
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 



Administracijos direktorius atlieka vykdomosios institucijos 
funkcijas, administruoja asignavimus, organizuoja biudžeto 
vykdymą, užtikrina viešųjų paslaugų administravimą. Pavaldus 
Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, 
vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos 
vadovas.  

Administracijos direktoriaus pavaduotoja koordinuoja 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, jaunimo klausimus. 
Koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos, socialinę, švietimo, 
kultūros ir sporto sritis, Bendrojo skyriaus veiklą. Dalyvauja 
strateginio planavimo procese, darbo grupių ir komisijų veiklose. 
Pavaldi savivaldybės tarybai, atskaitinga administracijos 
direktoriui ir savivaldybės tarybai.  

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVAI 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  

 VITAS GAVĖNAS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

  DAIVA RIKLIENĖ 



Skyrių       15 
Seniūnijų       12 
Į struktūrinius padalinius neįeinančių 

valstybės tarnautojų        5 

Valstybės tarnautojų    115 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis     121 

Moterų     155 

Vyrų        81 

Pavaldžių įstaigų      51 

Seniūnaitijų       85  

(Seniūnijos gyventojų interesams 
seniūnijose atstovauja 83 seniūnaičiai) 

 

2020 m. biudžetas                       49 917,0 
                                                      tūkst. Eur 

Programų                                                                 10 

Asignavimų valdytojų                                             40 

Atskiri lėšų šaltiniai                                                 22 

Valstybės deleguotos funkcijos                                32 

Programinių priemonių                                        252 

Parengta teisės aktų – 3 726, iš jų 2 903 – Administracijos direktoriaus įsakymai (22 proc.) 

Parengta sutarčių – 1 626 

Parengta vidaus dokumentų –  5 322 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
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• Savivaldybės darbuotojai 

• Įstaigos 

• Organizacijos 

 

 

 

• užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą 
ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę; 

• tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo 
operacijas; 

• vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę. 

 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

APSKAITOS TVARKYMAS FINANSAVIMAS PAGAL 

PROGRAMAS 

ATASKAITŲ PRIĖMIMAS 

IR SUDARYMAS 

• Tarpiniai (ketvirčio) finansinių ataskaitų rinkiniai – 3  

• Metinis finansinių ataskaitų rinkinys – 1    

• Parengta biudžeto vykdymo ir statistinių ataskaitų – 674  

• Parengta valstybės biudžeto (tikslinių dotacijų) lėšų panaudojimo 

ataskaitų – 177  

• Priimta ir patikrinta ataskaitų iš organizacijų, Tarybos narių ir 

seniūnaičių – 1 176 

Panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų – 22 837 tūkst. Eur,  

       iš jų tikslinių valstybės dotacijų – 47,8 proc. 
  

Programų – 10 

Priemonių – 138 

Finansavimo šaltinių – 12 

Programų sąmatų – 157 

Apskaitomi ilgalaikio turto vienetai – 5 192 

Gautos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai – 3 415  

Išrašytos ir išsiųstos sąskaitos faktūros – 1 157  

Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiai – 95 

Siunčiami mokėjimo pavedimai – 10 802 

Gaunami mokėjimo pavedimai – 1 765 

Tikslinės grupės: 
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1 - Žinių visuomenės plėtros programa  

2 - Kultūros plėtros programa  

3 - Sporto plėtros ir jaunimo programa  

4 - Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, 

projektų valdymo programa  

5 - Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa   

6 - Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa 

7 - Teritorijų planavimo programa 

8 - Aplinkos apsaugos rėmimo programa 

9 - Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo 

programa 

10 - Savivaldybės valdymo programa 



 
 
 
ARCHITEKTŪROS 
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• Gyventojai 

• Institucijos 

• Įstaigos 

 

 

 

• įgyvendinti valstybės politiką teritorijų 
planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir 
architektūros, planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir 
kartografijos srityse  

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS, 

KULTŪROS PAVELDAS 

KITŲ SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMAS 

• Išduoti 89 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai. 

• Pakeista žemės naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis ir / ar naudojimo būdai 21 

atvejų.  

• Parengti 58 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais suteikti 489 

nauji adresai. 

• Už savivaldybės biudžeto lėšas parengta 16 žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų. 

• Parengtos 38 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos. 

• Apskaičiuoti ir pateikti NŽT 21 žemės sklypo duomenys vertės priedui nustatyti 

dėl inžinerinių statinių. 

• Išduotos 9 planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti ir 5 

planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentų rengimui. 

• Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti 9 kaimo plėtros žemėtvarkos 

projektai. 

• Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinti 89 žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektai. 

• Rengiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano 

keitimas,  baigtas rengimo etapas. 

• Parengtas ir patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planas. 

• Rengiamas Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių 

išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas, 

baigtas rengimo etapas. 

• Rengiamas Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 

vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, planas. 

• Parengta ir patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano ir Vilkaviškio, Virbalio bei Kybartų miestų 

teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programa 

kartu su priemonių planu ir stebėsenos (monitoringo) ataskaita. 

• Pradėtas rengti Vilkaviškio rajono teritorijos bendrojo plano 

koregavimas. 

• Atlikti detalieji archeologiniai tyrimai Žvejų g., Vilkaviškyje  - 
27,3 tūkst Eur (objektą planuojama įrašyti į kultūros vertybių 

registrą). 

• Parengtas Dabravolės piliakalnio su gyvenviete (Pajevonio 

sen.) laiptų tvarkomųjų statybos darbų projektas – 3,56  tūkst. 

Eur. 

• Atlikti architektūros tyrimai Virbalyje  (Virbalio miesto skvere) 

– 2,99 tūkst. Eur. 

• Atlikti Holokausto aukų kapavietės (Vilkaviškio civilių 

gyventojų ir sovietinių karo belaisvių žudynių ir užkasimo 

vietos) tvarkomieji statybos darbai – 17,8 tūkst. Eur. 

• Patikrinta 40 rajono kultūros paveldo objektų, surašyti 38 

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktai. 

Tikslinės grupės: 

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 

IS „Infostatyba“ išduoti 99 statybą 

leidžiantys dokumentai. Iš jų: 

leidimai statyti naują statinį 45; 

leidimai rekonstruoti statinį 26; 

leidimų atnaujinti (modernizuoti) pastatą 14; 

leidimai pakeisti statinio, jo dalies paskirtį 4; 

leidimai atlikti statinio kapitalinį remontą 4; 

leidimai atlikti statinio paprastąjį remontą 5. 

ŽEMĖTVARKA 

 Savivaldybės erdvinių duomenų 

rinkinio administravimas. 

Išduota topografinių erdvinių objektų 

rinkinių geodezininkams 518 vnt. 

TOPD paslaugoje patikrinti 972 

topografiniai ir inžineriniai planai. 

Į savivaldybės erdvinių duomenų 

rinkinį integruota 596 topografinių ir 

inžinerinių tinklų planų. 
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• Taryba 

• Savivaldybės administracija, įstaigos, 

organizacijos 

• Gyventojai 

 

 
• organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžių 

darbą; 
• organizuoti dokumentų valdymą; 
• organizuoti administracinių paslaugų teikimą; 
• užtikrinti teisės aktų publikavimą ir viešinimą; 
• organizuoti fizinių ir juridinių asmenų 

aptarnavimą; 
• organizuoti valstybinės kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolę;  
• užtikrinti korupcijos prevencijos teisinį 

reguliavimą; 
• rūpintis darbuotojų darbo sauga, priešgaisrine 

sauga. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

ASMENŲ APTARNAVIMAS 

• Į Savivaldybę su prašymais ir skundais kreipėsi virš 

23 tūkst. piliečių (5 proc. daugiau nei 2019 m.). 

•   Per elektroninį paslaugų portalą suteiktos 337 

elektroninės paslaugos (9 proc. daugiau nei 2019 m.). 

VALSTYBĖS KALBOS VARTOJIMO KONTROLĖ 

• Atlikta 10  įstaigų dokumentų patikrinimų. 

• Reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimai – 36. 

• Šviečiamoji veikla: parengtas straipsnis, suorganizuoti mokymai, teiktos konsultacijos. 

• Organizuotas Nacionalinio diktanto rašymas. 

• Organizuoti Kalbos dienų renginiai. 

• Redaguota virš 4000 dokumentų projektų. 

• Gauta dokumentų – 10 177 (9 proc. daugiau nei 2019 m.)  

• Išsiųsta dokumentų – 9961 (4 proc. mažiau nei 2019 m.) 

• Elektroninės siuntos – 3381 (14 proc. daugiau nei 2019 m.), 

iš jų:  gautos – 2218, išsiųstos – 1163.  

• Priimti teisės aktai paviešinti: 

• Valstybės registre TAR – 250  norminių teisės aktų, 

⁃ portale INFOLEX – 913 teisės aktų.   

