klausimai
Biudžeto
valdymo,
vykdymo,
mokesčių
administravimo klausimai
Investicinių
projektų
planavimo,
valdymo,
investicijų pritraukimo, bendradarbiavimo klausimai
Švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto
klausimai
Socialinės paramos, socialinių paslaugų, socialinės
veiklos organizavimo klausimai
Veiklos reglamentavimo klausimai
Turto valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo
klausimai
Komunalinio ūkio, infrastruktūros, energetikos,
transporto klausimai
Žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros, ekologijos
klausimai
Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, asmens
ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimai
Personalo klausimai
Kiti klausimai

Priimtų sprendimų
skaičius / procentai
4
1,14
23

6,53

39

11,08

69

19,60

34

9,66

25
101

7,10
28,69

14

3,98

7

1,99

12

3,41

12
12

3,41
3,41

Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos, mero
sprendimai, yra sudaryti 6 komitetai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos 2020 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. Sp-226, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
frakcijos „Naujas startas“ 2020 m. spalio 8 d. raštą bei 2020 m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimą Nr. B-TS-577, buvo pakeistos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir
verslo, Plėtros ir ūkio vystymo, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros, sporto
ir jaunimo komitetų sudėtys.
 Kontrolės komitetas – Žilvinas Gelgota (komiteto pirmininkas), Stanislovas Lopeta
(komiteto pirmininko pavaduotojas), Valdas Kamaitis, Saulenas Aželskas.
 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas – Vytautas Geležiūnas (komiteto
pirmininkas), Valdas Kamaitis (komiteto pirmininko pavaduotojas), Daiva Černiuvienė, Gytis
Lukoševičius, Žilvinas Gelgota. Žilvinas Gelgota pakeitė Marių Jasaitį.
 Plėtros ir ūkio vystymo komitetas – Kęstas Kružinauskas (komiteto pirmininkas),
Saulius Vabalas (komiteto pirmininko pavaduotojas), Mantas Balčiūnas, Marius Jasaitis, Saulytis
Kurtinaitis, Antanas Žilinskas. Marius Jasaitis pakeitė Renoldą Stepanauskaitę-Kubilienę.
 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas – Gedeminas Gudaitis (komiteto
pirmininkas), Jūratė Drunienė (komiteto pirmininko pavaduotoja), Renatas Gudaitis, Edita
Gaubienė. Renatas Gudaitis pakeitė Mavliudą Štrupkienę.
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 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas – Ramūnas Puodžiūnas
(komiteto pirmininkas), Stanislovas Lopeta (komiteto pirmininko pavaduotojas), Nijolė
Liaudinskienė, Žilvinas Gelgota, Bernardas Marčiukonis, Vilija Jakubauskė, Renolda
Stepanauskaitė-Kubilienė. Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė pakeitė Žilviną Gelgotą.
 Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas – Arvydas Šlivinskas (komiteto pirmininkas),
Rimvydas Palubinskas (komiteto pirmininko pavaduotojas), Saulenas Aželskas.
Komiteto pavadinimas

Posėdžių
skaičius

Svarstytų
klausimų
skaičius

Lankomumas,
proc.

Kontrolės komitetas
Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo
komitetas
Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų
komitetas
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo
komitetas
Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas

4
15

5
184

94
73

10
12

234
72

75
75

17

83

94

6

32

94

Savivaldybės taryba sudarė komisijas:
Etikos komisija – Savivaldybės tarybos narė Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė
(komisijos pirmininkė), Savivaldybės tarybos narys Gedeminas Gudaitis (komisijos pirmininko
pavaduotojas), Savivaldybės tarybos narė Daiva Černiuvienė, Sūdavos kaimo bendruomenės
pirmininkė Rita Brazaitienė, Šeimenos seniūnijos Pūstapėdžių seniūnaitijos seniūnaitis Romaldas
Mičiulis, Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaitis Gedeminas
Žebertavičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Aušra
Sinkevičienė.
2020 m. Etikos komisija negavo pavedimų atlikti tyrimą, nenustatė pažeidimų dėl Tarybos
narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos
valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo, Savivaldybės tarybos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių
veiklą ir elgesį, nuostatoms.
2020 m. Savivaldybės tarybos posėdžiuose nepriimtų nusišalinimo atvejų nebuvo – priimti
visi prašymai nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, keliančius ar
galinčius sukelti interesų konfliktą. Kiekvienas nusišalinimo priėmimo atvejis buvo svarstomas
individualiai, įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą. Kiekvienas
nusišalinimo priėmimo faktas pažymėtas Savivaldybės tarybos posėdžių protokoluose.
Antikorupcijos komisija – Savivaldybės tarybos narė Edita Gaubienė (komisijos
pirmininkė), Savivaldybės tarybos narys Arvydas Šlivinskas (komisijos pirmininko pavaduotojas),
Savivaldybės tarybos narys Valdas Kamaitis, Šeimenos seniūnijos Gudelių seniūnaitijos seniūnaitė
Roma Šilingienė, Kybartų seniūnijos Č. Darvino seniūnaitijos seniūnaitis Vitalius Šidiškis, Virbalio
seniūnijos Virbalio miesto laukų seniūnaitijos seniūnaitis Gedeminas Žebertavičius, Vilkaviškio
rajono Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Žydrūnė Blauzdžiūnienė.
Įvyko 2 komisijos posėdžiai.
Peticijų komisija – Savivaldybės tarybos narys Saulytis Kurtinaitis (komisijos
pirmininkas), Savivaldybės tarybos narys Ramūnas Puodžiūnas, Savivaldybės tarybos narys
Gedeminas Gudaitis, visuomenės atstovas Stasys Matonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė.
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2020 m. į komisiją nebuvo kreiptasi dėl kreipimosi pripažinimo peticija, posėdžiai nevyko.
Savivaldybės tarybos nariai dirbo ir kitose komisijose bei darbo grupėse:
Strateginio planavimo komisijoje – Algirdas Neiberka, Bernardas Marčiukonis, Mantas
Balčiūnas, Saulius Vabalas (įvyko 1 posėdis);
Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijoje – Jūratė Drunienė (įvyko 1
posėdis);
Religinių bendruomenių rėmimo projektų vertinimo komisijoje – Kęstas Kružinauskas,
Saulius Vabalas (įvyko 2 posėdžiai);;
Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijoje – Antanas Žilinskas (posėdžių nebuvo);
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų reikalų komisijoje – Jūratė Drunienė, Bernardas Marčiukonis
(įvyko 6 posėdžiai);
Eismo saugumo komisijoje – Kęstas Kružinauskas, Arvydas Šlivinskas (įvyko 12
posėdžių);
Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo juridiniams ir fiziniams
asmenims pagrįstumui įvertinti komisijoje – Valdas Kamaitis (įvyko 2 posėdžiai);
Komisijoje valstybinės žemės sklypų naudotojams nustatyti – Saulytis Kurtinaitis, Arvydas
Šlivinskas (posėdžių nebuvo);
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryboje – Bernardas
Marčiukonis, Arvydas Šlivinskas (įvyko 6 posėdžiai);
Vilkaviškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijoje – Algirdas Neiberka, Jūratė
Drunienė, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė (įvyko 1 posėdis);
Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai
skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims komisijoje – Gedeminas
Gudaitis (įvyko 4 posėdžiai);
Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijoje – Žilvinas Gelgota, Gedeminas
Gudaitis (įvyko 5 posėdžiai);
Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje – Valdas Kamaitis,
Kęstas Kružinauskas, Renatas Gudaitis, Rimvydas Palubinskas (įvyko 12 posėdžių);
Vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijoje – Marius Jasaitis, Saulius Vabalas,
Jūratė Drunienė, Daiva Černiuvienė (įvyko 12 posėdžių);
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai
gerinti, projektų idėjų atrankos darbo grupėje – Rimvydas Palubinskas, Vytautas Geležiūnas, Kęstas
Kružinauskas (įvyko 1 posėdis);
Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų
sporto srityje vertinimo komisijoje – Valdas Kamaitis (įvyko 7 posėdžiai);
Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisijoje – Valdas Kamaitis
(posėdžių nebuvo);
Vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinėje komisijoje – Kęstas
Kružinaukas (įvyko 3 posėdžiai);
Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo
priežiūros komitete – Kęstas Kružinauskas (posėdžių nebuvo);
Nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo komisijoje –
Vytautas Geležiūnas (įvyko 2 posėdžiai);
Darbo grupėje Vilkaviškio istorijos, istorinių šaltinių ir kitos informacijos, susijusios su
Vilkaviškio krašto istorija, rinkimui ir apibendrinimui – Antanas Žilinskas (posėdžių nebuvo);
Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje – Vilija Jakubauskė, Ramūnas
Puodžiūnas (įvyko 4 posėdžiai).
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2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Arvydui Paukščiui buvo
suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas ir jis apdovanotas Vilkaviškio rajono garbės
piliečio ženklu.
2020 metų gruodžio mėnesio Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas patvirtinti
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Patvirtintą reglamentą parengė Mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė, kuri atsižvelgė į
visus Reglamento rengimo stadijoje Tarybos narių pateiktus siūlymus.
Reglamente numatytos šios naujovės:
 be eilinių nustatytos ir kitos Savivaldybės tarybos posėdžių formos – neeiliniai,
išvažiuojamieji ir iškilmingi;
 įteisinta Piliečių tribūna;
 apibrėžtas visuomeninių konsultantų, padėjėjų statusas;
 nustatytas apmokėjimas Tarybos nariams už pasirengimą Tarybos posėdžiams – ne daugiau
kaip už 20 val. vienam Tarybos posėdžiui;
 Tarybos nariams posėdžio medžiaga siunčiama ne vėliau kaip prieš 7 d. d. iki Tarybos
posėdžio;
 Reglamente įteisinamas Tarybos nario ženklas;
 Savivaldybės biudžeto projekto pateikimo visuomenei svartyti terminai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus gerinančius gyvenamąją, verslo
ir investicinę aplinką, skatinančius bendruomeniškumą, iniciatyvumą, jaunimo aktyvumą:
 dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir
finansavimo. Tarybos sprendimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Vilkaviškio rajono
savivaldybės biudžeto formavimą galimybes;
 dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos narių delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją. Nuo šiol
nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione planuos ir koordinuos
regiono plėtros taryba;
 dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos „Jotvingių kraštas – Jatvingia“
sukūrimo, siekiant toliau plėtoti turizmo potencialą Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione,
kuriame planuojama įsteigti pasienio regiono funkcinę turizmo zoną;
 prisidedant prie klimato kaitos mažinimo priimti 9 tarybos sprendimai dėl fotovoltinių
elektrinių įrengimo Vilkaviškio biudžetinėse įstaigose;
 dėl mišrių socialinių paslaugų centro (kartu su Šiaudiniškių kaimo bendruomene) techninio
projekto rengimo;
 dėl dalyvavimo UAB „Structum projektai“ organizuojamame konkurse-projekte „Išmanusis
miestas“. Tikslas – siekiant prisidėti prie akademinės studentų bendruomenės užimtumo
didinimo ir savivertės kėlimo, bendrystės skatinimo ir ryšio tarp miestų bei rajonų
savivaldybių ir kuriančio jaunimo stiprinimo;
 dėl projekto „Socialinės paslaugos kaimo gyventojams“ įgyvendinimo (projektą įgyvendina
Sūdavos kaimo bendruomenė). Siekiama skatinti kaimo bendruomenes ir kitas kaime
veikiančias organizacijas užsiimti veiklomis, prisidedančiomis prie pagalbos neįgaliems,
vienišiems, pagyvenusiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
 dėl projekto „„Senieji Antupiai“ verslo pradžia“ įgyvendinimo (projektą įgyvendina kaimo
bendruomenė „Senieji Antupiai“). Siekiama skatinti kaime veikiančias viešojo sektoriaus
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organizacijas vystyti ir plėtoti ekonomines veiklas kaime, kurti darbo vietas, didinti
užimtumo galimybes kaimo gyventojams;
dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams. Nustatyti žemės mokesčio tarifai
pagal žemės paskirtį ir naudojimo būdą 2021 metams nuosavai žemei bei apleistos,
nenaudojamos žemės sklypams;
dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžių nustatymo 2020 metams. Nustatyti
neapmokestinamieji nuosavos žemės sklypo dydžiai mieste ir kaime 2020 metams;
dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metais
suteikimo. Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai pagal žemės turto grupes,
apleistoms ir nenaudojamoms visų paskirčių žemės turto grupėms, nustatytos lengvatos
gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms, nustatyti neapmokestinamieji valstybinės
žemės sklypo dydžiai mieste ir kaime bei numatyta atleisti verslo įmones, pasirašiusias
investicijų sutartis ir investavusius į verslo plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybės
teritorijoje ne mažiau kaip 100,0 tūkst. eurų ir sukūrusias ne mažiau kaip 5 ilgalaikes (36
mėn.) darbo vietas, 5 metus nuo valstybinės žemės sklypo, kuriame įvykdytos investicijos,
nuomos mokesčio;
Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2020 metams.
Nustatyta taikyti 10 procentų nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos
mokesčio pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties žemės turto grupėms
lengvatą 2020 metams juridiniams asmenims , nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos;
dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo tvarkos
aprašo patvirtinimo. Patvirtintas tvarkos aprašas reglamentuoja nekilnojamojo turto
mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų Vilkaviškio rajono savivaldybėje
suteikimo, pagal juridinių asmenų pateiktus prašymus, tvarką . Prašymus gali teikti
juridiniai asmenys, nukentėję nuo COVID-19 pandemijos ir patenkantys į VMI sudarytą
sąrašą arba negalėję vykdyti VMI sudarytame sąraše nurodytos veiklos;
dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams nustatymo. Nustatyti
mokesčio tarifai nekilnojamajam turtui, apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamajam turtui
bei nustatyta numatyti skirti ne mažiau kaip 10 procentų surenkamo nekilnojamojo turto
mokesčio infrastruktūros gerinimui Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;
dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo
liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2021 metams. Nustatyti pajamų mokesčio
dydžiai ir lengvatos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai.
Verslo liudijimus 2020 metais išsipirko 1099 gyventojai 62 verslo rūšims;
dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Patvirtintas rajono
savivaldybės biudžetas-pajamos ir išlaidos asignavimų valdytojams pagal programas ir
finansavimo šaltinius;
dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.
Išmoka skiriama siekiant paremti šeimas, auginančias vaikus, ir skatinti gimstamumą;
dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos
namuose. Kybartų socialinių paslaugų centre patvirtinta nauja paslauga „Socialinės
priežiūros“ šeimoms su vaikais ir besilaukiančioms moterims patekusioms į krizinę
situaciją;
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 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
Plane išanalizuota ekonominė–demografinė situacija, socialinių paslaugų poreikį lemiantys
veiksniai, numatyti socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai;
 dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo
ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimo. Numatyti didesni
kompensacijų dydžiai, suteikta galimybė gauti kompensacijas ne tik asmenims, laukiantiems
eilėje socialinio būsto;
 dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės
gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo. Numatyti didesni piniginės socialinės paramos
dydžiai, šalyje galiojant karantino sąlygoms suteikta galimybė gyventojams dėl paramos
kreiptis telefonu;
 dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo pakeitimo. Kai kurioms asmenų grupėms numatyta skirti didesnę paramą, taip pat
paramą turės teisę gauti didesnis gyventojų skaičius, nes pakelta riba pajamų, kurioms esant
galima skirti paramą;
 dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Reglamentuojama laikino atokvėpio paslaugos teikimo tvarka, būdai ir trukmė;
 dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl
bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų
darbo apmokėjimą pasirašymui. Šiuo sprendimu kultūros sektoriaus darbuotojams buvo
didinami atlyginimai;
 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–
2025 m. Parengtas planas mokyklų optimizavimui per artimiausią penkmetį, atlikta
demografinė, kokybinė ir kiekybinė švietimo analizė;
 dėl Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo,
prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos;
 dėl Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro
reorganizavimo, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos;
 dėl Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie
Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos;
 dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono
savivaldybės švietimo įstaigose 2020 – 2021 mokslo metais nustatymo;
 dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo
mokyklas tvarkos patvirtinimo;
 dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo fondo įsteigimo;
 2020 m. patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialusis planas;
 nustatytos aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
teritorijų ribos;
 nustatytos vandenviečių, komunalinių objektų, siurblinių, vandens bokštų apsaugos zonos;
 nustatytos aglomeracijos ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
teritorijos ir plėtros kryptys, visuomenės poreikiams reikalingos teritorijos.
Savivaldybės tarybos priimti sprendimai viešinami Savivaldybės internetinėje svetainėje –
https://vilkaviskis.lt/administracija/teisine-informacija/teises-aktai/
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Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutartims tarp
Vilkaviškio rajono savivaldybės bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Pasienio
kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.
Vykdant Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo reikalavimus,
administracinės naštos mažinimo priemonės įtrauktos į Savivaldybės strateginio veiklos plano 10
programą „Savivaldybės valdymo programa“. Planuotų priemonių vykdymą vertina Savivaldybės
administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, parengtos Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaitos paskelbtos
Savivaldybės interneto svetainėje.
Tarybos posėdžių salėje atnaujintos kompiuterizuotos tarybos narių darbo vietos, posėdžiai
vedami ir balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Užtikrinant viešumą, Tarybos
posėdžiai transliuojami, posėdžių įrašai archyvuojami, taip pat daromi Savivaldybės tarybos
komitetų posėdžių garso įrašai. Šalyje nustačius su COVID-19 liga susijusius ribojimus, 4 Tarybos
posėdžiai vyko nuotoliniu būdu.
SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLA

1. 2020 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mero veikla
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu meras 2020 metais planavo Tarybos veiklą: sušaukė
10 Tarybos posėdžių, 4 iš jų vyko nuotoliniu būdu, nustatė ir sudarė posėdžių darbotvarkes,
inicijavo Tarybos sprendimų projektų parengimą, pirmininkavo Tarybos posėdžiams, pasirašė
Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus, koordinavo Tarybos komitetų ir komisijų veiklą.
Ataskaitiniu laikotarpiu Meras pasirašė 470 Mero potvarkių: veiklos klausimais – 107,
personalo klausimais – 158, atostogų klausimais – 124, komandiruočių klausimais – 81.
Įteikti Mero padėkos raštai: nusipelniusiems darbuotojams bei visuomenės atstovams
– 96, kolektyvams – 15.
Iš Mero fondo Savivaldybės dovanų čekiais apdovanoti: 2 parapijos, 3 kolektyvai, 15
abiturientų (gavę 100 balų įvertinimus brandos egzaminuose).
1.1.

