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Posėdyje dalyvavo suinteresuoti asmenys: Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija
Tautvydienė, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, Investicijų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas Vita Valaitienė,
Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpokovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Vilkaviškio
rajono savivaldybės mero patarėjas Kazys Kiaulakis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos
tinklai“ direktorius Edgaras Balšaitis, Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“
direktorius Ramūnas Kašinskas, Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“
direktorius Vidas Skrinskas, Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio autobusų stotis“ direktorius
Valentinas Gražulis, Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kybartų darna“ direktorė Ramutė Jablonskienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio architektūros biuras“ 2020
metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 metų
veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų
veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 metų
veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2020 metų veiklos
ataskaitai.
6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2020 metų veiklos
ataskaitai.
7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
8. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
9. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2021 metams.
10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.
11. 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 2022 metams.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų
rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms
jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Kybartų socialinių paslaugų centrui.
17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų
ir jaunimo centrui.
18. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir
likvidavimo.
19. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir
likvidavimo.
20. Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo.
21. Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų
keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos kaimų
gatvėms.
23. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
23.1. Dėl kurorto, poilsio bei turizmo sezono laikotarpio ir poilsio bei turizmo teritorijų,
kuriose leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, nustatymo.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio architektūros
biuras“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“ (toliau – Bendrovė) 2020 metų veiklos ataskaitą ir
priimti dėl jos sprendimą.
2019 m. gegužės 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. B-ĮV-551 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro veiklos strategijos
2019–2023 metams patvirtinimo“ buvo patvirtinta UAB Vilkaviškio architektūros biuro veiklos
strategija 2019–2023 metams, kurioje buvo numatyti strateginiai tikslai, uždaviniai bei vertinimo
rodikliai. Vilkaviškio rajono savivaldybė Bendrovei yra pateikusi lūkesčių raštą, kuriame yra
nustatyti pagrindiniai akcininko lūkesčiai, susiję su Bendrovės veikla, į ką Bendrovė turėtų
orientuotis, vykdydama savo veiklą.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“ direktorius Vidas
Skrinskas trumpai pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio architektūros biuras“ 2020
metų veiklos ataskaitą. Detalesnė informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų
stotis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
Nuo šio klausimo svarstymo, dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, nusišalino komiteto
narys Marius Jasaitis.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 metų veiklos ataskaitą ir priimti dėl jos sprendimą.
UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ (toliau – Bendrovė) veiklos strategija nebuvo tvirtinta,
taip pat Bendrovei nebuvo pateiktas lūkesčių raštas, kadangi Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba

yra priėmusi sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo. Šiuo metu yra rengiami reorganizavimo
dokumentai.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio autobusų stotis“ direktorius Valentinas Gražulis
trumpai pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 metų veiklos
ataskaitą. Detalesnė informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 4;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis
ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) 2020 metų veiklos ataskaitą ir priimti
dėl jos sprendimą.
2019 gegužės 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. B-ĮV-552 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ veiklos strategijos
2019–2023 metams patvirtinimo“ buvo patvirtinta UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2019–2023
metų strategija, kurioje buvo numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai strateginiai tikslai, uždaviniai, tikslų
bei uždavinių vertinimo rodikliai. Vilkaviškio rajono savivaldybė Bendrovei yra pateikusi lūkesčių
raštą, kuriame yra nustatyti pagrindiniai akcininko lūkesčiai, susiję su Bendrovės veikla, į ką
Bendrovė turėtų orientuotis, vykdydama savo veiklą.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius Valentinas
Gražulis trumpai pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų
veiklos ataskaitą. Detalesnė informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos
tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2020 metų veiklos ataskaitą ir priimti
dėl jos sprendimą.
2019 m. balandžio 30 d. valdybos protokolu Nr. 3 buvo patvirtintas UAB „Vilkaviškio
šilumos tinklai“ 2019–2023 metų strateginis veiklos planas, kuriame buvo numatyti ilgalaikiai ir
trumpalaikiai strateginiai tikslai, uždaviniai, tikslų bei uždavinių vertinimo rodikliai. Vilkaviškio
rajono savivaldybė Bendrovei yra pateikusi lūkesčių raštą, kuriame yra nustatyti pagrindiniai
akcininko lūkesčiai, susiję su Bendrovės veikla, į ką Bendrovė turėtų orientuotis, vykdydama savo
veiklą.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius Edgaras Balšaitis
trumpai pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos
ataskaitą. Detalesnė informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“
2020 metų veiklos ataskaitai.
Nuo šio klausimo svarstymo, dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, nusišalino komiteto
narys Saulius Vabalas.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020 metų veiklos ataskaitą ir priimti dėl jos
sprendimą.
2019 m. balandžio 30 d. valdybos protokolu Nr. 4 buvo patvirtintas UAB „Vilkaviškio
vandenys“ 2019–2023 metų strateginis veiklos planas, kuriame buvo numatyti ilgalaikiai ir
trumpalaikiai strateginiai tikslai, uždaviniai, tikslų bei uždavinių vertinimo rodikliai. Vilkaviškio
rajono savivaldybė Bendrovei yra pateikusi lūkesčių raštą, kuriame yra nustatyti pagrindiniai
akcininko lūkesčiai, susiję su Bendrovės veikla, į ką Bendrovė turėtų orientuotis, vykdydama savo
veiklą.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“ direktorius Ramūnas Kašinskas
trumpai pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitą.
Detalesnė informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 4;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2020
metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pristatyti uždarosios akcinės
bendrovės „Kybartų darna“ (toliau – Bendrovė) 2020 metų veiklos ataskaitą ir priimti dėl jos
sprendimą.
2019 m. gegužės 6 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. B-ĮV-493 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ veiklos strategijos 2019–2023
metams patvirtinimo“ buvo patvirtinta UAB „Kybartų darna“ 2019–2023 metų strategija, kurioje
buvo numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai strateginiai tikslai, uždaviniai, tikslų bei uždavinių
vertinimo rodikliai. Vilkaviškio rajono savivaldybė Bendrovei yra pateikusi lūkesčių raštą, kuriame
yra nustatyti pagrindiniai akcininko lūkesčiai, susiję su Bendrovės veikla, į ką Bendrovė turėtų
orientuotis, vykdydama savo veiklą.
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kybartų darna“ direktorė Ramutė Jablonskienė trumpai
pristatė uždarosios akcinės bendrovės ,,Kybartų darna“ 2020 metų veiklos ataskaitą. Detalesnė
informacija pateikiama prieduose, kartu su Tarybos sprendimu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
7. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
Pranešėja Vilija Tautvydienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - nustatyti nekilnojamojo turto
mokesčio tarifus 2022 metų mokestiniam laikotarpiui.
Nekilnojamojo turto mokestis 100 proc. tenka Savivaldybės biudžetui. Nustatyti vienodą
nekilnojamojo turto mokesčio tarifą visiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, išskyrus
tuos, kurie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje turi nenaudojamus, apleistus ar neprižiūrimus

statinius. Minėtiems asmenims nustatyti maksimalų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kad jie
priimtų sprendimus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros ir būklės gerinimo ar jų užimamos
teritorijos tvarkymo.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo 6 straipsniu.
Pagal įstatymą numatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali būti nustatytas nuo
0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės. 2008–2010 metais buvo nustatytas
1 proc., 2011 m. – 0,8 proc., 2012–2020 metais – 1 proc., 2021 m. – 0,8 proc. nekilnojamojo turto
mokesčio tarifas ir 2014–2021 metais buvo patvirtintas 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės
vertės tarifas apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamam turtui. 2022 metams siūloma nustatyti
nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Maksimalų 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą siūloma taikyti apleistam ir neprižiūrėtam
nekilnojamam turtui. Apleisto ir neprižiūrėto nekilnojamojo turto sąrašą Savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio skyrius sudarys vadovaudamasis 2017 m. lapkričio 24 d. Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-893 patvirtintu Nenaudojamų, apleistų bei
neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu.
2015 metais į Savivaldybės biudžetą surinkta – 276,4 tūkst. Eur nekilnojamojo turto
mokesčio (toliau – NTM) pajamų (2015 m. biudžete NTM pajamų planas – 393,9 tūkst. Eur, pajamų
surinkimo planas įvykdytas 70,2 proc.). 2016 metais – 405,5 tūkst. Eur (2016 m. biudžete NTM
pajamų planas – 417 tūkst. Eur, pajamų surinkimo planas įvykdytas 97,3 proc.). 2017 metais – 512,2
tūkst. Eur (2017 m. biudžete NTM pajamų planas – 540 tūkst. Eur, pajamų surinkimo planas
įvykdytas 94,9 proc.). 2018 metais – 460,6 tūkst. Eur (2018 m. biudžete NTM pajamų planas – 458,9
tūkst. Eur, pajamų surinkimo planas įvykdytas 100,4 proc.). 2019 metais – 501,3 tūkst. Eur (2019 m.
biudžete NTM pajamų planas – 503,0 tūkst. Eur, pajamų surinkimo planas įvykdytas 99,7 proc.).
2020 metais – 512,1 tūkst. Eur (2020 m. biudžete NTM pajamų planas – 460,0 tūkst. Eur, pajamų
surinkimo planas įvykdytas 111,3 proc.). 2021 metais planuojama surinkti 393,0 tūkst. Eur.
Teigiamos pasekmės – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje sumažės nenaudojamų,
apleistų ar neprižiūrimų statinių.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
8. SVARSTYTA. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams.
Pranešėja Vilija Tautvydienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti žemės mokesčio
tarifus, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokestis 2022 metais.
Žemės mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams nuosavybės teise priklausanti Lietuvos
Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas
miškas, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žemės mokesčio įstatymo
6 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad naują konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos
savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki
einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
mokesčio tarifas yra nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Masinis žemės
vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas kas 5
metai. Žemės ūkio paskirties žemei, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, taikoma mažinimo
koeficientas 0,35. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Vilkaviškio savivaldybės 2020
metais fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančios žemės apmokestinamas plotas buvo