⁃ Patvirtintas Dokumentacijos planas.   

⁃ Suformuotos 568 bylos, iš jų – 28 elektroninės bylos.  

⁃ Suderinti Savivaldybės įstaigų dokumentacijos planai.  

 

• Vykdyta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos 

programos stebėsena, parengta Programos įgyvendinimo priemonių plano 

ataskaita. 

• Parengti ir pateikti prašymai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  dėl 

informacijos apie asmenis, siekiančius eiti pareigas valstybės ar Savivaldybės 

įstaigoje ar įmonėje. 

• Nuolat bendradarbiauta ir keistasi informacija su Savivaldybės įstaigose ir 

įmonėse dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

• Organizuoti mokymai Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojams korupcijos 

prevencijos tema.  

DOKUMENTŲ VALDYMAS 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

GAISRINĖ SAUGA, DARBŲ  

SAUGA IR SVEIKATA DARBE 

KITA VEIKLA 

• Atlikti 123 darbų saugos instruktažai darbo vietoje.  

• Vesta 110 gaisrinės saugos instruktažų darbuotojams.  

• Profilaktiškai patikrinta sveikata 125 darbuotojams.  

Administruojamas tarnybinis transportas – 33 tarnybiniai automobiliai (seniūnijose – 24).  

Gerinamos darbo sąlygos ir aplinka: 

- prie administracijos pastato įmontuotos automatinės durys; 

- pirmojo aukšto tualetas pritaikytas neįgaliesiems; 

- atliktas posėdžių salės ir mero kabineto remontas. 

Buvo vykdomi apsaugos priemonių nuo COVID-19 ligos pirkimai, padalinių aprūpinimas 

šiomis priemonėmis, atliekamas gyventojų pavėžėjimas į gydymo įstaigas bei mobiliuosius 

punktus. 

Tikslinės grupės: 
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• Savivaldybės administracija  

• Savivaldybės valdymo sričiai priskirti viešieji 
juridiniai asmenys: 

 

Biudžetinės įstaigos - 40 

Viešosios įstaigos - 4 
 
 

 

• Vidaus auditų ir kitų priemonių, numatytų 
Skyriaus metiniame veiklos plane, vykdymas, 
vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito 
įstatymu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais vidaus auditą. 

• Poauditinė veikla ir jos poveikio vertinimas 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

• Skyriaus veiklos plane planuoti atlikti vidaus auditai – 13                                               

• Atlikti Skyriaus veiklos plane numatyti vidaus auditai – 12                                                             

• Audituotų subjektų skaičius – 9 

• Pateiktų rekomendacijų skaičius – 49 

• Įgyvendintų 2019 ir 2020 m. pateiktų rekomendacijų skaičius – 53 

• Rekomendacijų, kurių įgyvendinimas tęsiamas, skaičius – 21  

KITOS VEIKLOS FUNKCIJOS: 

 Strateginių ir metinių veiklos planų bei su jais susijusių 

dokumentų rengimas 

 Metinės skyriaus veiklos ataskaitos bei jos priedų 

rengimas 

 Užduočių vykdymas, klausimynų rengimas, 

konsultacijos 

 Vidaus auditų darbo dokumentų peržiūra 

POAUDITINĖ VEIKLA IR JOS REZULTATŲ  

VERTINIMAS: 

 Prevencinis darbas su audituota aplinka 

 Pažangos stebėjimas, pažangos stebėjimo pažymų rengimas 

VIDAUS AUDITO POVEIKIO IR REKOMENDACIJŲ 

ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Reglamentuota procedūrų, supaprastinta funkcijų ar atlikta kitų veiksmų (priimta Savivaldybės 

tarybos sprendimų, audituotų viešųjų juridinių asmenų vadovų įsakymų – 15         

Tikslinės grupės: 
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• Fiziniai ir juridiniai asmenys 

 

 

 

• sudaryti civilinės būklės aktų įrašus; 

• tvarkyti Gyventojų registrą; 

• tvarkyti juridinių asmenų archyvą; 

• sudaryti civilinės būklės aktų įrašus; 

• organizuoti jaunavedžių švietimą. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGOS 

ARCHYVO PASLAUGOS 

• Suteikta metodinė pagalba likviduojamoms įmonėms – 8 

• Priimta saugoti dokumentų iš likviduotų įmonių – 8 

• Išduoti dokumentai, pažymos juridiniams faktams patvirtinti – 594 

• Išduota pažymų apie darbo stažą ir įmokas – 664 

• Vaikų gimimų – 279,  

                  iš jų užsienyje – 53 

• Tėvystės pripažinimų ir nustatymų  – 78 

• Mirčių – 627 
               iš jų užsienyje – 16 

• Santuokų – 162 
             iš jų užsienyje  –  9, bažnyčioje – 53 

• Santuokos nutraukimų – 105   

              iš jų užsienyje – 3 

• Civilinės būklės įrašų pakeitimų, ištaisymų – 99                      

              iš jų vardo ir / ar pavardės pakeitimų – 18 
• Išduota asmenims civilinės būklės įrašų išrašų – 577 

• Suteikta metrikacijos elektroninių paslaugų – 92 

• Kitų paslaugų – 19  
• Surinkta valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos paslaugas – 

5604,20 eurų 

• Gauti paklausimai  iš įvairių įstaigų – 993  
                      

Tikslinė grupė: 
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Gimimai Mirtys Santuokos Ištuokos
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• Įstaigos 

• Organizacijos 

• Investuotojai 

 

 

• įgyvendinti įstatymus ir kitus teisės aktus, 
susijusius su Savivaldybės biudžeto sudarymu, 
vykdymu, kontrole ir atskaitomybe bei viešojo 
sektoriaus konsoliduotų finansinių ataskaitų 
rinkinio rengimu; 

• kontroliuoti Savivaldybės skolinių 
įsipareigojimų vykdymą; 

• vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos 
apskaitą; 

• administruoti valstybinės žemės nuomos 
mokestį. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS FINANSŲ VALDYMAS 

• Administruota valstybinių žemės sklypų – 9 079,0 

• Mokėtojų skaičius – 4 318 

• Suformuota valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų – 

4104 

• Išsiųsta priminimų apie skolas – 427 

• Surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio – 569,9 tūkst. 

Eur 

• Išieškota skolų dalis nuo metinių pajamų – 3 proc. 

• Parengtas ir patvirtintas Savivaldybės biudžetas bei 7 jo 

pakeitimai. 

• Priimta ir patikrinta įstaigų programų sąmatų biudžeto plano 

sudarymui – 414. 

• Sutaupyta biudžeto lėšų palūkanų mokėjimui – 172,3 tūkst. 

Eur. 

• Savivaldybės mokėtinos sumos (skolos) padidėjo 2020-12-

31, lyginant su 2019-12-31 – 276,6 tūkst. Eur. 

     Paskolos padidėjo  238,6 tūkst.  Eur. 

• Atlikta mokėjimo pavedimų 40 asignavimų valdytojų – 3701. 

• Parengtos ir pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms 

institucijoms – 148. 

• Priimti ir patikrinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkiniai – 180. 

 



 
 

• Rajono gyventojai 

• Administracijos darbuotojai 

INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ 
SKYRIUS 
 

           5 

 
 

• organizuoti Administracijos telekomunikacinio 
tinklo darbą, užtikrinti tinkamą ir saugų 
telekomunikaciniame tinkle naudojamos 
kompiuterinės, duomenų perdavimo ir programinės 
įrangos funkcionavimą; 

• kompetencijos ribose įgyvendinti Vyriausybės 
programoje numatytus informacinės visuomenės ir 
elektroninės valdžios plėtros uždavinius, vykdyti 
Savivaldybės tarybos politiką informacinių 
technologijų srityje; 

• užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS TELEKOMUNIKACINIO TINKLO 

PRIEŽIŪRA 

MODERNIZAVIMAS 

Aptarnaujamos 
kompiuterizuotos darbo vietos  

194 

Aptarnaujami spausdintuvai 
ir kopijavimo aparatai  

143 

Administruojami fiziniai ir 
virtualūs serveriai (ir juose 

esančios sistemos) 

22 
Administruojamos 
interneto svetainės 

 2 

Aptarnaujami fiksuoto 
telefono ryšio abonentai  

173 

• Aptarnaujamos vaizdo 

stebėjimo kameros  83  

• Vaizdo įrašymo 

įrenginiai  3  

2020 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos 

ataskaita išleista atskiru leidiniu. Tiražas – 10 000 egz.  
Leidinys buvo platinamas savivaldybės gyventojams, 
seniūnijose, taip pat dalijamas įvairių susitikimų, renginių 
metu. 

2020 metais paskelbta straipsnių Vilkaviškio rajono 
savivaldybės interneto svetainėje: 908 

Tikslinė grupė: 

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sekėjų išaugimas: 

nuo 4756 iki 7570.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio tinklo profilio 

žinomumas išaugo daugiau nei 37 proc. 