Susitikimai su visuomene

Siekiant užtikrinti tiesioginį bendradarbiavimą su Savivaldybės gyventojais,
Savivaldybės meras gyventojus asmeniniais klausimas priėmė kiekvieną pirmadienį, dalyvavo
susitikimuose su gyventojais seniūnijose, atstovavo savivaldybei užsienio, respublikiniuose bei
rajono renginiuose.
Atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 17 d., o vėliau nuo 2020
m. lapkričio 7 d. paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Siekiant išvengti
tiesioginio kontakto, buvo atšaukiami mero gyventojų priėmimai, susitikimai bei pasitarimai,
tačiau, iškilus problemoms ar turint klausimų, Meras gyventojus kvietė kreiptis elektroniniu paštu
arba telefonu, nuolat su gyventojais bendravo socialinių tinklų pagalba.
Karantino Lietuvoje laikotarpiu Meras socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje nuolat
informavo rajono gyventojus apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją rajone,
dalijosi statistiniais duomenimis, pranešdavo apie rajone fiksuojamus naujus koronaviruso ligos
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atvejus, teikdavo svarbiausią informaciją ir kvietė gyventojus būti atsakingais, laikytis karantino
reikalavimų.
Vyko įprasti arba nuotoliniai (atsižvelgiant į karantino ribojimus) susitikimai su rajono
nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauta įvairiose iniciatyvose, konferencijose, diskusijose,
NVO, kaimo bendruomenių rengiamose šventėse, kituose renginiuose.
Nuo balandžio 1 dienos Mero Algirdo Neiberkos komanda pasipildė Vilkaviškio
rajono savivaldybės mero visuomeniniu konsultantu (toliau – Visuomeninis konsultantas). Mero
potvarkiu Visuomeniniu konsultantu paskirtas Joris Juškauskas. Pagal Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą savo įgaliojimų laikotarpiu Meras gali turėti visuomeninių
konsultantų, o Tarybos narys – visuomeninių padėjėjų.
Visuomeniniai konsultantai ir padėjėjai, vykdydami Mero ar Tarybos nario
pavedimus, turi teisę:
organizuoti Mero ar Tarybos nario susitikimus su rinkėjais;
gauti Mero ar Tarybos nario raštiškame pavedime nurodytą informaciją;
Komitetams neprieštaraujant, dalyvauti Komitetų posėdžiuose stebėtojų teisėmis;
teikti siūlymus dėl Savivaldybės veiklos Merui ar Tarybos nariui raštu.
1.2.