83443 ha, priskaičiuoti 595,9 tūkst. Eur. Juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančios
žemės apmokestinamas plotas – 2724 ha, priskaičiuota mokesčio – 23 tūkst. Eur.
Tarybos sprendime numatyti žemės mokesčio tarifai, žemės savininkams pagal pagrindinę
žemės paskirtį bei naudojimo būdą 2022 metams.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 5;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
9. SVARSTYTA. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2021 metams.
Pranešėja Vilija Tautvydienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo proejkto tikslas - nustatyti žemės mokesčio
lengvatą žemės mokesčio mokėtojams – privačios žemės šeimininkams. Tarybos sprendime siūloma
nustatyti 2021 metais žemės savininkams – asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo
lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų
savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamąjį
žemės sklypo dydį – 1,0 ha kaimo vietovėje arba 0,06 ha mieste.
Mokesčio lengvatos taikomos fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio
pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba kurie yra
sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis
savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto
neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli
žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai)
nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės
sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma
didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys,
vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki
jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų
studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8
straipsnio 2 dalies 3 punktu.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
10. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo
2021 metams.
Pranešėja Vilija Tautvydienė.
Pranešėja informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - nustatyti
valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus, mokėjimo terminus ir lengvatas valstybinės žemės
nuomininkams, sudariusiems nuomos sutartis, bei valstybinės žemės sklypų naudotojams, kuriems
žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų
sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu.
Tarybos sprendime siūloma nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos
mokesčio tarifus 2021 metams. Taip pat, nustatyti 2021 metams fiziniams asmenims, kuriems
nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių,

gausioms šeimoms, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo
laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį – 0,30 ha kaimo
vietovėje arba 0,06 ha mieste, šią nuostatą siūloma taikyti gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupei.
Taip pat siūloma atleisti nuo nuomos mokesčio asmenis, kurių mokėtinas valstybinės žemės nuomos
mokestis neviršija 2 eurų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.
1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų
naudojimą“, savivaldybės taryba nustato konkretų žemės nuomos mokesčio tarifą. Išnuomojant
valstybinę žemę ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1
procento ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka.
Nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių
žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019
m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1P-404-(1.3 E.) ir galiojančius nuo 2020 m. sausio 1 d.
Vilkaviškio savivaldybėje 2020 metais valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono,
fiziniams asmenims apmokestinamas plotas buvo 3389,54 ha, priskaičiuota 458 260,6 tūkst. Eur,
juridiniams asmenims apmokestinamas plotas buvo 67,82 ha, priskaičiuota 98 326,3 tūkst. Eur.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
11. SVARSTYTA. 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 2022 metams.
Pranešėja Vilija Tautvydienė.
Pranešėja informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - nustatyti fiksuoto
dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus veiklai vykdyti, dydžių
sąrašą 2022 metams.
Savivaldybės taryba kiekvienais metais nustato fiksuoto dydžio pajamų mokesčio
gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžius,
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir Lietuvos Respublikoje, neribojant teritorijos. Fiksuoto
dydžio pajamų mokestis nustatomas atskirai kiekvienai veiklos rūšiai. Fiksuoto dydžio pajamų
mokesčio ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai
dydžius tvirtina kiekvienos savivaldybės taryba atskirai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie skirtingi
ir kasmet gali keistis.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti
verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 3 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.333 ( 2020
m. birželio 19 d. įsakymo Nr. VA-48 redakcija).
Priėmus teikiamą sprendimo projektą, bus nustatyti 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 sąrašas 2022
metams.
Per 2020 metus 1099 gyventojai išsipirko verslo liudijimus Vilkaviškio rajone už 43,8 tūkst.
Eur (426 gyventojams pritaikyta lengvata už 5,05 tūkst. Eur).

NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
12. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė.
Pranešėja informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti naujos
redakcijos Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos
finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos
finansavimo tvarkos aprašas buvo patvirtintas 2020 m. liepos 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-729 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui, kuriuo remiantis
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, šių lėšų administravimo
tvarką ir finansuotinas nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis, atsižvelgusi į nevyriausybinių
organizacijų plėtros valstybės politiką ir įvertinusi vietos bendruomenės poreikius, nustato
savivaldybės taryba, 2021 m. parengtas Tarybos sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ bus teikiamas tvirtinti Tarybai.
Apraše siūlomi šie esminiai pakeitimai:
- Aprašo 7 punktas <,,Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami
viešieji gyventojų interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:“> papildomas 7.11. papunkčiu,
kuriame nurodyta, kad pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu
(licencijos, įranga ir pan.) ir 7.12. papunkčiu, kuriame nurodyta, kad lygių galimybių politikos
įgyvendinimu (lygybės ir įvairovės idėjų sklaida visuomenėje; švietimas apie žmogaus teises, moterų
ir vyrų lygybę; akcijos, kurios didintų suvokimą apie diskriminaciją; smurto prevencija (Tarptautinė
kovos su smurtu prieš moteris diena); socialinės integracijos veiklos, skirtos asmenims
susiduriantiems su diskriminacija, ar diskriminacijos apraiškoms mažinti; tolerancija ir pan.);
- Apraše pasikeitė 8. punkto <,,Konkursui teikiamų projektų prioritetai:,,> 8.1. papunktis,
kuriame nurodyta, kad iniciatyvoms skirtoms krašto etnokultūros / istorijos išsaugojimu, viešinimu ir
8.2. papunktis, kuriame nurodyta, kad pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, naudoja kovos su
klimato kaita priemones (aplinką tausojančios priemonės);
- Aprašas papildomas 8.3. papunkčiu, kuriame nurodyta, kad į projektą įtrauktos bent dvi
tinkamos finansuoti veiklos, nurodytos Aprašo 7.1–7.12 papunkčiuose;
- Apraše pasikeitė 18. punktas, kuriame nurodyta, kad atsakingas valstybės tarnautojas ar
darbuotojas per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo
dienos perduoda paraiškas Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybai
(toliau – NVO taryba), kurios nariai atlieka pateiktų paraiškų vertinimą.
Pranešėja atkreipė dėmesį, kad tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio
1 d. iki lapkričio 30 d., išskyrus jei tinkamos finansuoti išlaidos susijusios su renginių, išvykų
organizavimu, išlaidos šioms veikloms turi būti patirtos iki spalio 1 d. Taip pat, pareiškėjai, kuriems
skirtas dalinis prisidėjimas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d.
sprendimu Nr. B-TS-488 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vilkaviškio rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašą ir kuris