Paskyrų pranešimų skaičius: vid. 5 per dieną (1 185 per 

metus).  

Atlikta ir paskelbta Savivaldybės naudojamose komunikacijos priemonėse 

daugiau nei 200 įvairaus žanro ir dizaino maketavimo darbų. 

• Atnaujinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių vedimo ir 
transliavimo sistema. 

• Įgyvendinant projektą „Saugumo didinimas Vilkaviškio rajono 

viešosiose erdvėse“ Vilkaviškio rajone įdiegtos 26 vaizdo stebėjimo 

kameros. 

• Vilkaviškio miesto sode įdiegtos 6 vaizdo stebėjimo kameros. 

• Atnaujinta 15 kompiuterinių darbo vietų. 

162 

104 

121 
177 

344 

Verslas/Inovacijos

Sportas/Jaunimas

NVO ir
bendruomenės
Švietimas/Kultūra

Kitos svarbios rajonui
temos
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• Įstaigos 

• Organizacijos 

• investuotojai 

 

 

• strateginio planavimo sistemos kūrimas ir 
plėtojimas; 

• viešųjų investicinių projektų programų paramai 
gauti planavimas, valdymas ir įgyvendinimas; 

• investicijų į rajoną pritraukimas; 

• bendradarbiavimas plėtros klausimais; 

• verslo plėtros skatinimas. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

PROJEKTAI 

KITA VEIKLA 

VERSLO SRITIS 

• Parengtų ir administruojamų ES ir valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamų projektų skaičius – 28. 

• Koordinuojami savivaldybės įstaigų įgyvendinami 22 projektai. 

• Bendra parengtų ir įgyvendinamų projektų vertė – apie 20 mln. Eur. 

• Per 2020 m. įgyvendintų projektų skaičius – 13. 

• Parengti ir įgyvendinami 6 projektai skatinantys energijos taupymą ir 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą (4 projektai 2020 m. 

įgyvendinti). 

• Gautas finansavimas 3 tarptautiniams projektams.  

• Įgyvendinama Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai 

gerinti, programa.  

• Parama skirta 40 SVV subjektų, paramos lėšų suma – 24 379,10 Eur. 

• Įvyko 5  Verslo tarybos posėdžiai. 

• Per 2020 m. rajone įsisteigė 54 nauji juridiniai verslo subjektai. 

• Įrengtas viešinimo stendas, informuojantis apie investicinius žemės sklypus. 

• Bendradarbiaujant su verslu sudaryta jungtinės veiklos sutartis dėl 

vandenlenčių parko steigimo.  

• Vykdoma Marijampolės regiono integruota teritorijų vystymo programa. 

• Dalyvaujama Marijampolės regiono plėtros tarybos veikloje. 

• Pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos pasienio funkcinės turizmo 

zonos „Jotvingių kraštas – Jatvingia“ sukūrimo. 

• Dalyvaujama pasienio regiono funkcinės zonos kūrime. 

• Dalyvaujama konkurse-projekte „Išmanusis miestas“. 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA 

• Per užimtumo didinimo programą įdarbinti 77 asmenys (programai 

panaudota 146,91 tūkst. Eur). 

• Modelio programoje dalyvauja 100 asmenų (programai panaudota 

16,909 tūkst. Eur) 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

SRITIS 

• Parama skirta 87 NVO, paramos lėšų suma – 109,00 tūkst. Eur.  

• Parama skirta 5 religinėms bendrijoms, paramos lėšų suma – 29 176,00 

Eur. 

• Įvyko 7 NVO tarybos posėdžiai. 

• Bendradarbiaujant su NVO sudaryta jungtinės veiklos sutartis dėl mišrių 

socialinių paslaugų centro techninės dokumentacijos parengimo. 

PREVENCIJOS PROGRAMOS 

Prevencijos programos įgyvenimui pasirašytos 2 finansavimo 

sutartys, skirta 2 500,00 Eur paramos lėšų suma. 



JURIDINIS 
SKYRIUS 
 

           4 
 
• Taryba  

• Savivaldybės administracija 

• Įstaigos, organizacijos  

• Gyventojai 

 

 

• teikti Savivaldybės administracijos padaliniams, 
įstaigoms ir organizacijoms teisines 
konsultacijas; 

• atlikti Savivaldybės administracijos padalinių 
teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų 
interesus santykiuose su kitais subjektais; 

• garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą; 

• užtikrinti teisėtą asmens duomenų tvarkymą.  

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA 

Pirminė teisinė pagalba suteikta 672 pareiškėjams, iš jų: 

 surašyti 89 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą; 

 surašyti 127 prašymai privalomai mediacijai; 

 surašyti 86 prašymai valstybės, savivaldybės įstaigoms; 

 surašyta 1 taikos sutartis; 

 parengta 14 procesinių dokumentų; 

 suteiktos 355 žodinės konsultacijos. 

 

268 

222 

33 

30 

29 

21 

15 

13 

41 

Šeimos teisės

Civilinės teisės ir civilinio proceso

Darbo teisės

Socialinės apsaugos teisės

Baudžiamojo proceso

Badžiamosios teisės

Administracinės teisės ir proceso

Žemės teisės

Kitais klausimais

Suteikta konsultacijų šiais klausimais: 

DOKUMENTŲ, TEISĖS AKTŲ RENGIMAS,DERINIMAS 

DALYVAVIMAS TEISMUOSE 

Parengti ir pateikti teismams 52 procesiniai dokumentai, iš jų: 

 44 ieškiniai dėl skolų išieškojimo, sutarčių nutraukimo, iškeldinimo;   

 8 atsiliepimai į ieškinius. 

Perduota priverstiniam skolų išieškojimui 16 vykdomųjų raštų antstoliams.  

 

Dalyvavimas 

rengiant teisės 

aktų projektus 

Dėl atitikties aukštesnės galios teisės aktams patikrinta ir suderinti 

1 953 teisės aktų projektai: 

 352 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai; 

 111 Mero potvarkių; 

 1 490 Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais. 

 
Atliktas 39 savivaldybės tarybos sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas. 

Teiktos pastabos Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl 23 teisės aktų projektų. 

 

Dalyvavimas 

sutarčių rengime 

 797 apgyvendinimo, bendradarbiavimo, 

finansavimo, jungtinės veiklos ir kt.; 

 295 viešųjų pirkimų; 

 214 turto valdymo.  

 

Patikrintos ir suderintos 

 1 306 sutartys: 
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• Savivaldybės darbuotojai  

• Pavaldžių įstaigų vadovai 

 

 

 

• padėti Administracijos direktoriui formuoti 
personalo valdymo politiką; 

• padėti Savivaldybės administracijos direktoriui 
valdyti personalą; 

• organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir 
dalyvauti formuojant Administracijos 
organizacinę kultūrą; 

• užtikrinti Administracijos personalo 
administravimą 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

PERSONALO VALDYMAS 

MOKYMAI 

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS 

KITA VEIKLA 

• Įstaigų vadovų pareigoms užimti paskelbta ir organizuota konkursų 

– 17. 

• Valstybė tarnybos departamentui pateikta prašymų organizuoti 

konkursus valstybės tarnautojų pareigoms užimti – 11. 

• Konkurso būdu į valstybės tarnautojo pareigas priimti 4 asmenys. 

• Kaitumo būdu į kitas pareigas perkelti 3 valstybės tarnautojai.  

• Su darbuotojais sudarytos darbo sutartys – 20. 

• Išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimai – 18. 

• Tarnybinė veikla įvertinta 115 valstybės tarnautojų. 

• Įvertinta 74 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

kasmetinė veikla. 

• Įvertinta 35 biudžetinių įstaigų vadovų kasmetinė 

veikla. 

 Mokymuose dalyvavo: 

 164 (68 %) darbuotojai, iš jų: 

 valstybės tarnautojai – 83; 

 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – 81.  

 Mokymuose dalyvavo įstaigų vadovai – 29.  
Pagal trišales sutartis Savivaldybės administracijoje 

praktiką atliko 6 studentai. 

• Parengti 6 Savivaldybės administracijos teisės aktai dėl nusišalinimo 

priėmimo, 2 pareikšti nusišalinimai dėl galimo viešųjų ir privačių intereso 

konflikto nepriimti. 

• 8 asmenims įteikti Savivaldybės administracijos raštai dėl apribojimų 

pasibaigus tarnybai viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje. 

• Atlikta prevencinė deklaruojančių asmenų deklaracijų turinio stebėsena, 

parengtas ir pateiktas raštas su rekomendacijomis 42 darbuotojams. 