Įgyvendinti darbai ir projektai

Per 2020 metus įgyvendinta nemažai projektų, skirtų gerinti tiek gyventojų, tiek verslo
aplinką. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos remiamų regioninės plėtros projektų skaičių
Vilkaviškio rajonas yra pirmaujantis visame Marijampolės regione. Vilkaviškio krašte iš viso
numatyta įgyvendinti net 39 projektus. 22 iš jų jau pabaigti, dar 17 laukia eilės. Bendra jų vertė
siekia beveik 13 mln. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Vilkaviškio miesto centrą papuošė sutvarkytos J.
Basanavičiaus aikštės prieigos, kur tarp pašto ir seniūnijos pastatų įrengta pėsčiųjų alėja, su
žaliosiomis erdvėmis poilsiui, vaikų žaidimo aikštele su kopinėjimo siena bei informaciniu stendu.
Prie bendro naujo aikštės estetinio vaizdo priderinti mažosios architektūros elementai (suoleliai,
šiukšliadėžės), LED apšvietimas. Taip pat suremontuotas privažiavimas ir automobilių stovėjimo
aikštelė, esanti paupyje, už seniūnijos pastato.
Įgyvendinant projektą „Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų
erdvių kompleksinis sutvarkymas“ automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje greta seniūnijos
pastato, prie Šeimenos upės, įrengta elektromobilių įkrovimo aikštelė. Joje sumontuota Lietuvos
įmonės UAB „Elinta Charge“ pagaminta stacionari vidutinio įkrovimo greičio stotelė „CityCharge
V2“, kurios suminė leistina galia yra 2x22 kW. Stotelė vienu metu per 3–4 val. pajėgi įkrauti du
elektromobilius iki 80 proc. jų baterijų talpos. Kol kas visi rajono gyventojai ir svečiai įkrovimo
stotele gali naudotis nemokamai.
Įgyvendinti miesto sodo teritorijos tvarkymo darbai. Čia atnaujinti bei įrengti
skirtingos dangos pėsčiųjų takai, nedidelė pakyla, skirta kameriniams renginiams, pastatyta
mažosios architektūros elementų – suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų. Vakarinėje teritorijos
dalyje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, poilsio zona šeimoms. Šeimenos upelio pagilintas ir išvalytas
sklypo ribose esantis kanalas bei įrengtas šlaitas. Susiformavusioje saloje pastatyta pavėsinė su
dviem tilteliais. Visoje miesto sodo teritorijoje įrengtas apšvietimas, o gražesnių, vertingų medžių
lajos apšviestos prožektoriais. Apšviesti ir tilteliai, jungiantys salą.
Pilviškiuose atnaujintos vietos bendruomenei ir miestelio svečiams skirtos viešosios
erdvės, esančios Stoties ir Vasario 16-osios, Dariaus ir Girėno ir Vasario 16-osios gatvių sankirtose,
sutvarkyta smėlio karjere plytinčio tvenkinio aplinka. Įrengti takai, pastatyti treniruokliai, vaikų
žaidimų įrenginiai, estrada, lauko tinklinio aikštelė, įrengtas teritorijų apšvietimas.
Savivaldybės rūpesčiu Vilkaviškyje atnaujintas memorialinis paminklas, skirtas
Holokausto aukoms. 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėti Vilkaviškio civilių gyventojų ir sovietinių karo
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belaisvių žudynių ir užkasimo vietos tvarkomieji statybos darbai – atnaujintas obeliskas, atlikti
memorialinės sienutės atnaujinimo darbai, granito plokštėmis išklota aikštelė prieš paminklą.
Darbus, laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą, atliko UAB „Kybartų Darna“. Darbai buvo baigti
lapkričio mėn., darbų vertė – 17, 8 tūkst. Eur, lėšos skirtos iš Savivaldybės biudžeto.
Įgyvendinus projektą „Saugumo didinimas Vilkaviškio rajono viešosiose erdvėse“,
naujos kartos vaizdo stebėjimo kameros įrengtos 9 seniūnijose: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių,
Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Virbalio ir Vištyčio Taip pat Serdokų kaime prie sporto
aikštelės įrengtas apšvietimas, panaudojant energiją tausojančias technologijas. Vilkaviškio
seniūnijoje dar šešios kameros sumontuotos skirtingose Vilkaviškio miesto sodo vietose. Tikimasi,
kad išplėtus vaizdo stebėjimo kamerų tinklą sumažės vandalizmo ir chuliganizmo atvejų, bus
greičiau išsiaiškinami nusikalstami įvykiai ir viešosios tvarkos pažeidimai.
Dalyvaujamojo biudžeto principu nuo 2020-ųjų pradžios Vilkaviškio rajone vykdytas
Gyventojų iniciatyvų projektas tapo įrankiu patiems žmonėms siūlyti savo idėjas, balsuoti ir
nuspręsti, kurias iš iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei
kurti, biudžeto lėšomis turi įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybė. Gyventojai nusprendė, jog
didžiųjų projektų kategorijoje laimėjo ežero pakrantėje planuojamas įrengti „pelkės tako“ tipo takas
Vištyčio miestelyje, tarp mažųjų – laikino pontoninio liepto įrengimas Paežerių ežero pakrantėje bei
viešosios erdvės prie Gižų dvaro tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui,
sutvarkant tvenkinio krantus, įrengiant takelį, apšvietimą, pastatant suolelius, šiukšlių dėžes,
sūpynes, pasodinant įvairių rūšių alyvų ir pasėjant veją. Mažieji projektai jau įgyvendinti, didysis –
pradedamas įgyvendinti šiemet.
Vilkaviškio rajono savivaldybė ir jos įstaigos siekia vis labiau prisidėti prie klimato
kaitos mažinimo ir didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties
pastatuose. Saulės fotovoltinės elektrinės jau įrengtos Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Viešojoje
įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre, Vilkaviškio ligoninėje. Netrukus saulės
elektrinės atsiras ir kitose savivaldybės įstaigose, tai leis sumažinti išlaidas elektros energijai bei tuo
pačiu bus prisidedama prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.
Atlikti remonto darbai Kybartų kultūros centre – suremontuota fojė, laiptinės į rūsį bei
patalpos, esančios rūsyje. Įgyvendinat kitą projektą, metų pabaigoje pradėta remontuoti ir žiūrovų
salė. Taip pat planuojama įsigyti naują šviesos ir garso įrangą, scenos užuolaidas.
Pradėti ir Vilkaviškio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimo darbai. Jų metu
atliekamas dalies patalpų remontas, atnaujinama salės ir scenos įgarsinimo bei scenos apšvietimo
sistema, scenos užuolaidos, kino ir salės erdvinio garso sistema. Salė ir patekimas į sceną pritaikomi
žmonėms su negalia. Taip pat numatyta įsigyti mobilią sceną, kuri bus naudojama mažojoje salėje
ar lauko renginiuose.
2020 m. gegužės 31 d. baigė galioti tarp UAB „Litesko“ (toliau – Litesko) ir
Vilkaviškio rajono savivaldybės sudaryta Vilkaviškio šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos
sutartis bei Litesko ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ sudaryta Turto nuomos sutartis. Nuo 2020
metų birželio 1 dienos šilumos ūkis buvo grąžintas Vilkaviškio rajono savivaldybei – UAB
„Vilkaviškio šilumos tinklai” perėmė visą Vilkaviškio rajono šilumos ūkį kartu su čia buvusiais
biokuro katilais.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta papildomam
susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti
savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą. Tarybos nariams
pritarus šiam sprendimui, Vilkaviškio rajono savivaldybė kartu su Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija įsipareigojo 2020 metais skirti papildomą finansavimą savivaldybės kultūros įstaigų
kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams padidinti, užtikrinant, kad valstybės ir savivaldybės
lėšomis savivaldybės kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai vidutiniškai didėtų 10 proc.
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Savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“
įsteigimui. Ši naujai įkurta įstaiga užbaigus Vilkaviškio rajono savivaldybės sporto salės
rekonstrukcijos darbus, eksploatuos statinį ir vykdys jame veiklas.
2020 metais Savivaldybės būsto fondas papildytas 6 būstais, kurie nupirkti skelbiamų
derybų būdu iš privačių asmenų. Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo
dalies, sąrašas pasipildė 11 būstų (6 naujai nupirkti ir 5 atsilaisvinę būstai įrašyti į socialinio būsto,
kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą).
Per 2020 m. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka socialiniai
būstai išnuomoti 17 asmenų (šeimų). Socialinio būsto iš viso laukia 117 asmenų (šeimų).
Dėmesys švietimo įstaigoms. Siekiant sukurti kūrybiškumą skatinančias edukacines
erdves, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje atidarytas informacinis centras,
kuriame sukurta 30 darbo vietų mokiniams bei 2 mokytojams, antrojo aukšto fojė įrengtas
interaktyvus stendas – virtualus mokyklos muziejus. Mokykloje taip pat sutvarkytas pirmojo
korpuso stogas bei laiptinė iš pirmo į antrąjį aukštą.
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje suremontuotos virtuvės ir valgyklos patalpos,
atnaujinta visa maisto ruošimo įranga bei baldai. Įrengta tylioji skaitykla su 19 darbo vietų, iš kurių
3 kompiuterizuotos, skaitytojams.
Įgyvendinti Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato
modernizavimo darbai. Jų metu suremontuotos trys esamos grupės, jas funkciškai perplanuojant,
atliekant remontą, pritaikant vaikų kūrybiškumo skatinimui bei neįgaliųjų poreikių tenkinimui. Taip
pat laisvose patalpose įrengta viena ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Visos
penkios grupės aprūpintos baldais bei ugdymo proceso tobulinimui ir neįgaliųjų poreikiams tenkinti
reikalingomis priemonėmis ir įranga.
5 rajono egzaminų centruose – Kybartų Kristijono Donelaičio, Gražiškių, Pilviškių
„Santakos“, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijose ir Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje –
įrengtos kondicionavimo sistemos. Be to, Gražiškių gimnazijos 5 pradinėse klasėse įvesti
vandentiekio ir nuotekų tinklai, Vilkaviškio pradinės mokyklos antrame korpuse atlikti lietaus
nuotekų tinklų remonto darbai.
Karantino metu atsirado būtinybė pakoreguoti fiksuoto mokesčio nustatymą švietimo
įstaigose. Taryboje priimtas sprendimas nustatyti, kad fiksuotas mėnesinis mokestis už vaikų
ugdymo aplinkos gerinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, neskaičiuojamas karantino laikotarpiu. Taip
pat Tarybos nariai priėmė sprendimą paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos
Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje metu nevedant vaiko į darželį
neskaičiuoti mokesčio už maitinimą.
Karantino laikotarpiu pakoreguotos fiksuoto mokesčio už neformaliojo vaikų švietimo
programų teikimą Vilkaviškio rajono sporto mokykloje ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre.
Taryba pritarė, kad būtų nustatytas 50 proc. mažesnis mokestis nuo fiksuoto mėnesinio mokesčio už
neformalųjį ugdymą šiose įstaigose karantino laikotarpiu.
Tarybos nariai patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo
fondo nuostatus. Įkurto fondo tikslas – remti Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunuolius,
besimokančius profesijos Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC)
Vilkaviškio skyriuje. Fondo lėšomis Vilkaviškio rajono savivaldybės vardinės stipendijos bus
skiriamos Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus pirminio profesinio mokymo programos III
kurso mokiniams. Vieneriems mokslo metams (devyniems mėnesiams) skiriamos vardinės
stipendijos dydis – po 50 eurų per mėnesį. Ji bus mokama dviem profesijos besimokantiems
mokiniams.
Netrukus įgyvendinami projektai, kurių įgyvendinimui yra pritarusi Vilkaviškio rajono
savivaldybės taryba:
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Laukia įgyvendinimo projektas, kurio metu bus tvarkomos viešosios erdvės prie Vilkaviškio
kultūros centro ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro. Prie šių įstaigų bus atnaujinami ir pėsčiųjų
takai, įrengiama vaikų žaidimų erdvė bei amfiteatras meniniams pasirodymams.
Sukursime naujas viešąsias poilsio ir laisvalaikio erdves prie Šeimenos upės, Vilkaviškio mieste.
Šiuo projektu tvarkomoje teritorijoje bus įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas, įrengtos poilsio erdvės,
pramogų erdvė su lauko teniso kortais, bus įrengiama lauko biblioteka bei lauko meno galerijos
erdvė.
Skatinsime Kybartų miesto socialinę – ekonominę plėtrą, prisidedant prie gyvenimo bei aplinkos
gerinimo kokybės visai bendruomenei. Projekto metu Kybartų mieste atnaujinsime viešąsias erdves,
įrengsime jaunimo parką su erdvėmis sportuoti, taip pat, bus įrengiamas viešas tualetas. Laukiame ir
prasidėsiančios Kybartų miesto stadiono renovacijos.
Bus modernizuojamos Vilkaviškio kultūros centro patalpos, siekiant pagerinti kultūros paslaugų
interaktyvumą, kokybę ir prieinamumą.
Bus tęsiami darbai atnaujinant Virbalio miestelio infrastruktūrą: tvarkoma Virbalio miestelio
turgaus aikštė bei miestelio parkas.
Įgyvendinsime Pilviškių „Santakos” gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizaciją.
Siekdami kurti patrauklią investicinę aplinką mūsų rajone, parengsime galimybių studiją, taip pat,
prasidės ir naujos Šiaurės g. atkarpos tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. statyba.
Skatinsime efektyvų energijos sunaudojimą ir šiam tikslui įgyvendinti įrengsime 11 fotovoltines
saulės jėgaines įvairiose rajono įstaigose.
2021 metais pradėsime Vilkaviškio viešosios bibliotekos pastato renovavimą.
Stengiantis sukurti saugią ir jaukią aplinką mažiesiems vilkaviškiečiams, 2021 metais bus įrengiama
sporto – žaidimų erdvė, daugiabučių namų kvartale, esančiame Nepriklausomybės g., Vilkaviškyje.
Bus įrengta žiedinė sankryža Vytauto, Kapų ir Statybininkų g. sankirtoje.
2021 m. numatoma atlikti S. Nėries mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) 2 etapo
darbus.
1.3. Partnerystė
Duris atvėrė naujoji Vilkaviškio autobusų stotis. 2020 metais oficialiai atidaryta
architekto Gintaro Balčyčio projektuota naujoji Vilkaviškio autobusų stotis, kurios statybas
finansavo investuotojas UAB „Kautra“. Savo dalimi lėšų prisidėjo ir rajono Savivaldybė.
Atnaujintoje autobusų stotyje įsikūrė vienuolika prekių ir paslaugų tiekėjų: nuo vaistinės, rūbų bei
namų apyvokos prekių iki mėsos gaminių, sodo prekių, kavinės ir kitų. Rekonstruotoje stotyje
veikia šešios išvykimo ir dvi atvykimo aikštelės. Autobusų vykimo grafikai pateikti moderniuose
informaciniuose ekranuose. Keleiviai autobusų laukia erdvioje ir šiltoje laukimo salėje, o išvykimo
aikštelėse autobusų nebereikia laukti po atviru dangumi – jas dengia stogas. Vos daugiau nei per
metus pastatytai autobusų stočiai šildyti naudojama ekologiška geoterminė energija, naujajame
statinyje taip pat įgyvendinti energiją taupantys išmanūs apšvietimo sprendimai. UAB „Vilkaviškio
autobusų stotis“ įgyvendinus projektą greta autobusų stoties įrengta vaikų sporto bei žaidimų erdvė.
Vištyčio vėjo malūnas – nauja regioninio parko pažiba. Beveik prieš šimtmetį buvęs
praktiškas žmogaus pagalbininkas, išgyvenęs įvairius laikotarpius, Vištyčio vėjo malūnas atgimė
naujam gyvenimui. 2019 metais įgyvendinti Vištyčio malūno rekonstrukcijos darbai, o 2020 metais
įvyko oficialus atidarymas. Vilkaviškio rajono savivaldybės, Vištyčio regioninio parko direkcijos ir
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastangomis išsaugotas unikalus
vėjo malūnas pritaikytas lankymui kaip muziejus.
Atidarytas pirmasis vandenlenčių parkas Vilkaviškio rajone. Vilkaviškiečiai ir miesto
svečiai vasarą galėjo išbandyti pirmąjį vandenlenčių parką Vilkaviškio rajone. Šio parko iniciatorius
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ir sumanytojas – kraštietis verslininkas Mantas Puodžiūnas. Ilgai brandinęs idėją, kad Vilkaviškio
kraštui reikia naujovių, o turint tokį nuostabų ežerą – nuodėmė neišnaudoti jo teikiamų galimybių,
M. Puodžiūnas, bendradarbiaudamas su Vilkaviškio rajono savivaldybe (sudaryta Jungtinės veiklos
sutartis), įkūrė pirmąjį vandenlenčių sporto ir pramogų parką „Wake inn Vilkaviškis“. Parko
lankytojai gali ne tik aktyviai užsiiminėti vandenlenčių sportu, bet turi galimybę mėgautis ir kitomis
pramogomis – ežere paplaukioti taip visų mėgstamomis irklentėmis, vandens dviračiais ar valtimis.
1.4.