viršija 3 000,00 Eur su PVM, negali 1 metus teikti paraiškos pagal šį Aprašą. 2021 m. Aprašas
derintas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje. Vilkaviškio rajono
savivaldybės biudžete skirta 23 tūkst. Eur programos įgyvendinimui.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
13. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių
ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė.
Pranešėja informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti naujos
redakcijos Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo
projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo projektų
finansavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2019 m. balandžio 8 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-367 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių
bendruomenių rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasikeitus Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui, kuriuo remiantis Nevyriausybinių
organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, šių lėšų administravimo tvarką ir
finansuotinas nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis, atsižvelgusi į nevyriausybinių organizacijų
plėtros valstybės politiką ir įvertinusi vietos bendruomenės poreikius, nustato savivaldybės taryba,
2021 m. parengtas Tarybos sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių
religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ bus teikiamas tvirtinti Tarybai.
Pagal Aprašą tinkamos finansuoti veiklos: pastatų ar statinių, nuosavybės teise priklausančių
Religinei bendruomenei ar bendrijai, atnaujinimo, remonto, renovacijos, kapitalinio remonto,
rekonstrukcijos darbai (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti); į kultūros paveldo registrą įrašytų
didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės religinės paskirties pastatų ar statinių bei jų
teritorijoje ar juose esančių kultūros vertybių restauracija, avarinės būklės šalinimo darbai ir tvarkyba
(kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti); jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų
finansavimas; techninės dokumentacijos parengimo finansavimas; Religinių bendruomenių ir
bendrijų veiklos išlaidų kompensavimas. Pagal šias veiklas, išskyrus Religinių bendruomenių ir
bendrijų veiklos išlaidų kompensavimo veiklą, Savivaldybė skelbia konkursą teikti paraiškas dėl lėšų
iš Savivaldybės biudžeto skyrimo, skelbime nurodant paraiškų priėmimo pradžią ir terminą, kuris
turėtų būti ne trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas
paskelbimo dienos.
Pagal Aprašo 6.5 punkte (Religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos išlaidų
kompensavimas) nurodytą tinkamą finansuoti veiklą lėšos skiriamos: patalpų šildymo išlaidų daliai
kompensuoti (patalpų šildymo išlaidų dalinė kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo
būdo, t. y. nuo to, kokios rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ir pan.) patalpos šildomos);
vandens ir nuotekų išlaidų daliai kompensuoti; šiukšlių tvarkymo išlaidų daliai kompensuoti; elektros
energijos išlaidų daliai kompensuoti; kanceliarinių prekių išlaidų daliai kompensuoti. Prašymai dėl
šios veiklos išlaidų kompensavimo priimami vieną kartą metuose iki einamųjų metų lapkričio
mėnesio 10 d. Šių išlaidų kompensavimui vienai Religinei bendruomenei ar bendrijai skiriama ne
daugiau kaip 300,00 Eur per biudžetinius metus. Visas veiklas Pareiškėjai turi įgyvendinti tik
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos
patirtos ir apmokėtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 30 d.
2021 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete skirta 20 tūkst. Eur tradicinių religinių
bendruomenių ir bendrijų projektų ir veiklos finansavimui. Preliminariais duomenimis Vilkaviškio
rajono savivaldybėje yra 16 religinių bendruomenių ar bendrijų, todėl konkursinėms priemonėms

būtų skiriama - 15,2 tūkst. Eur, o religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos išlaidų kompensavimui
- 4,8 tūkst. Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų
rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašas suderintas su suinteresuotomis šalimis.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
14. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti
Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
teikimo tvarkos aprašą.
Šis sprendimo projektas parengtas siekiant paskatinti jaunas šeimas įsigyti nuosavą būstą
Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis suteikiant
vienkartinę paramą įsigyjant pirmąjį būstą.
Jauna šeima, pirkdama būstą, patiria įvairių išlaidų, pvz.: išlaidos už nekilnojamojo turto
vertinimą, išlaidos sumokėti bankui už būsto paskolos dokumentų parengimą (sutarties
administravimo mokestis), išlaidos notaro paslaugų mokesčiams (pirkimo-pardavimo sutarties
parengimui, kompensacijai už patikrą registruose, duomenų perdavimui registrams ir pan., hipotekos
tvarkymui ir kt.). Šios finansinės paramos tikslas – kompensuoti jaunos šeimos, kurios pajamos nėra
didelės, patiriamas išlaidas pirmam būstui įsigyti. Įvertinus jaunos šeimos galimas išlaidas pirmam
būstui įsigyti, sprendimo projektu siūloma jauną šeimą remti 1,0 tūkst. Eur suma.
Šia parama galės pasinaudoti jaunos šeimos, kurios būstui įsigyti gauna banko įstaigų
teikiamus kreditus ir pasinaudoja valstybės teikiama finansine paskata pagal Lietuvos Respublikos
finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.
Tokių šeimų Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo: 2018 m. – 6, 2019 m. – 12, 2020 m. –
10. Per šių metų I ketvirtį patenkinta 13 prašymų (išduota pažymų apie šeimų teisę į finansinę
paskatą), tik dabartiniu metu neaišku, kelioms šeimoms banko įstaigos suteiks kreditus.
Jaunoms šeimoms, įsigyjančios pirmąjį būstą finansinei paramai teikti šių metų
Savivaldybės biudžete yra numatyta 10,0 tūkst. Eur. Skaičiuojant metinį lėšų poreikį buvo atsižvelgta
į 2018–2020 metais teisei į jaunų šeimų finansinę paskatą išduotų pažymų skaičiaus vidurkį. Ateityje
sprendimo projektui įgyvendinti per metus reikės apie 10–15 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
15. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - sutikti perimti
Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms
įgyvendinti – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimui; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai,
vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimui ir koordinavimui, valstybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą
turtą, kurio įsigijimo vertė – 86 824,76 Eur.

