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S P R E N D I M A S 
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO 

VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 
 

2022 m. vasario   d. Nr. B-TS- 
Vilkaviškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 
103 straipsniu,  16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-940 „Dėl Vilkaviškio rajono 
savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilkaviškio 
rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo 42.7 papunkčiu, Vilkaviškio 
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.  Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą su 
priedais (pridedama). 

2. Panaikinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimą 
Nr. B-TS-673 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 
patvirtinimo“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ  
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS  

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MISIJA 
 

Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) misija – gyvenimo kokybės 
gerinimas Vilkaviškio rajone, sudarant sąlygas visapusiškam tobulėjimui. 
 

II SKYRIUS  
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 
 

PIRMAS SKIRSNIS 
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIORITETAI 

 
 Savivaldybės plėtros prioritetai (prioritetinės kryptys): 
 1 prioritetas. Tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas. 
 2 prioritetas. Modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas. 
 3 prioritetas. Darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. 
  

ANTRAS SKIRSNIS 
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1 lentelė. Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslai, uždaviniai  

Tikslo, 
uždavinio Nr. 

Tikslo, uždavinio pavadinimas 

I PRIORITETINĖ SRITIS. TVARIOS EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR 
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

1.1. Didinti Savivaldybės investicinį patrauklumą 
1.1.1. Sukurti investicijoms palankią verslo aplinką 
1.1.2. Formuoti tiesioginėms užsienio investicijoms patrauklios Savivaldybės įvaizdį 
1.2. Didinti Savivaldybės turistinį patrauklumą 

1.2.1. Formuoti Savivaldybės turistinį įvaizdį 
1.2.2. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą 

II PRIORITETINĖ SRITIS. MODERNIOS VISUOMENĖS UGDYMAS IR SOCIALINĖS 
GEROVĖS PLĖTOJIMAS 

2.1. Gerinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 
2.1.1. Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas švietimo įstaigose 
2.1.2. Didinti ikimokyklinio ugdymo(si) paslaugų prieinamumą 
2.2. Didinti kultūros paslaugų patrauklumą 

2.2.1. Gerinti kultūros paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas kultūros įstaigose 
2.2.2. Didinti meno mėgėjų kolektyvų meninį lygį 
2.2.3. Didinti profesionalaus meno paslaugų prieinamumą 
2.3. Didinti sporto paslaugų patrauklumą 

2.3.1. Gerinti sporto paslaugų kokybę ir gyventojų fizinį aktyvumą užtikrinančias 
sąlygas 

2.3.2. Didinti sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo paslaugų prieinamumą 
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2.4. Didinti paslaugų jaunimui patrauklumą 
2.4.1. Gerinti jaunimui skirtų paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas 
2.4.2. Skatinti jaunimo aktyvumą ir iniciatyvumą 
2.5. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę 

2.5.1. Užtikrinti nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą, didinant gyventojų 
sąmoningą rūpestį savo sveikata 

2.5.2. Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą 
2.6. Gerinti socialinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir paslaugų kokybę 

2.6.1. Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą 
2.6.2. Gerinti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimo veiklą 
2.6.3. Skatinti NVO dalyvavimą teikiant socialines paslaugas 
2.7. Gerinti viešojo valdymo kokybę 

2.7.1. Stiprinti viešojo valdymo institucijų strateginio valdymo gebėjimus 
2.7.2. Didinti valstybės tarnybos patrauklumą visuomenėje 
2.7.3. Skatinti modernių technologijų naudojimą  gaunant administracines ir 

viešąsias paslaugas 
2.7.4. Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme 

III PRIORITETINĖ SRITIS. DARNIOS APLINKOS IR MODERNIOS 
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS 

3.1. Padidinti viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui 
3.1.1. Sutvarkyti ir visuomenės poreikiams pritaikyti Savivaldybės viešąsias 

teritorijas 
3.1.2. Suformuoti viešųjų teritorijų aplink daugiabučius gyvenamuosius namus 

tvarkymą skatinančią mokestinę sistemą 
3.2. Mažinti Savivaldybės kraštovaizdžio taršą 

3.2.1. Tvarkyti Savivaldybės bešeimininkių pastatų teritorijas 
3.3. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tvarumą ir 

prieinamumą 
3.3.1. Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą 
3.3.2. Išplėtoti lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 
3.4. Padidinti šilumos gamybos ir tiekimo paslaugų konkurencingumą 