Savivaldybės atstovavimas

Vasario mėnesį Vilkaviškio rajono savivaldybės meras kartu su kitais šalies merais
lankėsi Europos Sąjungos institucijose Briuselyje. Merų pažintinį vizitą Briuselyje rengė Europos
Komisijos (EK) atstovybė Lietuvoje, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija.
Savivaldybių vadovai dalyvavo susitikimuose su už skirtingas politikos sritis atsakingais ES
politikais ir ES institucijų darbuotojais. Vizito dalyviai susitiko su už aplinką, vandenynus ir
žuvininkystę atsakingu Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi ir su EK Aplinkos generalinio
direktorato direktoriumi Kęstučiu Sadausku, atsakingu už žiedinę ekonomiką ir žaliąjį augimą. Su
jais merai aptarė Europos žaliojo kurso iniciatyvą ir galimybes regionams Europai pereinant prie
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka kartu su kitais Lietuvos
savivaldybių vadovais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais vasario 18–22 dienomis
lankėsi Tel Avive, Izraelyje, kur dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „MUNI WORLD 2020“ ir
parodoje „MUNI EXPO 2020“. Lietuvos delegacija taip pat apsilankė Lietuvos Respublikos
ambasadoje Izraelyje ir susitiko su Ambasadore Lina Antanavičiene bei jos komanda.
Birželio 30 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka kartu su
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariais Jūrate Druniene ir Žilvinu Gelgota dalyvavo
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių atstovų XXVI suvažiavime. Jame pristatyti
svarbiausi asociacijos darbai skatinant savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą su centrine
valdžia. LSA suvažiavime dalyvavo 119 delegatų iš 51 šalies savivaldybės, taip pat – Seimo,
Vyriausybės bei kitų institucijų atstovai.
Liepos 17 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka dalyvavo LR
Vidaus reikalų ministerijos organizuotame Regioninės politikos forume 2020. Forumo metu buvo
aptariamos Lietuvos regioninės politikos aktualijos, kryptys ir galimybės.
Kartu su šalies savivaldybių merais rugsėjo 3 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės
meras Algirdas Neiberka dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame
Regionų forume 2020, kuris vyko Prezidento rūmuose. Regionų forumas, organizuojamas kartu su
Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija, buvo skirtas vietos savivaldos
savarankiškumo stiprinimo temai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka nuolat dalyvavo Lietuvos
savivaldybių asociacijos valdybos posėdžiuose. Vieni jų vyko įprasta tvarka, kiti – nuotoliniu būdu.
Juose buvo pasirašytas keturių institucijų memorandumas dėl mokyklų ir sveikatos priežiūros
įstaigų pritaikymo negalią turintiems žmonėms, diskutuota aktualiais kelių priežiūros finansavimo
bei paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms klausimais, išklausyta savivaldybių
nuomonė dėl siūlymo joms perduoti mokymo finansavimą, patvirtinti pagrindiniai LSA siūlymai
dėl 2021 metų valstybės biudžeto, aptarti Regionų plėtros tarybų steigimo, apsaugos priemonių
įsigijimo procedūrų, Ateities ekonomikos DNR plano klausimai, analizuoti švietimo įstaigų
vadovams keliamų kvalifikacijos reikalavimų klausimai, elektroninio tarybos posėdžių valdymo
patirtis bei siūlomas naujas atliekų tvarkymo kainodaros modelis, aptarti ribojamo judėjimo tarp
savivaldybių, pasirengimo vakcinacijai bei derybų dėl kitų metų savivaldybių biudžeto ir kt.
klausimai.
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1.5.

Marijampolės regiono plėtros taryba

Meras Algirdas Neiberka, kartu su Tarybos nariu V. Kamaičiu, atstovavo savivaldybei
Marijampolės regiono plėtros taryboje.
2020 m. įvyko 16 Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžių, 13 iš jų – rašytinės
procedūros tvarka, 2 – žodinės procedūros tvarka ir 1 posėdis organizuotas nuotoliniu būdu.
Iš viso buvo priimti 28 sprendimai, iš kurių 16 – susijusių su iš Europos Sąjungos fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašų pakeitimu, 6 – dėl Marijampolės
regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo, likusieji – dėl Tarybos darbo reglamento
pakeitimo, pritarimo integruotų teritorijų vystymo programos pakeitimui, dėl darbo grupės
sudarymo bei atstovų delegavimo.
Posėdžiuose taip pat priimti sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos
Sąjungos fondų regiono projektų planavimu ir įgyvendinimu. Posėdžiuose taip pat atlikti
Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimai; svarstyta ir teiktos pastabos dėl teisės aktų projektų,
susijusių su 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu (priemonių
įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų ir kt.); aptartas
Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas ir
regiono projektų planavimas 2014-2020 metais.
Taryba diskutavo aptariant regionui aktualius klausimus su Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos atstovu dėl tvarios ir subalansuotos regionų plėtros, aptariant pagrindinius
2021–2027 metų laikotarpio iššūkius. Su Užimtumo tarnybos atstovais buvo aptarta dėl aktyvios
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo regione, akcentuojant pagrindinę nedarbo regione
priežastį – darbo pasiūlos ir paklausos nesuderinamumą, su VšĮ „Investuok Lietuvoje“,
Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro atstovais buvo aptarta regionui
aktuali informacija apie specialistų poreikį ir jų rengimą. Su LR Prezidento kanceliarijos atstovais
buvo aptartas įgyvendinamas „Kurk Lietuvai“ programos projektas „Bendru sutarimu link
savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“.
Lapkričio pabaigoje Marijampolės regiono savivaldybės (Vilkaviškio, Šakių, Marijampolės,
Kazlų Rūdos ir Kalvarijos) pasirašė Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Šis
naujas juridinis asmuo rengs, tvirtins Marijampolės regiono plėtros planus ir gaus lėšų jiems
įgyvendinti. Tokiu būdu Marijampolės regionas, atsižvelgdamas į specifinius vietos gyventojų
poreikius ir problemas, įgaus platesnio veikimo galimybę, savarankiškai galės planuoti reikalingas
priemones ir siekti finansavimo joms įgyvendinti.
Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijoje trys Vilkaviškio rajono savivaldybės
atstovai – Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, tarybos nariai Valdas Kamaitis ir Daiva
Černiuvienė.
1.6. Iniciatyvos
Sausio 10-ąją Vilkaviškio kultūros centre vyko iškilmingas Savivaldybės mero
Algirdo Neiberkos padėkos vakaras, skirtas pagerbti ir apdovanoti kultūros darbuotojus bei
puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti rajono kultūrinį gyvenimą. Meras pasidžiaugė, kad
mūsų rajone tiek daug kūrybingų, darbui atsidavusių
muziejininkų, bibliotekininkų, visuomenininkų, kurie
rūpinasi turiningu vilkaviškiečių kultūriniu gyvenimu, ir
linkėjo jiems siekti vis aukštesnių tikslų bei toliau
džiuginti Vilkaviškio rajono žmones, teikiant jiems
dvasinę atgaivą. Vakaro metu už gražias iniciatyvas bei
gebėjimą savo darbais sukurti šviesią ir intelektualią
kultūrinę aplinką, už tikėjimą profesinėmis idėjomis bei
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sėkmingą jų įgyvendinimą, už entuziazmą ir kūrybiškumą dėkota visoms rajono kultūros įstaigoms.
Savivaldybės meras A. Neiberka padėkos lenteles įteikė Vilkaviškio kultūros centro direktorei
Renatai Medelienei, Kybartų kultūros centro direktorei Astai Vencienei, Vilkaviškio r. savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorei Vilijai Gilienei, Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centro-muziejaus direktorei Jurgitai Morozaitei bei Jono Basanavičiaus gimtinės vadovei Rūtai
Vasiliauskienei. Taip pat apdovanoti labiausiai pasižymėję kultūros srities darbuotojai.
Sausio 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyko naujai kadencijai išrinktų ar
perrinktų seniūnaičių susitikimas-įvadiniai mokymai,
kuriuos moderavo Administracijos direktoriaus
pavaduotoja Daiva Riklienė. Susitikimo metu buvo
aptarti seniūnaičiams aktualūs klausimai, pristatyti jų
veiklos principai, teisės ir pareigos, aptartos
bendradarbiavimo galimybės, idėjos ir ateities planai.
Į susitikimą atvyko atstovai iš beveik visų rajono
seniūnaitijų. Taip pat dalyvavo Savivaldybės meras
Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas
Gavėnas.
Vasario 7 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai ir Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius sukvietė rajono sportininkus į iškilmingą popietę, skirtą jų pagerbimui ir padėkai už 2019
metų sportinius pasiekimus, Vilkaviškio krašto garsinimą sporto srityje. Apdovanojimų ceremonijos
metu pasižymėjusiems rajono sportininkams Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka
įteikė net 17 įsteigtų nominacijų.
Daugiau nei po kelių dešimtmečių
pertraukos Vilkaviškio rajone šeima susilaukė
trynukų! Kauno klinikose šių metų sausio 13 dieną
pasaulį išvydo Alksnėnų kaimo gyventojų Jovitos
ir Martyno Ivanovų trejetukas – Iglė, Paula ir Pijus.
Pirmojo mėnesio sulaukusius mažylius aplankė ir
šeimą pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės
meras Algirdas Neiberka. Meras tėveliams įteikė
sveikinimą ir piniginį čekį, mamytę apdovanojo
gėlėmis, simbolinę dieną gimusiems mažyliams
taip pat padovanojo po Lietuvos trispalvės spalvų
vilnonių kojinaičių porą.
Medicinos darbuotojų dienos proga pasveikinti Vilkaviškio rajono savivaldybei
pavaldžių įstaigų medikai. Tiesa, dėl karantino ši Medicinos darbuotojų diena buvo kiek kitokia –
be šventinių renginių ir šurmulio, tačiau su nuoširdžiais rajono vadovų sveikinimais nuotoliniu
būdu, Mero padėkomis ir saldžiomis dovanomis, Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijos ir operacijų centro dovanoto ąžuoliuko sodinimu.
Minint Lietuvos kariuomenės dieną, Savivaldybės meras Algirdas Neiberka pagerbė
karių, kritusių kovose už nepriklausomybę, atminimą uždegdamas žvakelę Alvito savanorių
kapinėse prie Lietuvos savanorių paminklo, taip pat uždegė žvakelę Vilkaviškio senosiose kapinėse
palaidotųjų karių amžino poilsio vietose, pagerbė karius tylos minute.
Savanorystei dedikuoti metai. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2020 metus
buvo paskelbusi Savanorystės metais. Nors šiemet Lietuvos neaplenkęs virusas pakoregavo
daugelio renginių ir planuotų veiklų kalendorių, tačiau visus metus rajono įstaigos, organizacijos
aktyviai būrėsi į įvairias savanoriškas veiklas. Taip pat Savivaldybėje aktyviai įgyvendinama
Jaunimo savanoriškos tarnybos programa. Praėjusiais metais surengti informaciniai susitikimai su
jaunimo savanorius priimančioms arba galinčiomis priimti organizacijomis, parengti reikalingi
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dokumentai, akredituotos savanorius priimančios organizacijos, jauni žmonės supažindinti,
paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą.
Nors pasaulinė pandemija tapo iššūkiu mums visiems, tačiau planuoti renginiai vis
tiek vyko – netradicinėje virtualioje erdvėje:
 Vilkaviškio rajono verslo bendruomenės atstovai rinkosi į netradicinį Vilkaviškio rajono verslo
forumą, skirtą Verslo dienai paminėti. Pirmą kartą jis vyko ne gyvai, o nuotoliniu būdu per „Zoom“
programą. Į kvietimą dalyvauti nuotoliniame Vilkaviškio verslo forume atsiliepė 43 dalyviai.
 Širdies šilumą ir savo kūrybą dovanoję vilkaviškiečiai pagerbti virtualiame Kalėdinių eglučių
papuošimo konkurso apžvalgos renginyje. Tik jų dėka Vilkaviškio miestas buvo ypatingai
šventiškai pasipuošęs, nes greta pagrindinės miesto aikštės, naujai įrengtose jos prieigose, suspindo
visa kalėdinių eglučių alėja, kurioje praėjusiais metais jaukiai įsitaisė net 46 kalėdinės puošmenos.
 Virtualaus savanorystės metų renginio „Kartu mes – stiprūs!“, vainikavusio savanorystės metus
Savivaldybėje, metu apžvelgtos 2020 metų savanorystės veiklos, pagerbti ir apdovanoti labiausiai
savanorystės srityje per šiuos metus pasižymėję bei įkvėpimu tapę pavyzdžiai.
1.7. Mero fondas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės mero) mero fondo paskirtį,
lėšas bei jų naudojimo, apskaitos, atsiskaitymo ir kontrolės procedūras reglamentuoja Vilkaviškio
rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-973 „Dėl
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
Vadovaujantis patvirtintu Tvarkos aprašu Savivaldybės mero fondo dydis per mėnesį yra iki
vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio dydžio sumos. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d.
sprendimu Nr. B-TS- 315 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“
Savivaldybės mero fondui skirta 12 000 eurų. Savivaldybės mero fondo lėšų apskaitą tvarko
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius. Savivaldybės mero fondo lėšų
panaudojimo kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Savivaldybės mero fondo lėšos gali būti naudojamos šioms reprezentacinėms reikmėms:
atvykstančių oficialių asmenų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms;
rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms;
darbo susitikimų išlaidoms;
atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, savivaldybei ir valstybei
nusipelniusių asmenų jubiliejų, švenčių, kitų apdovanojimų išlaidoms;
išlaidos vizitinėms kortelėms;
išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose
renginiuose.
2020 metų Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimas nurodytas 1 lentelėje:
1 lentelė
Lėšų paskirtis