Nacionalinė švietimo agentūra prašo parengti ir priimti savivaldybės tarybos sprendimą dėl
turto perdavimo patikėjimo teise valdyti. Perduodamas turtas bus naudojamas vykdyti šioms
savivaldybės funkcijoms: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal
privalomojo švietimo programas užtikrinimui; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui,
šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimui ir
koordinavimui.
Priėmus Savivaldybės tarybos sprendimą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija parengs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, pagal kurį bus siūloma
perduoti valstybės turtą, nurodytą šiame sprendimo projekte, Vilkaviškio rajono savivaldybės
nuosavybėn.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatyme nustatyta, kad vienas iš būdų, pagal kurį savivaldybės įgyja turtą – savivaldybės tarybos
sutikimu perimant valstybės turtą savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
16. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise Kybartų socialinių paslaugų centrui.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - perduoti
Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris – 3999-2001-3018:0059, registro Nr.
70/72859, bendras plotas – 74,17 kv. m, inventorinis Nr. 0122491, įsigijimo vertė – 18 000,00 Eur,
likutinė vertė 2021 m. gegužės 1 d. – 18 000,00 Eur, esantį Kybartuose, Darvino g. 16-65, valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti.
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija 2019-10-01 sudarė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos
centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-030007, sutartį. Projekto įgyvendinimas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0007, nekilnojamajam turtui įsigyti
skirta 98 855,36 Eur. Vaikų dienos centrų paslaugų poreikis savivaldybėje patenkinamas minimaliai,
o šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų (įskaitant ir nevyriausybinių organizacijų teikiamų
paslaugų) tinklas yra itin silpnai išplėtotas, todėl sprendžiant šias problemas yra įgyvendinamas
minėtas projektas. Bus įkurti 4 bendruomeniniai vaikų globos namai 23 vaikams: Vilkaviškio rajono
Kybartų socialinis paslaugų centras projekto lėšomis įsigys 3 butus ir nevyriausybinė organizacija
VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai įsigis namą Alvito kaime ir įkurs jame bendruomeninius vaikų
globos namus, kuriame gyvens 8 vaikai. Šiuo metu yra nupirktas vienas keturių kambarių butas
Kybartuose, Darvino g. 16-65, kuriame bus įsteigti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose
gyvens 5 globotiniai. Bus vykdoma socialinė globa su apgyvendinimu bei teikiamos visos reikalingos
paslaugos: maitinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokantis, atliekant namų darbų užduotis
ir kt. vaikui bus formuojamas gyvenimo šeimoje ir bendruomenėje modelis. Biudžetinės įstaigos turtą
valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise, o savivaldybės funkcijas įgyvendina savivaldybės
taryba, todėl minėtas turtas gali būti perduotas tik Savivaldybės tarybos sprendimu.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką ir sąlygas nustato
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatymo 8 straipsnis nustato, kad savivaldybių institucijos, įmonės,
įstaigos ir organizacijos savivaldybių turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;

„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
17. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad parengto Tarybos sprendimo projekto tikslas - perduoti
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Vilkaviškio rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
patikėjimo teise valdomą: ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 26 388,89 Eur, ir
trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 22 042,57 Eur.
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija 2017 m. gruodžio 21 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ sutartį Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003. Projekto
tikslui pasiekti buvo planuojama atnaujinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpas, skirtas vaikų
neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui ir įsigyti reikiamą įrangą, skirtą kokybiškam paslaugų
teikimui. Įgyvendinus projektą, pagerės vaikų neformaliojo ugdymo galimybės, padidės įstaigos
veiklos efektyvumas ir kokybė bei viešosios paslaugos prieinamumas. Projekto įgyvendinimas buvo
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis pagal patvirtintą projekto biudžetą. Biudžetinės įstaigos turtą valdo, naudoja ir disponuoja
juo patikėjimo teise, o savivaldybės funkcijas įgyvendina savivaldybės taryba, todėl minėtas turtas
gali būti perduotas tik Savivaldybės tarybos sprendimu.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką ir sąlygas nustato
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatymo 8 straipsnis nustato, kad savivaldybių institucijos, įmonės,
įstaigos ir organizacijos savivaldybių turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
18. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir
jo nurašymo ir likvidavimo.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pripažinti netinkamu
(negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo ir nelikus kur jį pritaikyti Vilkaviškio rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – kitą inžinerinį statinį (vandentiekio
bokštą 2H1/g), unikalus numeris - 4400-0943-2626, inventorinis numeris - 0130198, be likutinės
vertės, esantį Beržų g. 17A, Virbalio Miesto laukų k., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav.
Vilkaviškio rajono Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti ir jo nurašymo nuolatinė komisija, sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-919 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“, 2021 m. gegužės 6 d. apžiūrėjusi sprendimo
projekte nurodytą nekilnojamąjį turtą, siūlo pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio,
funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo ir nelikus kur jį pritaikyti nurašyti bei likviduoti. Komisijos
siūlymai yra įforminti surašant 2021 m. gegužės 6 d. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymą Nr. NNT-9. Sprendimo projekte