• 2020 m. buvo vykdoma Vilkaviškio rajono savivaldybės lyčių lygybės 

liniuotė, pagal kurią darbuotojai buvo apklausiami įsidarbinimo, 

paaukštinimo, darbo sąlygų ir kt. srityse (atlikus apklausą, nustatytas 

Savivaldybės lyčių lygybės liniuotės rodiklis – 7,06). 

Tikslinės grupės: 



SOCIALINĖS  
PARAMOS  
SKYRIUS 

31 

• Gyventojai 

• įgyvendinti valstybės socialinės paramos  

gyventojams politiką Savivaldybėje; 

• užtikrinti socialinės piniginės paramos skyrimą,  
socialinių paslaugų teikimą, socialinės atskirties  
mažinimą. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

SOCIALINĖS PASLAUGOS PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA 

KITA VEIKLA 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras: 
• pagalbos į namus paslaugos  suteiktos 246 asmenims;  
• integralios socialinės globos ir slaugos paslaugas savo namuose gavo 97 asmenys; 
• dienos socialinės globos paslaugos  teiktos 27 neįgaliems jaunuoliams; 
• socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teiktos 247 šeimoms, kuriose 

auga 461 vaikas; 
• 196 asmenims skirtos 267 įvairios techninės pagalbos priemonės. 
 
Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai: 
• ilgalaikės  (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas gavo 76 asmenys. 
 
Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras ir 3 bendruomeniniai  
vaikų globos namai (2 – Vilkaviškio mieste ir 1 – Kybartuose):  
• laikinos ir nuolatinės globos paslaugos teiktos 8 tėvų globos netekusiems vaikams 

institucijoje ir 15 vaikų – bendruomeniniuose vaikų globos  namuose. 
 
VšĮ Alvito šv. Kazimiero namai:  
• laikinos ir nuolatinės globos paslaugos teiktos 9 tėvų globos netekusiems 

vaikams. 
 
Didvyžių socialinės globos namai ir 1 grupinio gyvenimo namai  Vilkaviškio 
mieste:  
• Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teiktos 56 Savivaldybės 

gyventojams. 
 
Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo  namai: 
• socialinės priežiūros paslaugos suteiktos 14  asmenų. 
 
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, vykdanti globos centro  
funkcijas:  
• 3 budintys globotojai, globojantys be tėvų globos  likusius vaikus. 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituota 10 vaikų dienos centrų. 

 

• Socialinės pašalpos skirtos 1 822 asmenims (1 254,8 tūkst. Eur). 

• Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skirtos 2493 šeimoms 

(629,74 tūkst.  Eur). 

• Vienkartinė finansinė parama skirta 736 asmenims (242,3 tūkst. 

Eur). 

• Išmokos vaikams skirtos 6798 asmenims (5 949,5 tūkst. Eur). 

• Parama mokinio reikmenims 1195 mokiniams (93,21 tūkst. Eur). 

• Nemokamas maitinimas skirtas 1807 mokiniams (40 5390 Eur). 

• Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija skirta 576 asmenims 

(1526,75 tūkst. Eur). 

• Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skirta 1024 

asmenims  (936,5 tūkst. Eur). 

• 299  paramos gavėjai buvo pasitelkti visuomenei naudingai 

veiklai. 

• Vienkartinė išmoka gimus vaikui iš Savivaldybės biudžeto   147 

vaikai – 17 199 Eur. (117 3BSI) 

 

• Įgyvendinti 9 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems  

bendruomenėje projektai. Skirta 75 206 Eur iš valstybės 

biudžeto ir 13 000 Eur – iš Savivaldybės  biudžeto. Paslaugos 

suteiktos 490 neįgaliųjų ir 59 šeimos nariams. 

• Pritaikyti 3 būstai neįgaliesiems už 20 319 Eur. 

 

• Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ – paslaugas gavo 325 asmenys. 

• Projektas „Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems 

asmenims modelis“ – 100 dalyvių. Teikiamos paslaugos: konsultavimo ir informavimo paslaugos; individualios psichologo konsultacijos; grupiniai 

psichologų užsiėmimai; individualios priklausomybių konsultanto paslaugos; grupiniai priklausomybių konsultanto užsiėmimai; pavėžėjimas; teisininko 

pagalba; sociologės mokymai. 

 

Tikslinės grupės: 
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• Švietimo bendruomenė 

• Gyventojai 

• Kultūros ir sporto įstaigos, kolektyvai 

 

 
• įgyvendinti švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir 

sporto politiką;  
• organizuoti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų 

vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir 
neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos 
teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto 
įstaigų veiklą; 

• užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir 
etnokultūros puoselėjimą; 

• koordinuoti Savivaldybės sporto klubų veiklą; 
organizuoti ir koordinuoti sportinius renginius.  

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

ŠVIETIMO SRITIS 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose mokosi 5 337 

mokiniai (iš jų 996 ugdytiniai ikimokyklinėse grupėse, 267 – priešmokyklinėse 

grupėse, 4 074 mokiniai mokosi 1–12 klasėse). Įstaigų skaičiaus kaita: 

Švietimo įstaigos 2019 2020 

Lopšelis-darželis 5 5 

Mokykla-daugiafunkcis centras 5 4 

Progimnazija 2 2 

Pradinė mokykla 1 1 

Pagrindinė mokykla 5 4 

Gimnazija 4 4 

Suaugusiųjų, jaunimo mokykla 2 1 

Specialioji mokykla 1 1 

Neformaliojo švietimo įstaigos 3 3 

Švietimo pagalbos tarnyba 1 1 

Iš viso 29 26 

Neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio rajono 

sporto mokykla, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. Jas lanko 1378 ugdytiniai. 

Vidutiniškai vienam neformaliojo švietimo įstaigos mokiniui išlaikyti per metus 

reikia 1142,1 Eur. 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 

ŠVIETIMO FINANSAVIMAS 

Švietimo įstaigų asignavimams skirta 20 276,2 tūkst. Eur (40,6 proc. 

Savivaldybės biudžeto lėšų). 

Vienam besimokančiam tekusios ugdymo lėšos – 4 724,0 Eur. 

Į mokyklas važiavo 1514 mokinių (39 proc.). Mokyklų ir geltonaisiais 

autobusiukais pavėžėta 790 mokinių, maršrutiniais autobusais – 628. 

Mokyklose eksploatuojama 20 geltonųjų autobusiukų. Transporto įsigijimo 

ir išlaikymo išlaidos – 61,4 tūkst. Eur. 

  2018-2019 m. m.  2019-2020  m. m. 2020-2021 m. m.  

Bendrojo ugdymo 533 512 471 

Ikimokyklinio ugdymo 119 123 122 

Neformaliojo švietimo 85 87 91 

Iš viso 737 722 684 

PASIEKIMAI 

2020 m. dėl ekstremalios situacijos šalyje nebuvo organizuojami NMPP, 

PUPP. Pagal nacionalinės švietimo agentūros duomenis, Savivaldybės 

mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai, lyginant su šalies 

rezultatais, per dvejus metus pablogėjo. Standartizuotas apibendrintas VBE 

rodiklis 2019 m. buvo +0,1. 2020 m. sumažėjo iki -0,6 Pagerėjo Savivaldybės 

mokyklų standartizuotas visų VBE įvertinimo vidurkis. 2019 m. buvo -0,3, 

2020 m. atitinka šalies mokyklų vidurkį. 2020 m. matematikos geografijos, 

fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, užsienio kalbos (anglų) VBE 

įvertinimo vidurkiai yra gerėjantys. Lietuvių kalbos ir literatūros bei 

informacinių technologijų VBE įvertinimo vidurkiai  prastėja, labiausiai 

informacinių technologijų. 2019 m. savivaldybės mokyklų mokinių 

informacinių technologijų ir lietuvių kalbos VBE įvertinimo vidurkis buvo 

didesnis negu šalies mokyklų mokinių. 

KITA VEIKLA 

Socializacijos / vasaros programos – 47 (iš jų: vasaros – 20; veiklų per 

mokslo metus – 27). 

Socializacijos programose dalyvavo  1958 vaikai (iš jų vasaros poilsio 

stovyklose –  648).  

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų – 21; Neformaliojo vaikų švietimo 

programų – 39. 

NVŠ programas metų pradžioje  lankė 1142 vaikai, metų pabaigoje – 1090 

vaikų. 

Vienam vaikui per mėnesį  skiriama suma – 14 Eur. 

24 švietimo įstaigos vykdė 20 prevencinių programų.  

Programas vykdė – 295 mokytojai; programose dalyvavo 4289 mokiniai. 

Švietimo įstaigose 2020–2021 m. m. įgyvendinami 393 projektai / renginiai 

(tarptautiniai – 67; šalies – 183; mokyklų – 143). 