Skirta lėšų (Eur)

Pučiamųjų instrumentų orkestrų konkurso išlaidoms

225,60

Sportininkų ir jų trenerių pagerbimo priėmimo išlaidoms

600,00
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Medicinos darbuotojų dienos šventės išlaidoms

111,00

Sutarties su UAB „Litesko“ nutraukimo pasirašymo išlaidoms

109,99

Marijampolės regiono plėtros tarybos susitikimo išlaidoms

309,94

Alvito Šv. Onos parapijai bažnyčios atidarymo proga

1 000,00

ASK „Vilkaviškio greitis“ renginio organizavimui

1 000,00

Partnerių delegacijos iš Ahaus miesto (Vokietija) priėmimo
išlaidoms
Proginiams čekiams už mokslo pasiekimus, skirtiems Vilkaviškio
rajono gimnazijų abiturientams – šimtukininkams
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijai 400 metų
įkūrimo sukakties proga
Išlaidoms suvenyrams, reprezentacinėms prekėms, atminimo
dovanėlėms, dalyvaujant labdaros, kultūros, sporto ir kituose
visuomeniniuose renginiuose
Iš viso panaudota lėšų:

459,40
4 100,00
500,00
3 126,58
11 542,51

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai
Nors pasaulinė pandemija ir šalyje paskelbtas karantinas pakoregavo daugelį planų,
teko atšaukti renginius, susitikimus, per 2020 metus buvo tęsiamas bendradarbiavimas su valstybės
institucijomis bei užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis, visuomeninėmis organizacijomis,
kai leido karantino sąlygos, dalyvauta įvairiuose kultūros ir sporto renginiuose.
2.1.

Kultūros renginiai

Sausio 10–13 dienomis Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvairiais renginiais ir
akcijomis buvo paminėta ši, neišdildomu Laisvės antspaudu paženklinta kiekvieno iš mūsų širdyje,
diena. Sausio 13-osios rytą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai dalyvavo
pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija…“. Lygiai 8 val., užgesinus visas šviesas patalpose,
ant kiekvienos palangės 10-iai minučių buvo uždegtos žvakelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę. Prie šios, jau tryliktąjį kartą Lietuvoje organizuotos, pilietinės
akcijos prisijungė ir švietimo įstaigos, įvairios įmonės, organizacijos.
Sausio 27 dieną įvairiomis akcijomis, prasmingomis pamokomis mokiniams paminėta
tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, kuri buvo siejama kartu su 75-osiomis Aušvico
mirties stovyklos išvadavimo metinėmis.
Vasario 7-ąją Vilkaviškio kultūros centre vilkaviškiečiai ir miesto svečiai galėjo
išgirsti įspūdingą orkestrinę muziką – čia vyko Pučiamųjų instrumentų orkestrų konkursas „Dūdos
gros…“. Konkursines programas komisijai ir susirinkusiems žiūrovams atliko net 7 pučiamųjų
instrumentų orkestrai iš visos Lietuvos. Vilkaviškio rajonui atstovavo Vilkaviškio jaunimo
pučiamųjų instrumentų orkestro jaunučiai ir Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras
(orkestrų vadovas Saulius Mickevičius). Konkurse nedalyvavo, tačiau savo pasirodymu renginio
dalyvius pradžiugino Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Kybartai“ (vadovas
Donatas Ziegoraitis) kartu su šokėjomis.
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Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – rajone vyko daugybė gražiausių
šiai, kiekvienam lietuviui labai brangiai dienai, paminėti skirtų renginių. Vasario 16-osios dienos
popietės metu Vilkaviškio kultūros centre
vyko šventinis minėjimas ir tradicinė
„Santakos“ laikraščio nominacijų įteikimo
ceremonija „Aš esu, nes Tu esi“. Jos metu
rajono gyventojus sveikino Vilkaviškio
rajono savivaldybės meras Algirdas
Neiberka. Savivaldybės vadovas taip pat
įteikė padėkas savo darbais ir veikla rajonui
nusipelniusiems gyventojams. Vasario 16osios minėjimo metu taip pat pagerbti visi
36 ambasadoriai, kurie atsiliepė į
Vilkaviškio kultūros centro kvietimą
prisijungti prie iniciatyvos – Renginių ciklo „Vilkaviškis: laisvės vėjo greitis 30 Metų/s“. Jie savo
bendruomenėse, kolektyvuose, įstaigose, draugų kompanijose kvies kartu gaminti vėjo malūnėlius
ar kepti laisvės pyragus. Ambasadoriams įteiktos Lietuvos vėliavos ir specialūs ženkleliai –
trispalviai Vėjo malūnėliai. Kybartai, švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-osios
popietę rinkosi į Kybartų kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas „Svarbiausi žodžiai“.
Vilkaviškiečiai ir miesto svečiai atšventė Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 30-metį. Prie šios šventės prisidėjo 37 laisvės vėjo ambasadoriai, kurie savo
bendruomenėse, kolektyvuose, draugų ar šeimos rate beveik visą mėnesį organizavo kūrybines
dirbtuves: suko trispalvius vėjo malūnėlius, kepė laisvės pyragus. Įvyko ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtas Vilkaviškio sporto mokyklos organizuotas estafetinis
bėgimas. Jame dalyvavo net 13 komandų, susibūrusių iš įvairių rajono švietimo įstaigų.
Birželio 1-ąją, visoje šalyje vienu metu vyko padėkos akcija „Ačiū, Lietuva!“.
Padėkos akcija didžiulio palaikymo sulaukė ir Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Vienu metu net 7
skirtingose rajono vietose pasirodė 12 kolektyvų ar atlikėjų. Savanoriška ir neatlygintina iniciatyva
buvo skirta padėkoti visiems geradariams, sėkmingai padėjusiems įveikti pirmąją COVID-19 bangą.
Birželio 14 dieną Vilkaviškyje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo minima Gedulo ir vilties
diena, skirta prisiminti ir pagerbti tuos, kuriuos palietė tremtis.
Siekiant stiprinti savanoriškas
organizacijas bei skatinti savanorišką veiklą
įvairiuose sektoriuose, 2020-ieji Vilkaviškio
rajono savivaldybėje yra paskelbti Savanorystės
metais. Liepos 2-ąją Vilkaviškio kultūros centro
prieigose įvyko Savanorystės metams paminėti
skirtas renginys „PRISĖ(S)K“. Renginio metu
savanoriai pasidalino savo įspūdžiais, patirtimi ir
mintimis
apie
savanorystės
vaidmenį
šiuolaikinėje visuomenėje.
Liepos 6-ąją vieningai minėdami
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną, jau dvyliktus metus iš eilės lietuviai įvairiuose pasaulio kampeliuose giedojo
„Tautišką giesmę“. Po visą pasaulį pabirusius lietuvius suvienijanti unikali tradicija neaplenkė ir
Vilkaviškio. Nešini trispalvėmis vėliavėlėmis, pasipuošę tautine atributika į dr. Jono Basanavičiaus
aikštę skubėjo ir maži ir dideli – čia netrūko geros nuotaikos bei vienybės ir bendrystės jausmo,
užplūdusio vieningai giedant Lietuvos himno posmus.
Rugpjūčio 24–30 dienomis Vilkaviškyje vyko festivalis „Mažinam atstumą“.
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2.2.