nurodytas turtas dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo naudojimui netinkamas. Vandentiekio bokštas
nenaudojamas, paveiktas korozijos, surūdijęs, konstrukcijos nestabilios, kelia pavojų gyventojams.
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto negalima panaudoti nė vienu iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27
straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytų būdų, todėl jis turi būti nurašomas bei likviduojamas.
Sprendimo projektui įgyvendinti bus reikalingos Savivaldybės biudžeto lėšos apie – 200 Eur.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
19. SVARSTYTA. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir
jo nurašymo ir likvidavimo.
Pranešėjas Valdimaras Bakutis.
Pranešėjas informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - pripažinti netinkamu
(negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo ir nelikus kur jį pritaikyti Vilkaviškio rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – kitus inžinerinius statinius
(vandentiekio bokštą 2H1/g), unikalus numeris – 4400-0950-5188, inventorinis numeris – 0130641,
be likutinės vertės, esančius Piliakalnio g. 2, Bebrininkų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.
Vilkaviškio rajono Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti ir jo nurašymo nuolatinė komisija, sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-919 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“, 2021 m. gegužės 4 d. apžiūrėjusi sprendimo
projekte nurodytą nekilnojamąjį turtą, siūlo pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio,
funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo ir nelikus kur jį pritaikyti nurašyti bei likviduoti. Komisijos
siūlymai yra įforminti surašant 2021 m. gegužės 4 d. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymą Nr. NNT-8. Sprendimo projekte
nurodytas turtas dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo naudojimui netinkamas. Vandentiekio bokštas
nenaudojamas, paveiktas korozijos, surūdijęs, konstrukcijos nestabilios, kelia pavojų gyventojams.
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto negalima panaudoti nė vienu iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27
straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytų būdų, todėl jis turi būti nurašomas bei likviduojamas.
Sprendimo projektui įgyvendinti bus reikalingos Savivaldybės biudžeto lėšos apie 200 Eur.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
20. SVARSTYTA. Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo.
Pranešėja Vita Valaitienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti Inžinerinės
infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planą.
Atsižvelgiant į šios dienos aktualijas ir poreikius, Vilkaviškio rajono savivaldybės
teritorijoje siekiama nustatyti vėjo jėgainių statybos plėtros prioritetines kryptis, numatyti motyvuotai
pagrįstas infrastruktūros teritorijas, sudarančias sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui,
atkūrimui ir plėtrai, išanalizuoti vėjo jėgainių statybos galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai
bei numatyti kompensacines priemones jai sumažinti, numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo
plėtrą, atsižvelgiant į atitinkamų institucijų išduotas planavimo sąlygas.

Patvirtinus parengtą Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planą, Vilkaviškio rajono savivaldybė prisidės prie
valstybės energetikos politikos tikslų užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
plėtrą, skatinti naujų technologijų vystymąsi bei pagamintos energijos vartojimą. Bus sudarytos
galimybės plėtoti atsinaujinančių išteklių – vėjo energiją. Įgyvendinus šio plano sprendinius, 13 vėjo
elektrinių parkuose galėtų būti pagaminta apie 470 MW. Iš šiuo metu Lietuvoje visų veikiančių vėjo
jėgainių pagaminama 480 MW.
Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje planas suderintas su interesuotomis institucijomis.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
21. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų
steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja Vita Valaitienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti pasiūlymų dėl
Vilkaviškio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų
paskelbimo Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašą.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2020 m. gruodžio 3 d. priėmė įsakymą Nr. D1-737
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl
Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir
pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymo 8 punktu buvo pakeistas Aprašo 15 punktas
ir jame nurodyta, kad „Pasiūlymus nagrinėja aplinkos ministro sudaryta Pasiūlymų dėl saugomų
teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro ne
daugiau kaip 13 narių, iš kurių komisijos pirmininką skiria aplinkos ministras. Pasiūlymai dėl
savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės
saugomu nagrinėjami ir sprendimas priimamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, vadovaujantis
Steigimo kriterijais.“ Apraše buvo įtvirtinta pareiga savivaldybių taryboms patvirtinti tvarką, kuri
nustatytų pasiūlymų dėl savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto
paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą. Taip pat Įsakymo 4 punktu
buvo pakeistas Aprašo 7 punktas ir jame naujai nustatyta, kad pasiūlymą dėl savivaldybės draustinio
steigimo, ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu, pasiūlymų
teikėjai teikia savivaldybės administracijos direktoriui.
Patvirtinus Pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų
keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo
tvarkos aprašą, jis bus pateiktas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Kauno ir
Marijampolės apskrityse.
Pranešėja atkreipė dėmesį, kad Aprašas pakoreguotas pagal konsultaciniame susirinkime
išsakytas pastabas bei pastebėjimus ir pateiktas Tarybos nariams, tačiau nebuvo suderintas su
Juridiniu skyriumi, todėl galutinai pakoreguotą ir suderintą Aprašą pakartotinai pateiks Tarybos
nariams.
NUTARTA: Pritarti Tarybos sprendimo projektui su galutiniais pataisymais.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.