Neformaliojo švietimo būreliai bendrojo ugdymo įstaigose – 228. 
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• Švietimo bendruomenė 

• Gyventojai 

• Kultūros ir sporto įstaigos, kolektyvai 

 

 
• įgyvendinti švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir 

sporto politiką;  
• organizuoti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų 

vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir 
neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos 
teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto 
įstaigų veiklą; 

• užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir 
etnokultūros puoselėjimą; 

• koordinuoti Savivaldybės sporto klubų veiklą; 
organizuoti ir koordinuoti sportinius renginius. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

Kultūros ir jaunimo projektams įgyvendinti skirta 120 000 Eur: 

      iš jų Vilkaviškio kultūros centrui – 62 250 Eur, Kybartų kultūros 

centrui – 32 500 Eur, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrui-muziejui – 

12 700 Eur, Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai – 3 050 Eur, 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui – 9 500 Eur.  

Savivaldybėje veikia trys kultūros centrai: Vilkaviškio kultūros centras, 

Kybartų kultūros centras ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-

muziejus. Kultūros centruose veikia 39 mėgėjų meno kolektyvai. 

Kultūros centruose surengti  718  įvairaus pobūdžio renginiai, kuriuos 

2020 metais aplankė  365 857 lankytojai.  

 

Vilkaviškio rajono viešoji biblioteka turi 31 teritorinį padalinį; viešosios 

bibliotekos sistemoje yra apie 258 542 leidinių. Vilkaviškio viešojoje 

bibliotekoje internetinę prieigą ir įrangą turėjo 28 padaliniai. 2020 metais 

fiksuoti 7477 bibliotekų vartotojai. Bendras apsilankymų skaičius – 

87796. 

 

Koordinuoti bendruomenei aktualūs ir iniciatyvos renginiai – 4. 

Finansuotos ir įgyvendintos kultūros ir jaunimo renginių paraiškos – 37. 

Literatūrinės premijos – 2. 

Lankytojų, dalyvių, bibliotekos vartotojų, žiūrovų apsilankymo skaičius – 

374 549. 

 

Meno mėgėjų kolektyvai – 39. 

Meno mėgėjų kolektyvų dalyviai – 1215. 

Juridinį statusą turintys kultūros centrai – 3. 

Kultūros centrų padaliniai – 11. 

Viešoji biblioteka ir 31 teritorinis padalinys. 

KULTŪRA SPORTO SRYTIS 

Sporto plėtros programos įgyvendinimui 2020 metais panaudota 

2 523 728,6 Eur. 

Iš jų: 

Nevyriausybinių organizacijų sporto srities projektams finansuoti 

– 39834,6 Eur. Finansuota 16 nevyriausybinių organizacijų 

sporto projektų. 

Sporto renginiams organizuoti ir vykdyti panaudota 3 799,5 Eur.  

 

Vilkaviškio rajoną reprezentuojančių nevyriausybinių 

organizacijų ir neįgaliųjų draugijų rėmimui panaudota 39 728,6 

Eur. Iš jų:  

Vilkaviškio krepšinio sporto klubo „Perlas“ rėmimui – 30 000 

Eur, neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 

projektams finansuoti – 1057 Eur. VšĮ Vilkaviškio sporto ir 

pramogų centro įkūrimui – 8 500 Eur. 

 

Sporto salės Vienybės gatvėje rekonstrukcijai 2020 m. išleista 

 2 484 000 eurų. 
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• Gyventojai 

• Verslo subjektai 

 

 

 

• administruoti savivaldybės turto valdymą; 

• organizuoti viešuosius pirkimus. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

SOCIALINIAI BŪSTAI IR PARAMA 

BŪSTUI ĮSIGYTI 
TURTO VALDYMAS 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS 

• Prašymų įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio 

būsto nuomą, sąrašą – 50.  

• Įrašyta asmenų ir šeimų į sąrašą būstui gauti – 45. 

• Metų pabaigoje asmenų ir šeimų sąraše būstui gauti – 117.   

• Socialinis būstas išnuomotas 17 asmenų ir šeimų.  

• Gauta prašymų dėl teisės į finansinę paskatą jaunoms šeimoms 

pirmajam būstui įsigyti – 46.  
• Išduota pažymų apie finansinę paskatą jaunoms šeimoms 

pirmajam būstui įsigyti – 12.  

• Papildytas Savivaldybės socialinio būsto fondas – 11.  

• Atlikta nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir daiktinių teisų 

registravimo už 70 000 Eur. 

• Atlikti vietinės reikšmės kelių kadastriniai matavimai ir įregistruotos jų 

nuosavybės teisės 523 kelių, kurių bendras ilgis – 420 km.  

• Paskelbta viešųjų aukcionų – 35. 

• Viešuosiuose aukcionuose parduoti 9 nekilnojamojo turto objektai, gauta 20 

609,00 Eur pajamų.  

• Atliktų pirkimų vertė – 7 752 513,36 Eur. 

• Perimta savivaldybės nuosavybėn valstybės turto už 244 742 Eur. 

• Sudaryta 20 Savivaldybės turto panaudos sutarčių. 

• Sudarytos 9 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto patalpų nuomos 

sutartys. 

• Patikėjimo teise perduotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas 

biudžetinėms įstaigoms, kurio vertė – 2 363 395 Eur. 

• Nurašyta ir likviduota valstybės turto, kurio vertė – 56 598 Eur. 
• Nurašyta ir likviduota savivaldybei nuosavybės teise netinkamas (negalimas) 

naudoti nekilnojamasis turtas, kurio įsigijimo vertė – 8 653 Eur. 

• Atliktų viešųjų pirkimų vertė – 7 752 513,36 Eur. 

• Suorganizuoti 1346 pirkimai (iš kurių: 863 – prekių, 377 – 

paslaugų, 106 – darbų pirkimai). 

• Mažos vertės pirkimai – 1244, vertė – 2 237 558,09 Eur. 

• Supaprastintų atvirų konkursų – 14, vertė – 4 725 920,45 

Eur. 

• Pirkimai per CPO – 86, vertė – 265 044,32 Eur. 

• Neskelbiamos derybos – 1, kurių vertė – 274 004,50 Eur. 

• Atviras konkursas – 1, kurio vertė – 249 986,00 Eur. 

• Pasirašytos 308 viešųjų pirkimų sutartys: 44 – prekių, 157 – 

paslaugų,  107 – darbų.  

• Sudarytų vidaus sandorių vertė – 3 600 000 Eur. 
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• Gyventojai 

• Ūkio subjektai 

• Investuotojai 

 

 

 

 

• įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio 
ūkio ir statybų srityje; 

• formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės 
energetikos ir transporto strategiją; 

• rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės 
infrastruktūros srityje. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

bendras kelių ilgis – 1 098,25  km, iš jų su 

asfaltbetonio danga – 199,84 km 
• 2020 m. kelių priežiūrai Savivaldybei skirta  

3 860 200,00 Eur iš Kelių priežiūros ir plėtros 

programos  (KPPP) bei tikslinių finansavimo lėšų; 

• išasfaltuota (atliktas kapitalinis remontas) 6,547 km kelių 

(gatvių); 

• atliktas esamos asfaltbetonio dangos atstatymas (paprastasis 

remontas) 2,037 km kelių (gatvių); 

• įrengta ir suremontuota 0,786 km šaligatvių ir pėsčiųjų takų; 

• parengta 14 vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto projektų. 

• parengta 3 daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planai (IP), suruošta 13 

daugiabučių dokumentacija IP viešajam pirkimui 

atlikti; 

• pradėti atnaujinti (modernizuoti) 9 daugiabučiai namai. 

• suremontuoti 17 Savivaldybei priklausančių socialinių 

būstų (atliktų darbų vertė – 43 642,84 Eur); 

• suremontuoti 7 Savivaldybei priklausantys viešieji pastatai 

(patalpos) (atliktų darbų vertė – 539 417,04 Eur). 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI 
DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS 

(MODERNIZAVIMAS) 

SOCIALINIŲ BŪSTŲ IR KITŲ 

PASTATŲ (PATALPŲ) REMONTAS 

STATINIŲ NAUDOJIMO 

PRIEŽIŪRA 

• atlikti 32 statinių naudojimo priežiūros patikrinimai ir surašyti 

apžiūros aktai. 
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• Gyventojai  

• Ūkio subjektai  

• Investuotojai  

 

 

 

 

• įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio 
ūkio ir statybų srityje; 

• formuoti ir įgyvendinti savivaldybės 
energetikos ir transporto strategiją; 

• rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės 
infrastruktūros srityje. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

ENERGETIKA 

• UAB Vilkaviškio šiluma“ eksploatuojamos  5 

katilinės, kurių instaliuota galia – 52,243 MW. 

2020 m. pagaminta – 35 747  MWh, parduota – 

28 781 MWh šilumos energijos. 

• Apšvietimas Savivaldybės teritorijoje: 

eksploatuojamų šviestuvų skaičius gatvėse  – 1984 

vnt., atnaujinta į LED –  500 vnt. 

UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

teikiamomis geriamojo vandens 

tiekimo paslaugomis naudojosi 11 

998 abonentų ir vartotojų (24 482 

gyventojai), iš jų 340 įmonių. 

• Vandenvietėse išgauta 1 067,5 tūkst. kub. m geriamojo 

vandens.  

• Nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 9 128 abonentų 

ir vartotojų (18 663 gyventojai), iš kurių 241 – įmonė.  

• Surinkta ir išvalyta 1 165,9 tūkst. kub. m nuotekų. 

Išduota 60 licencijų ir leidimų. Surinkta valstybės 

rinkliavų už 16 380,02 Eur 

• licencijos prekybai 27 vnt. 

• leidimai įrengti išorinę reklamą 16 vnt. 

• leidimai organizuoti renginį viešojoje 

vietoje 14 vnt. 

• leidimai teikti taksi paslaugas 3 vnt. 

Inicijuoti 101, atlikti 88 viešieji pirkimai 

VANDENYS IR NUOTEKOS 
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• Gyventojai 

 

 

 

 

• teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo 
plėtros programą; 

• Savivaldybėje įgyvendinti valstybės politiką 
žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse. 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

AUGALININKYSTĖ 

 2020 m. žemės ūkio naudmenų plotas 

97 303,17 ha 

Deklaracijas pateikė: 

3 690 pareiškėjų 

Deklaruotas plotas:  

86 276 ha 

Savarankiškai deklaravo: 

72 ūkininkai 

Ekologinę gamybą 

vykdo 16 rajono ūkių, 

kurių sertifikuoti plotai 

–   362,68 ha.  

523 ūkininkai dirba 

8 218,68 ha plotą 

mažai palankiose 

ūkininkauti 

vietovėse. 

 2020 m. draudimo įmokų kompensavimu pasinaudojo 51 ūkininkas. 

Bendras apdraustas plotas – 10 659 ha. 

40 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų 

skirta vietinės reikšmės keliams taisyti. Už 

šias lėšas nupirkta 15 000 t žvyro. 

 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 

Rajone iš viso registruota, vnt.: 2020 m. įregistruota, vnt.: 

            TRAKTORIAI 

PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS 

         JAVŲ KOMBAINAI 

            KITA TECHNIKA 

600 

587 

154 

223 

6 160 

5 473 

938 

1 443 

Atliktos 3 158 techninės apžiūros. 

Surinkta 47 574 Eur valstybės rinkliavos už techninės apžiūros darbus.  

Suorganizuoti 6 bendruomeninių organizacijų 

tarybos komisijos posėdžiai, apsvarstyta 19 

klausimų. 

Žemės ūkis vykdomas 4 258 valdose 

(2020 m. įregistruota 115 valdų, 

atnaujintos 3 374 valdos, išregistruotos 

198 valdos). 

Rajone registruoti 2 578 ūkiai (2020 m. 

įregistruoti 78 nauji ūkiai, atnaujinti 1 906 

ūkiai, išregistruoti 908 ūkiai). 

2020 m. pateikta COVID-19 paramos: 18 

prašymų už paskerstas kiaules, 1128 už 

parduotus galvijus, 1049 už melžiamas karves, 

6 už kailinius žvėrelius, 10 už paskerstas 

kiaules, 4 už viščiukus broilerius ir kalakutus. 

 

Gauta 16 paraiškų dėl palūkanų kompensacijos 

skyrimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu. 



ŽEMĖS ŪKIO  
SKYRIUS 
 

           19 
 
 

• Gyventojai 

 

 

 

 

• teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo 
plėtros programą; 

• Savivaldybėje įgyvendinti valstybės politiką 
žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse. 

Skyriaus uždaviniai: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

GYVULININKYSTĖ 

MELIORACIJA 

Valstybės lėšos 

370 000,00 Eur 

Solidarumo fondo lėšos 

164 806,88 Eur 

Savivaldybės (Kaimo rėmimo, 

plėtros ir melioracijos programa) 

lėšos  39 868,55 Eur 

Sutvarkyti 12 avarinių drenažo gedimų; išvalyta 18,810 km griovių; suremontuota 21 pralaida; sutvarkyta 159 

vnt. drenažo žiočių; atlikti 12 hidrotechninių statinių priežiūros darbai; nušienauta 39 km griovių. 

 

 Įvykdyti III ir IV etapo darbai: 

išvalyta 8,562 km griovių, suremontuota 1,548 km drenažo rinktuvų, suremontuota 8 vnt. pralaidų, 

sutvarkyta 79 vnt. drenažo žiočių. 

 
Atlikti melioracijos statinių remonto darbai Šeimenos, Kybartų, Klausučių, Keturvalakių, 

Vilkaviškio miesto seniūnijose.  

2  ūkininkams už parduotus galvijus dėl užkrečiamųjų ligų atlyginti 

nuostoliai – 16 901,32 Eur. 

 

2 pareiškėjai gavo 1 690, 33 Eur pagalbą kiaulių laikytojams už 

biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą. 

 

1 pareiškėjas gavo 1 395 Eur pagalbą už įsigytus ūkinius gyvūnus. 

Pradėtas ES projekto „Vilkaviškio rajono Alvito ir Dailučių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimas už  

352 614,88 Eur. 

Pradėtas ES projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ 

įgyvendinimas už 334 840,74 Eur. 

5398 

13124 
4240 

4231 

3352 
KARVĖS

GALVIJAI

MĖSINIAI GALVIJAI

BIČIŲ ŠEIMOS

KIAULĖS
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• Gyventojai  

• Įstaigos 

• Organizacijos 

 

 

 

• Ekologo (vyriausiojo specialisto) pareigybė 
reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms 
problemoms rajone spręsti. 

Pareigybės paskirtis: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Patikrinti 64 projektai per projektų tikrinimo posistemę 

„Infostatyba“ dėl aplinkosauginių reikalavimų. 

 

Parengti ir pateikti tvirtinti 5 Savivaldybės tarybos 

sprendimų ir 6 Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų projektai. 

 

Organizuotas 21 viešųjų pirkimų komisijos posėdis. 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Surinkta 15 189,84 t. komunalinių atliekų  

ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA 

Vykdytas projektas komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra. Suderinti 167 bendro naudojimo aikštelių 

rekonstrukcijos ir įrengimo projektai. 

Gauti ir įvertinti 103 prašymai dėl želdinių pertvarkymo. 

Išduoti 63 leidimai kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti 

saugotinus želdinius. 

Organizuota 13 Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 

komisijos posėdžių. 

Priskaičiuota ir gauta 19 280 Eur į Savivaldybės 

biudžetą už želdinių atkuriamąją vertę. 

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 

PROGRAMOS VYKDYMAS 

o Finansuotos 9 prevencinės priemonės dėl medžiojamųjų 

gyvūnų daromos žalos sumažinimo. 

o Parengta ir nustatyta tvarka patvirtinta Savivaldybės 

aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programa.  

o Sutvarkytos 3 užterštos teritorijos. 

o Sutvarkyta 15,23 t bešeimininkių atliekų. 

o Įrengta 1 pontoninė valčių prieplauka Virbalio tvenkinyje. 

o Naudojant alpinistinę įrangą iškirta 18  pavojų keliančių 

medžių. 

o Iš rajono gyventojų organizuotas šiferio atliekų surinkimas 

ir pridavimas atliekų tvarkytojams –  65,7 t. 

10 740,12 t. 

2 990,57t. 
12 199,27 t. 

1 584,44 t. 
3 224,16 t. Mišrios komunalinės

atliekos

Pašalinta sąvartyne

Perdirbta, panaudota,
kompostuota, sudeginta

Surinkta antrinių žaliavų
ir pakuočių

Išvežta deginimui
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• Organizacijos  

 

 

Vyriausiojo civilinės saugos specialisto pareigybė 
reikalinga: 

• įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybei 
valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas; 

• vykdyti pavestas valstybines mobilizacines 
užduotis;  

• užtikrinti civilinės saugos ir mobilizacinę 
parengtį Savivaldybės teritorijoje.  

Pareigybės paskirtis: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

CIVILINĖ SAUGA MOBILIZACIJA 

• Ekstremalių situacijų operacijų centras buvo aktyvuotas 1 kartą 

paskelbus valstybės III lygio ekstremaliąją situaciją. 

• Įvyko 5 ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai. 

• Savivaldybės prevencijos priemonių planas įgyvendintas 75 proc. 

• Atlikti 4 kompleksinės civilinės saugos būklės patikrinimai. 

• Civilinės saugos funkcijai vykdyti iš Valstybės biudžeto skirta 15 

000  Eur. 

• Tikrinta Savivaldybės civilinės saugos būklė įvertinimas –  

gerai.  

• Peržiūrėtas ir tikslintas Savivaldybės mobilizacijos 

planas. 

• Koreguotas civilinio mobilizacinio personalo rezervo 

sąrašas. 