Sporto renginiai

Rugpjūčio 8 d. Vilkaviškio miesto pliaže vyko atviros Vilkaviškio rajono savivaldybės
paplūdimio tinklinio 2×2 pirmenybės, į kurias susirinko 11 komandų iš Vilkaviškio, Marijampolės,
Šakių, Vilniaus ir Kauno savivaldybių.
Rugpjūčio 15 dieną Paežerių ežerą raižė įvairiaspalvės burės. Vyko Vilkaviškio rajono
savivaldybės buriavimo regata mero taurei laimėti ir „Aukso rago“ 37-oji regata. Išbandyti savo
jėgas turėjo galimybę ne tik patyrę, bet ir jaunieji buriuotojai.
Rugpjūčio 18 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos stadione vyko
Vilkaviškio rajono neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų sporto šventė.
Kasmetinė neįgaliųjų organizacijas vienijanti šventė su nedidelėmis pertraukomis surengta jau 4
kartą, o joje šįkart dalyvavo 9 organizacijų atstovai iš viso Vilkaviškio rajono.
Rugsėjo 5 d. Alytuje vyko XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių atrankinės
varžybos, kuriose dalyvavo Marijampolės ir Alytaus apskričių savivaldybių komandos. Vilkaviškio
savivaldybę atstovavo penkios komandos: vyrų krepšinio, senjorų 40+ krepšinio, tinklinio, stalo
teniso ir šachmatų. Geriausiai iš mūsiškių sekėsi krepšinio ir tinklinio komandoms.
Rugsėjo 12 d. Vilkaviškio miesto pliaže vyko atviros Vilkaviškio rajono savivaldybės
paplūdimio tinklinio 2×2 sezono uždarymo pirmenybės, į kurias susirinko 12 komandų iš
Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių.
Rugsėjo 19 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko
Vilkaviškio krepšinio klubo „Perlas“ ir Nacionalinės krepšinio akademijos organizuojamas turnyras
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Šį kartą turnyre susikovė 4 komandos:
šeimininkų – Nacionalinės krepšinio akademijos – Vilkaviškio „Perlas“, Nacionalinės krepšinio
akademijos – „Alytus“, Nacionalinės krepšinio akademijos – Kauno „Lūšys“ ir Nacionalinės
krepšinio akademijos – Kauno „Lūtai“ komandos.
2.3.

Vilkaviškio rajonas svečiuose

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų ir
darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių
susitikimuose, buvo vykdomos bendros projektinė veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų
išvykos.
Sausio 24 dieną Vilniuje startavo tradicinė kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda
„Adventur 2020“, kuri vyko visą savaitgalį. Vilkaviškio rajono savivaldybė parodoje prisistatė
bendrame „Suvalkijos“ stende kartu su Marijampolės, Šakių bei Kazlų Rūdos savivaldybėmis.
Suvalkiją parodoje šiemet pristačiusios keturios apskrities savivaldybės svarbiausia idėja pasirinko
visiems garsiojoje Vytauto Kernagio dainoje „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ įsiminusį harmoningą
vyšnių motyvą. Suvalkijos kraštas ragino visus užsimerkti, atsipalaiduoti, pasinerti į vaikystės
prisiminimus ir leistis į pojūčių prisotintą kelionę. Rega, klausa, lytėjimas ir skonis „Adventur“
parodos lankytojus lydėjo po visą Suvalkiją. „Suvalkijos“ stendo lankytojai galėjo sukti laimės ratą,
kuriam sustojus savivaldybių atstovai papasakodavo apie išsukto krašto, asmenybės ar turizmo
objekto savitumus. Parodos atidarymo dieną Vilkaviškio rajono stendą aplankė Savivaldybės meras
Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas. Savivaldybės vadovai taip pat
aplankė ir kitas parodos sales, apžiūrėjo Lietuvos miestų stendus, susitiko ir pabendravo su kitų
savivaldybių merais.
Spalio 9-ąją Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka,
Administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir jo pavaduotoja Daiva Riklienė buvo išvykę į
Kalvariją, kur dalyvavo susitikime su Lietuvos ir Lenkijos ministerijų, pasienio savivaldybių
(Lietuvos) ir vaivadijų (Lenkijoje) atstovais dėl pasienio kelių infrastruktūros gerinimo.
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2.4.

Svečiai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Sausio 23 dieną Vilkaviškio socialinės pagalbos centre vyko susitikimas su mūsų
rajone viešinčia Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene. Šis
susitikimas, o kartu ir tarpinstitucinis pasitarimas, buvo skirtas bendradarbiavimo vaiko teisių
užtikrinimo srityje gerinimui. Susitikimą iniciavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, tad
kartu su Vaiko teisių apsaugos kontroliere į mūsų rajoną atvyko jos vyriausioji patarėja Eivilė
Žemaitytė ir patarėja Irena Karpičiūtė.
Sausio 31 d. Vilkaviškio rajono
savivaldybėje lankėsi Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė.
Ją atlydėjo VRK Rinkimų organizavimo skyriaus
vedėja Reda Daniškevičiūtė bei Kompiuterinių
technologijų skyriaus vedėjas Darius Gaižauskas.
Svečius savivaldybėje priėmė meras Algirdas
Neiberka, Administracijos direktorius Vitas
Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė bei mero
patarėjas Kazys Kiaulakis. Šio susitikimo metu
buvo aptartas pasirengimas 2020 m. spalio 11 d.
įvyksiantiems Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, taip pat kalbėta apie rinkimų apylinkių
pritaikymą neįgaliesiems.
Vasario 26 dieną Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, lankėsi
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, kuris vėliau atvyko ir į Vilkaviškio rajoną. Čia
jis apsilankė dr. Jono Basanavičiaus gimtinėje, kur Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne pasodino
ąžuoliuką. Kazlų Rūdoje Prezidentas susitiko su Marijampolės regiono savivaldybių merais –
Vilkaviškio rajono meru Algirdu Neiberka, Kazlų Rūdos savivaldybės meru Mantu Varaška,
Marijampolės savivaldybės meru Povilu Isoda, Kalvarijos savivaldybės meru Vincu Plikaičiu ir
Šakių rajono meru Edgaru Pilypaičiu.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su savivaldybių merais aptarė
mokyklų tinklo pertvarkos, viešųjų pirkimo įstatymo projekto, investicijų pritraukimo ir aukštesnės
pridėtinės
vertės
darbo
vietų
kūrimo
savivaldybėse klausimus bei aplinkos apsaugos
problemas. Vilkaviškio rajono savivaldybės
meras Algirdas Neiberka turėjo galimybę su
Prezidentu aptarti ir Vilkaviškio rajonui opius
klausimus. Jis palietė tokius klausimus, kaip:
savivaldybių skolinimosi limitai, geotermijos
panaudojimas, mūsų rajone ribojamos vėjo
jėgainių statybos ir kitų atsinaujinančių energijos
šaltinių vystymo galimybes, Lietuvos teisminės
sistemos tobulinimo klausimą. Taip pat aptarta
situacija, kad dėl sienos su Kaliningrado sritimi Kybartų ir Virbalio miestuose dažnai susidaro
vilkikų spūstys, kurios kelia oro taršos ir kitas ekologines problemas. Aptartas klausimas ir dėl
konkursų į švietimo įstaigų vadovų pareigas.
Kovo 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos karinių jūros pajėgų
laivo M52 „Sūduvis“ įgulos nariai. Karinėse jūrų pajėgose tradicija tapo laivus vadinti istorinių
Lietuvos kraštų vardais: „Žemaitis“, „Dzūkas“, „Aukštaitis“,
„Sėlis“, „Jotvingis“, „Skalvis“, „Kuršis“ ir „Sūduvis“.
Pastarojo krikštatėviais tapus Vilkaviškio rajono atstovams, su
mūsų rajono bendruomene laivo „Sūduvis“ įgula palaiko
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glaudžius ryšius ir beveik kasmet apsilanko Vilkaviškio krašte.
Liepos 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka susitiko su
tuometiniu Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Mindaugu Baršiu ir
Marijampolės apskr. VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkė
Kristina Siriūniene bei Marijampolės apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėju Renatu
Siaurusaičiu. Susitikimo metu buvo aptartos rajono savivaldybės ir policijos tolimesnio
bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti rajono viešąją tvarką ir žmonių saugumą, kalbėta
apie vaizdo kamerų tinklo plėtrą.
Liepos mėnesį įvyko susitikimas su Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentu
Vytu Kaziliūnu.
Savivaldybėje taip pat lankėsi 56-ojo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2020“
svečiai: 2020 metų Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatė, poetė Aldona
Ruseckaitė, literatūrologė, visai neseniai išleidusi ir savo knygą, Kristina Poderytė, fleitininkė
Monika Riškutė.
Rugpjūčio mėnesį prisistatyti ir susipažinti su rajono vietos valdžia atvyko naujasis
Vilkaviškio dekanato dekanas ir Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos
klebonas Virginijus Gražulevičius bei Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos klebonas Jonas
Cikana. Juos atlydėjo prelatas Vytautas Gustaitis, šiuo metu einantis kunigo altaristos pareigas.
Rugsėjo mėnesį susipažinti su mūsų rajonu, savivaldybės veikla bei tarpusavyje
pasikeisti gerąją patirtimi atvyko Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė, savivaldybės administracijos darbuotojai.
2.5.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su užsienio valstybėmis. Per
2020 metus didelis dėmesys buvo skiriamas pasienio zonos savivaldybių bendradarbiavimui.
Taryba pritarė projekto „Lietuvos ir Lenkijos funkcinė zona – naujos turizmo plėtros
galimybės“ rengimui, įgyvendinimui ir daliniam finansavimo skyrimui. Šį projektą planuojama
įgyvendinti pagal „Interreg V-A Lietuva-Lenkija“ bendradarbiavimo programą. Pagrindinis
projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Projekte taip pat dalyvauja
Kalvarijos savivaldybės administracija, Seinų regiono savivaldybių asociacija (Lenkija), RutkaTartak (Lenkija), Vižainių seniūnija (Lenkija).
Lazdijų ir Vilkaviškio rajonai, Kalvarijos savivaldybė, Punsko, Rutkos-Tartako, Gibų,
Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčiai bei Seinų miestas yra pasirašę Pasienio savivaldybių deklaraciją,
kuri skirta suvienyti partnerius bendroms iniciatyvoms. Vienas iš šios deklaracijos tikslų – sukurti
Lietuvos–Lenkijos pasienio turizmo funkcinę zoną. Spalio mėnesio Tarybos posėdyje pritarta
susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo zonos „Jotvingių kraštas –
Jatvingia“ sukūrimo pasirašymui. Susitarimas bus pasirašomas su Lazdijų ir Kalvarijos
savivaldybėmis, bei 9 partneriais iš Lenkijos.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
Jurga Grigaliūnaitė lankėsi Lazdijų rajono savivaldybėje, kur buvo aptariamas dar vienas bendras
projektas, sujungsiantis bendram darbui Lietuvos ir Lenkijos funkcinės pasienio zonos teritorijoje
esančias savivaldybes. Susitikime taip pat dalyvavo Lazdijų rajono bei Kalvarijos savivaldybių
atstovai, svečiai iš Seinų bei Punsko. Susitikimo metu aptartos projekto rengimo galimybės,
įvertinti žmogiškieji ištekliai, diskutuota apie atsakomybių pasiskirstymą.
Liepos 30 d. įvyko apskritojo stalo
diskusija „Kokybiškas viešasis susisiekimas
Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje: misija
įmanoma“. Susitikimo metu buvo aptariama kokia
susisiekimo situacija kitose pasienio zonos
22