22. SVARSTYTA. Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų
seniūnijos kaimų gatvėms.
Pranešėja Vita Valaitienė.
Pranešėja informavo, kad Tarybos sprendimo projekto tikslas - suteikti pavadinimus
Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos kaimų gatvėms.
2018 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 299 „Dėl Vilkaviškio
rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo, pavadinimų suteikimo, gyvenamųjų vietovių
panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“ nustačius tikslias gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribas pasikeitė adreso objektų priklausomybė gyvenamajai vietovei, taip pat atsiradus naujiems
adreso objektams, atsižvelgiant į Gižų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių 2021 m. gegužės 6 d. sueigos
protokolą bei Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos 2021 m. gegužės 11 d. posėdžio protokolą,
būtina suteikti pavadinimus naujoms gatvėms.
Gatvėms pavadinimai suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio „Savivaldybės tarybos kompetencija“ 2 dalies 34 punktu „34) sprendimų dėl
siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti
gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip
pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų
pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus
kriterijus“, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2
dalimi „Gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės
teisės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus“ ir
Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į
apskaitą tvarkos aprašu.
Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, Gižų seniūnija 2021 m. gegužės 10 d. pateikė
dokumentus, reikalingus suteikti Senkiškių, Adamarinos, Rūdos, Gižų Daržininkų, Išlandžių, Oranų
ir Naujųjų Gižų kaimų gatvėms pavadinimus. Raštas su pasiūlymais buvo apsvarstytas 2021 m.
gegužės 11 d. Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos posėdyje, protokolo Nr. PPK-2.
Suteikus gatvėms pavadinimus ir įregistravus Adresų registre bus galima teisės aktų
nustatyta tvarka suteikti ir pakeisti adreso objektams adresus.
NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.
23. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
23.1. Dėl kurorto, poilsio bei turizmo sezono laikotarpio ir poilsio bei turizmo teritorijų,
kuriose leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, nustatymo.
Pranešėja Vilma Kolpakovienė.
Pranešėja informavo, kad parengto sprendimo projekto tikslas - nustatyti kurorto, poilsio bei
turizmo sezono laikotarpį ir poilsio bei turizmo teritorijas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kuriose
būtų leidžiama verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų.
Priėmus šį sprendimo projektą, būtų nustatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje
kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpis (rekomenduojama nuo balandžio 1 d. iki spalio 31
d.) ir poilsio bei turizmo teritorijos Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m.: Miesto sodo teritorija Vytauto
g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sankirtoje; teritorija prie Vilkaviškio miesto pliažo. Vilkaviškio

r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio mstl.: teritorija prie Vištyčio ežero poilsiavietės Pakrantės g.; teritorija
prie pėsčiųjų tako S. Dariaus ir S. Girėno g. Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k.: teritorija
prie kultūros centro erdvių Klausučių g. 20; teritorija prie Klausučių „Atgimimo“ parko Liepų g.;
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen.: teritorija prie Paežerių ežero (vandenlenčių sporto ir pramogų
parkas „Wake inn Vilkaviškis“) Maldėnų k.; teritorija prie Paežerių dvaro. Tokiu būdu būtų įvykdyti
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje numatyti reikalavimai.
Pranešėja atkreipė dėmesį, kad numatoma vietinė rinkliava už licenciją verstis sezonine
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15
procentų - 190,00 Eur, o šiuo sprendimo projektu patvirtintos poilsio bei turizmo teritorijos ateityje
galės būti koreguojamos arba papildomos naujomis teritorijomis. Sprendimo projektas parengtas
atsižvelgiant į Seniūnijų bei verslo atstovų siūlymus ir darbo grupės pastabas.
NUTARTA: Pritarti parengtam sprendimo projektui.
BALSUOJA: „už“ – 6;
„prieš“ – 0;
„susilaikė“ – 0.

Posėdžio pirmininkas

Kęstas Kružinauskas

Posėdžio sekretorė

Paula Aidukonienė