• Tikrintas Savivaldybės pasirengimas mobilizacijai ir 

priimančios šalies paramai teikti, trūkumų nerasta.  

• Įvykdyta 13 Mobilizacijos ir civilinio pasipriešinimo 

departamento užduočių. 
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• Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga 

įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos 
priežiūros politiką. 

Pareigybės paskirtis: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS 

 Alkoholio, tabako narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Surengtų seminarų, mokymų, konsultacijų skaičius – 

309. Asmenų, kuriems buvo suteiktos individualios konsultacijos skaičius – 1109. 

 Burnos sveikatos prevencija. Surengtų renginių skaičius – 184, asmenų, dalyvavusių mokymuose, seminaruose arba kuriems buvo 

suteiktos konsultacijos skaičius – 3 154. Parengtų stendų ir plakatų skaičius – 37. 

 Vištyčio ir Paežerių ežerų maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros organizavimas. Prižiūrimų paplūdimių 

skaičius – 2. Paimtų mėginių, maudyklų vandens kokybės tyrimams, skaičius – 29. Atliktų tyrimų skaičius – 54. 

 Užkrečiamųjų ligų profilaktika; psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija; alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija; burnos higiena ir sveikata; lytinė sveikata; nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija; 

sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; fizinio aktyvumo skatinimas; organų donorystės propagavimas. Paremtų 

organizacijų, vykdančių sveikatos apsaugos srities projektus, skaičius – 27. Skirta 14 335 Eur. Projektuose dalyvavusių asmenų 

skaičius – 7 389. Organizuotų renginių skaičius (konkursų, varžybų, viktorinų ir pan.) – 100. Organizuotų mokymų, seminarų, 

paskaitų skaičius – 99. Straipsnių, pranešimų, spaudoje ir internete skaičius – 151.  

 Apsilankymai, konsultacijos: VšĮ Kybartų PSPC – 33 650; VšĮ Vilkaviškio PSPC – 101 027; VšĮ Vilkaviškio ligoninė – 78 358.  

 Psichologinių krizių valdymo grupė suorganizavo 3 posėdžius, aplankė 12 seniūnijų, suteikta 437 konsultacijos, vesta 30 val. 

savižudybių prevencijos mokymų, patvirtinti algoritmai.  
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• Organizacijos  

 

 
• Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga 

įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos 
priežiūros politiką. 

Pareigybės paskirtis: 

Tikslinės grupės: 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS PANDEMIJOS METU 

 Šalyje paskelbus karantiną, savivaldybei bei pavaldžioms įstaigoms teko priimti ne vieną atsakingą sprendimą, spręsti iššūkius, 

tenkančius sveikatos sistemai. Vieni pirmųjų Lietuvoje atidarėme Karščiavimo kliniką, sudarėme mobilias brigadas, organizavome ir 

koordinavome veiklas sklandžiam Mobilaus punkto darbui, kuriame vykdome gyventojų testavimą. Ne vienas iššūkis teko aprūpinant 

įstaigų darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis. Įrengėme vakcinacijos centrą, koordinuojame vakcinavimą. Užtikriname 

izoliavimosi patalpas asmenims negalintiems izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, teikiame transporto organizavimo 

paslaugas. Bendradarbiavimui sukurta regioninė grupė COVID-19 ligos prognozavimo ir valdymo klausimams spręsti, glaudžiai 

bendradarbiaujama su policija, medikais, sustiprėjo savanorystė ir partnerystė su nevyriausybinėmis organizacijomis. Daug veiklose 

padėjo Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Vilkaviškio P. Karužos 406-osios šaulių kuopos  savanoriai, savanoriai kariškiai ir 

gyventojai. Subūrėme tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupes tarp ASPĮ, mokyklų socialinių darbuotojų ir psichologų, daug 

prevenciškai dirba Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuras.  

 Ne tik organizuojame, koordinuojame, bet atliekame ir kontrolės funkcijas, stebėdami kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų.  

 Savivaldybės internetiniame puslapyje sukurta atskira rubrika „Dėl COVID-19“, kurioje skelbiama visa aktuali informacija.  

 Dėl pandemijos parengti  54 Administracijos direktoriaus įsakymai ir 50 ekstremalios situacijos operacijų centro nurodymų.  

Informacija apie pandemiją  https://vilkaviskis.lt/informacija-del-covid-19-viruso/  

https://vilkaviskis.lt/informacija-del-covid-19-viruso/
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• Vaikai nuo gimimo iki 18 metų (turintys didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 
metų)  

• Jų tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 
pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti 
Vilkaviškio rajono teikiamų švietimo pagalbos, 
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams 
ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Pareigybės paskirtis: 

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros 

paslaugas vaikui ir šeimai https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/koordinuota-pagalba/ 

Tikslinės grupės: 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK)  

KOORDINAVIMAS   
TARPINSTITUCINIO 

BENDRADARBIAVIMO  

KOORDINAVIMAS 

• Įvyko VGK posėdžių – 13, juose svarstyti 23 klausimai. 

• Priimti Administracijos direktoriaus įsakymai dėl priežiūros 

priemonių skyrimo – 19. 

• VGK sprendimai (dėl specialistų ir kt. pagalbos):  

- socialinio pedagogo – 7 vaikams;  

- psichologo – 3 vaikams; logopedo – 1 vaikui; 

- 3 vaikai įpareigoti lankyti jaunimo priklausomybių ligų 

konsultanto konsultacijas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biure; 

- 5 vaikai įpareigoti lankyti mokyklą; 

- 4 vaikai įpareigoti dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimuose / Atviro jaunimo centro užsiėmimuose;  

- 2 vaikams skirta atlikti bendruomenei arba švietimo įstaigai    

naudingą veiklą. 

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (TBK) 

iniciavo ir vedė pokalbius su nepilnamečiais – 17.  

• Dalyvauta 6 mokyklų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose. 

• Dalyvauta 14 atvejo vadybininkų organizuotuose posėdžiuose dėl 

pagalbos šeimoms organizavimo. 

• Dalyvauta 2 tarpžinybiniuose pasitarimuose dėl neeilinės vaiko 

laikinosios globos peržiūros.  

• Surengta 13 tarpinstitucinių pasitarimų su Vilkaviškio pirminės 

sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriaus vaikų ir 

paauglių gydytoju psichiatru dėl pagalbos teikimo vaikams. 

• Suorganizuota 13 pasitarimų su romų tarpininke-koordinatore, 

aptartos romų vaikų mokymosi aktualijos, problemos ir lūkesčiai. 

• Suorganizuota 12 tarpinstitucinių visų institucijų pasitarimų dėl 

bendradarbiavimo aktualijų vaiko teisų apsaugos srityje, siekiant 

efektyviai vykdyti veiklą, susijusią su vaiko gerovės srityje 

dirbančiomis institucijomis, dėl švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir šeimai teikimo. 
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• Vaikai nuo gimimo iki 18 metų (turintys didelių ar 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 
metų)  

• Jų tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 
pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti 
Vilkaviškio rajono teikiamų švietimo pagalbos, 
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams 
ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Pareigybės paskirtis: 

• Paslaugos, kurios atsirado, tarpininkaujant ar TBK iniciatyva – 

romų tarpininkės-koordinatorės pagalba, nemokama mediacijos 

paslauga.   

Tikslinės grupės: 

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO  

KOORDINAVIMAS 

• ŠVIS (švietimo valdymo informacinėje sistemoje) pateikta 

„Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodikliai. Vilkaviškio 

rajono savivaldybės ataskaita“. 

 

• Dokumentų valdymas (TBK registras):  

    Gauta dokumentų (TBK1) – 54.  

    Išsiųsta dokumentų (TBK2) – 108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policija 

VTAS 

Kiti 
sektoriniai 
subjektai 

 

Socialinės 
paramos 
skyrius 

(+pavaldžios 
įstaigos ir 

institucijos) 

 

Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius 
(+pavaldžios 

įstaigos ir 
institucijos) 

 

Savivaldybės 
gydytojas 
(+pavaldžios 
įstaigos ir 
institucijos) 

• Šeimos komisija, 8 nariai.  Suorganizuoti 5 posėdžiai. Išgrynino Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos funkcijas ir 

šeimos stiprinimo prioritetus Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Suderino Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo 

tvarkos aprašą, Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programą. Pasiūlė skatinimo priemones šeimos kortelių 

turėtojams ir partneriams. Darni šeima, moterų ir vyrų lygybė yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė. Vilkaviškio rajono 

savivaldybė buvo pastebėta ir apdovanota Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų. Dalyvaujam 

Nacionalinės šeimos tarybos veikloje.  

TBK 
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• 14–29 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės 
jaunimas  

 

 

 

• Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė 
reikalinga valstybinei (valstybės perduotai 
savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo 
funkcijai savivaldybėse įgyvendinti. 