savivaldybėse, kokios susisiekimo sistemos jose veikia bei su kokiais iššūkiais organizuojant
susisiekimo paslaugą savivaldybės susiduria ir kaip juos įveikia.
Glaudūs ir šilti santykiai palaikomi su Vilkaviškio rajono savivaldybės garbės piliečiu
Alfonsu Hopingu ir partneriais iš Visbeko miesto (Vokietija), taip pat Vokietijos Raudonojo
Kryžiaus organizacijos Ahauso mieste savanoriais. Svečių iš Vokietijos priėmimas savivaldybėje
jau yra tapęs gražia tradicija, kurios metu pasidalijama įspūdžiais, nuveiktais darbais,
pasidžiaugiama geradarių veikla, padėkojama už jų nuoširdų dėmesį mūsų rajono gyventojais.
2.6.

Sukaktys

Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras Vilkaviškio kultūros centre
surengtu koncertu paminėjo 10 metų veiklos jubiliejų. Sauliaus Mickevičiaus vadovaujamas
jaunimo orkestras dovanojo įspūdingą reginį, kuriame kartu su jaunaisiais muzikantais pasirodė
aukščiausio lygio atlikėjai: Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, Auksinio scenos kryžiaus
laureatė Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, operos solistai: Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas.
Muzikos garsus nuostabiais šokiais papuošė Sonatos Jankienės vadovaujamos orkestro
choreografinės grupės.
Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė praėjusiais metais minėjo 100 metų skautų
judėjimo veiklos jubiliejų (nuo pirmojo vieneto Vilkaviškyje įsteigimo) bei 30 metų jubiliejų nuo
savo veiklos atkūrimo. Pažymint ypatingus metus buvo išleista knyga „Vilkaviškio skautai: 1920–
2020“, į kurią sugulė Vilkaviškio skautų veiklos šimtmečio įvykiai.
Gegužės 24-ąją, Viešpaties žengimo į dangų dieną (Šeštines), Kybartų Eucharistinio
Išganytojo parapijos altarista Vaclovas Stakėnas šventė kunigystės 50-metį.
Birželio 4-ąją Alvito parapijos klebonas Vytautas Kajokas pasveikintas su 25 metų
kunigystės sukaktimi.
2020 metais sukako 30 metų, kai buvo pašventinti atstatomos Tautos patriarcho dr.
Jono Basanavičiaus gimtosios sodybos gyvenamojo namo pamatai. Liepos 4 d. Ožkabaliuose Jono
Basanavičiaus gimtinėje iškilmingai paminėta ši svarbi sukaktis. Gausiame svečių būryje
prisimintos patriarcho gimtinės atstatymo istorijos akimirkos, pristatyta visus šiuos įvykius menanti
paroda, padėkota sodybos atstatymo iniciatoriams, darbų vykdytojams ir visiems, kuriems svarbus
šis atgimęs kultūrinis paminklas.
Kaip ir kasmet, pirmąjį rugpjūčio sekmadienį, tradiciškai vyko Vištyčio miestelio
šventė „Vištyčio vasara“. 2020 metais šventė buvo dviguba – kartu paminėtas ir Vištyčio 450 metų
jubiliejus. Jubiliejinius metus minintis Vištytis sulaukė
gausybės garbių svečių. Pasveikinti Vištyčio gyventojus
ir
visus
susirinkusius
atvyko
Vilkaviškio
rajono
savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Administracijos
direktorius Vitas Gavėnas. Savivaldybės vadovai įteikė
Vištyčio seniūnui dovaną – metraštį, linkėdami, kad jis
būtų pripildytas naujų, reikšmingų ir svarbių darbų, kurie
dar
labiau papuoštų Vištytį.
Rugsėjo 6 d. Lietuvos Respublikos
prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus įkūrėjas, kraštotyrininkas, pedagogas Vytautas
Grinius pasitiko gražų savo jubiliejų. Jam sukako 90 metų. Ryškiausi V. Griniaus pedagoginio
darbo ir kraštotyrinės veiklos metai prabėgo dr. V. Kudirkos gimtinėje Paežeriuose.
Rugsėjo mėnesį Kybartų stačiatikių Šv. Aleksandro Neviškio bažnyčia minėjo
pastatymo 150-ąsias metines. Iškilmingų pamaldų metu Kybartų stačiatikius šios iškilios šventės
proga pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
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Spalio 16 dieną Vilkaviškio kultūros centre vyko jubiliejinis renginys, skirtas mėgėjų
teatro „Gluosnė“ veiklos 10-mečiui. Į nuotaikingą šventę atskubėjo gausus būrys svečių, buvusių ir
esamų teatro mylėtojų.
2.7.

Apdovanojimai ir pasiekimai

2020 metais Savivaldybės taryba Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardą suteikė
Arvydui Paukščiui. Taip buvo pagerbti nacionalinio mecenato vardą pelniusio žmogaus nuopelnai
mūsų rajonui. A. Paukštys prisidėjo prie Alvito Šv. Onos bažnyčios atstatymo, kurios statybas
verslininkas parėmė apie 2,5 mln. Eur, taip pat savo lėšomis – apie 70 tūkst. Eur – jis parėmė ir
koronaviruso pandemijos suvaldymui Savivaldybėje įkurtą fondą, yra finansavęs vaikų vasaros
stovyklą, prisidėjęs kita parama.
2020 metų pradžioje įvyko viešųjų pirkimų konferencija ir labiausiai skaitmenizuotų
perkančiųjų organizacijų apdovanojimai, kuriuose įvertinta ir Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija. Savivaldybei skirta trečioji vieta labiausiai skaitmenizuotų perkančiųjų organizacijų
Vietos savivaldos organizacijų kategorijoje.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
organizuotoje „Geriausių VRM finansuojamų regioninės plėtros
projektų 2014–2020“ apdovanojimų ceremonijoje net du
apdovanojimus – Ekspertų balso ir Piliečių balso nominacijose
pelnė „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių
sutvarkymo Kybartuose projektas“.
Vilkaviškio
rajono savivaldybei įteiktas
Europos Tarybos ženklas už nepriekaištingą valdymą pagal 12
gerojo valdymo principų. Šis apdovanojimas reiškia, kad jį
pelniusi savivaldybės administracija laikosi Europos Tarybos
nustatytų Gerojo valdymo principų, o rajono gyventojai
teigiamai vertina savivaldybės darbą.
Lietuvos moterų lobistinės organizacijos jau
penktus metus skelbiamame konkurse, kurio partnerė yra ir
Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilkaviškio rajono
savivaldybei skirtas apdovanojimas už geriausias moterų ir vyrų
lygybės priemones 2020 metais.
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos darbo su jaunimu veiklos kokybę
Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2020 m.
įvertino kaip
reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose liepos 13 d.
apdovanoti Kauno regiono specialistai, kurių pastangos padėjo suvaldyti koronaviruso (COVID-19)
pandemiją. Tarp apdovanotųjų – ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, sveikatos
įstaigų vadovai. Dėkodamas už pasiaukojantį darbą, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga
medalius „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ įteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojai, operacijų centro koordinatorei ir vadovei Daivai
Riklienei, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovei Laurai
Sadauskienei, Vilkaviškio ligoninės vadovui Linui Blažaičiui, Vilkaviškio karščiavimo klinikos
vadovei Erikai Tamaliūnaitei bei Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovei
Danguolei Almonaitienei.
________________________________
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