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI 

Pareigybės paskirtis: 

Tikslinė grupė: 

Jaunimo skaičius 2021 m. pradžioje – 6731 (vyrų 3536, moterų – 3195)  

(2020 m. pradžioje – 6791), jaunimo dalis populiacijoje – 19,7 %, jaunų žmonių skaičiaus 

pokytis 2018–2020 m. – 5,44 %, jaunų žmonių tankumas – 5,3 žm/km² 

ATVIRAS DARBAS SU JAUNIMU   JAUNIMO SAVANORIŠKA VEIKLA 

Vilkaviškio atviras jaunimo 

centras 

 

3 Atviros jaunimo erdvės 

(Kybartuose, Pilviškiuose,     

                   Karkliniuose) 
 

   Mobilus  

darbas su jaunimu  

5 seniūnijose (Bartninkų, 

Virbalio, Gižų, Pajevonio,     

                                 Vištyčio)  

Jaunimo darbuotojai – 5  

Unikalių lankytojų skaičius – 756  

Visi lankytojai – 3894 

Mobiliojo  darbo unikalių lankytojų 

skaičius – 52  

Atviro ir mobilaus darbo su 

jaunimu veiklos organizavimui  

skirta 21009 Eur 

Renginių skaičius savanorystės tema – 13  

Į renginius įtrauktų jaunų žmonių – 350 

Nuolat trumpalaikę savanorystę vykdančių jaunų 

žmonių – 50  

Akredituotos organizacijos pagal programą 

„Savanoriškos tarnyba“ – 6  

EST akredituotos organizacijos  – 1  

Tarptautinę savanorystę atliekančių jaunų asmenų 

skaičius – 4  

Skirtas finansavimas 2000 Eur 

  JAUNIMO (18-29 M. ) VERSLUMAS 

Įgyvendinti projektai – 6, skirtas finansavimas – 4753 Eur, į 

projektų veiklas įtraukta jaunimo – 108 

 JAUNIMO INICIATYVŲ 

SKATINIMO PROJEKTAI  

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA 

2019 METAI 2020 METAI 

Nariai – 10, JRT posėdžiai – 4, pateiktų rekomendacijų –  6 

Jaunimo (16-29) nedarbo lygis m. gale, proc. 

Vidutinis metinis jaunimo (16-29) nedarbo lygis proc.  

Registruotų NEET iki 29 m. skaičius     

Aktyvios darbo rinkos priemonėse dalyvavo  

iš jų įsigijo profesiją   

Pasinaudoję parama verslui organizuoti, 

įsisteigę įmones, sau darbo vietas susikūrė 

Individualią veiklą pagal pažymą įregistravo 

jaunuoliai (18–29 m.)  

Veiklą vykdė 

Verslo liudijimus įsigijo jaunuoliai (18–29 

m.)  

19 

11,8 

1644 

119 

8 

28 

200 

494 

186 

6,7 

6,1 

1030 

128 

7 

37 

181 

469 

236 



• Bartninkų seniūnija: Bartninkų naujose kapinėse įrengtas pėsčiųjų takas, pradėti Bartninkų bažnyčios griuvėsių konservavimo darbai, įrengta 0,55 ha aikštė ir surengtas žirgų konkūras (tikimasi, kad šis 

renginys taps tradiciniu, kasmetiniu), Bartninkų mstl. įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros. 

• Gižų seniūnija: įrengtas naujas gėlynas, atliktas pastato – parduotuvės stogo bei išorės sienų kapitalinis remontas, pastatytas medinis tiltas, įrengta poilsio patalpa ir pandusas kultūros namuose, 

įrengtas informacinis stendas, nutiestas pėsčiųjų takelis bei įrengtas jo apšvietimas.  

• Gražiškių seniūnija: nutiestas ir sutvarkytas šalia tvenkinio pėsčiųjų takas, suremontuotas bažnyčios tamburas, šventoriaus tvora, atnaujintas takas, sutvirtintas šlaitas. 

• Keturvalakių seniūnija: išasfaltuota Bačkiškių k. Derliaus g. atkarpa, įrengtas priešgaisrinės tarnybos automobiliams privažiavimas prie vandens telkinio Karklinių k., įrengtas gatvių apšvietimas 

Geisteriškių k., likviduoti griuvėsiai Degučių k., įrengtas Keturvalakių miestelio riboženklis. 

• Klausučių seniūnija: Sūdavos k. bendruomenės namuose suremontuotas antras pastato aukštas, kuriame pradėjo veikti vaikų dienos centras ,,Ateitis“, atlikti Bobių k. apšvietimo atnaujinimo darbai, 

atnaujinti sporto aikštynai Atgimimo parke, pabaigtas Didvyžių viešųjų kapinių tvoros tvėrimo antrasis etapas. 

• Kybartų seniūnija: įdiegtos 6 stebėjimo kameros, pakeistos dviejų gatvių kelio dangos, įrengta teritorija šunų dresūrai, rekonstruotas šaligatvis Kudirkos Naumiesčio g. 

• Pajevonio seniūnija: atliktas Pušų g. Trilaukio k. remontas, išasfaltuotos dvi Užbalių g. atkarpos, pušyno aikštėje sumontuoti trifazės elektros tiekimo įrenginiai, atliktas administracinio pastato vidaus 

remontas, Pajevonyje įrengta vandens nugeležinimo sistema. 

• Pilviškių seniūnija: naujai įrengtos Pilviškių mstl. kultūrinės erdvės bei atnaujinta infrastruktūra, pritaikant renginiams ir fizinio aktyvumo didinimui, pertvarkyta aplinka prie seniūnijos administracinio 

pastato, pastatytas koplytstulpis, Pilviškių mstl. pastatyti mediniai suoliukai ir prie miestelio riboženklių trys koplytstulpiai su Pilviškių  herbu.  

• Šeimenos seniūnija: įvyko Alvito šv. Onos bažnyčios konsekravimo iškilmės, atlikti Gudelių k. Alyvų g. kapitalinio remonto darbai, Alvito k. Ežero g. ir Širvintos g. asfalto atnaujinimo darbai, atlikti 

Karalių k. Sodų g. dalies ir Alvito k. Ežero g. dalies apšvietimo darbai. 

• Vilkaviškio m. seniūnija: sutvarkyta Holokausto aukų atminimo vieta, įrengti nauji šviesoforai Pietario ir Nepriklausomybės gatvių sankryžoje, įrengti pėsčiųjų takai tarp Gimtinės g. ir Birutės g., 

Naujakurių g. ir S. Daukanto g., atnaujinta asfalto Vilkaujos g. asfalto danga, atlikti eilės gatvių šaligatvių remonto darbai, atliktas Vilkaviškio m. civilinių kapinių centrinio tako remontas. 

• Virbalio seniūnija: įrengtas ir pritaikytas neįgaliesiems trinkelių takas prie daugiabučio Vištyčio g., įrengta nauja segmentinė kapinių tvora, atnaujinta Virbalio tvenkinio paplūdimio zona. 

• Vištyčio seniūnija: užbaigti Vištyčio vėjo malūno rekonstravimo darbai, poilsiavietėje įrengtas „Basakojų takas“, paežerės teritorijoje pastatyta 10 pakopinių suolų, pastatytas riboženklis, skulptūra 

„Vištyčiui 450 metų“, atidaryta meno galerija, paežerėje vyko 8 ciklų koncertai. 

SENIŪNIJOS 

Prie infrastruktūros gerinimo, kultūrinės veiklos plėtojimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo seniūnijose daug prisidėjo 

seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų darbuotojai, gyventojai, bendruomeninės organizacijos 

RYŠKIAUSI DARBAI: 

Išsamios seniūnų ataskaitos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt 



• 2020 metų pradžioje šalyje įvyko viešųjų pirkimų konferencija ir labiausiai skaitmenizuotų perkančiųjų organizacijų apdovanojimai, kuriuose įvertinta ir Vilka-

viškio 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 ceremo-

nijoje net du apdovanojimus Ekspertų balso ir Piliečių balso nominacijose pelnė „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymo Kybartuose pro-

jektas“. 

• 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. 

Keturi Savivaldybės administracijos darbuotojai apdovanoti padėkos raštais už iniciatyvumą, asmeninę motyvaciją, kūrybiškumą, profesionalumą atliekant 

Gerojo valdymo etaloninį vertinimą.  

• 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. 

• Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga apdovanojo Administracijos 

direktoriaus pavaduotoją, ekstremaliosios situacijos operacijų centro vadovę, ir  keturis kuruojamų rajono įstaigų vadovus, įteikdamas medalius ir  sertifikatus 

už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai, užkertant kelią koronaviruso (COVID-19) plitimui.  

• Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo su jaunimu veiklos kokybę Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2020 m. įverti-

no kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje. 

 

 

PASTEBĖTI, ĮVERTINTI, APDOVANOTI 