3.4.1. Optimizuoti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą 
3.5. Padidinti atliekų tvarkymo paslaugų tvarumą ir prieinamumą 

3.5.1. Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą 
3.6. Gerinti susisiekimo paslaugų kokybę 

3.6.1. Vystyti vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą 
3.6.2. Atnaujinti vietinės reikšmės kelių apšvietimą 
3.6.3. Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą 

 

III SKYRIUS 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI  

 
Savivaldybės 2022–2024 metų veiklos prioritetai: 
1. darnios aplinkos ir modernios infrastuktūros plėtojimas; 
2. palankių sąlygų investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui sudarymas; 
3. kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros užtikrinimas, orientuotas į gyventojų 

poreikius; 
4. integralių, optimalių ir kokybiškų ugdymo (si) sąlygų kūrimas;   
5. pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų gerovės didinimas. 
Atkreiptinas dėmesys, kad visi 2022–2024 metų veiklos prioritetai yra vienodai svarbūs ir 
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sunumeruoti ne prioriteto tvarka. 
  

  Prioritetas. Darnios aplinkos ir modernios infrastuktūros plėtojimas 
 
 
 

Šiuo prioritetu yra siekiama sukurti patrauklią, geresnę, švaresnę gyvenamąją aplinką 
Savivaldybėje tiek dabartinei, tiek ateities kartoms. Siekiant į rajoną pritraukti naujus gyventojus ir 
pagerinti gyvenimo sąlygas čia gyvenantiems vilkaviškiečiams kuriama aplinka, kurioje tenkinami 
gyvybiniai žmonių poreikiai – pradedant būstu, rekreacija, baigiant poilsiui skirtais objektais, 
teritorijomis, mokymosi ir sveikatos apsaugos įstaigomis, kokybiška susisiekimo sistema, kai 
gyventojai gali naudotis visais susisiekimo būdais: keliavimu pėsčiomis, viešuoju transportu, 
automobiliu ir kt. Taip pat negalime pamiršti racionalaus inžinerinių techninių komunikacijų 
įrengimo ir gyvenamosios aplinkos aprūpinimo visais reikalingais komponentais, susijusiais su 
gyvenimo kokybe (vandentiekio, nuotekų, šildymo ir kt.). 

Įgyvendinant šį prioritetą kompleksiškai tvarkomos viešosios erdvės, plėtojama turizmo, 
rekreacijos, sporto, kultūros ir laisvalaikio infrastruktūra, nuolat plečiamas ir modernizuojamas 
Savivaldybės gatvių, kelių tinklas, siekiama kuo geriau pritaikyti susisiekimo infrastruktūrą 
pėstiesiems, dviratininkams ir sudaryti saugias eismo sąlygas visiems eismo dalyviams. Vienas 
svarbiausių veiksnių didinant rajono patrauklumą yra aukštos kokybės komunalinės paslaugos, todėl 
modernizuojami vandentvarkos tinklai. Prisidedant prie klimato politikos veiksmų įgyvendinimo 
Savivaldybėje vykdomos priemonės užtikrinančios energinio efektyvumo didinimą daugiabučiuose 
namuose, gerinama aplinkos kokybė, stiprinant taršos prevenciją, skatinamas atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimas.    

Numatomi svarbiausi darbai: 
- projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir 

kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ įgyvendinimas (tęstinė veikla). 2022 metais bus vykdomi 
baigiamieji rangos darbai, sukuriant naujas viešąsias poilsio ir laisvalaikio erdves prie Šeimenos upės, 
teritorijoje nuo Vytauto g. iki Nepriklausomybės g. Vilkaviškio mieste; 

- projekto „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose 
pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas (tęstinė veikla). 2022 metais bus vykdomi 
baigiamieji rangos darbai, įrengiant viešąjį tualetą Kybartų mieste;  

- projekto „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, vaikų 
ir jaunimo centro sutvarkymas“ įgyvendinimas (tęstinė veikla). 2022 metais bus vykdomi baigiamieji 
darbai, sukuriant viešąją poilsio ir laisvalaikio erdvę prie Vilkaviškio kultūros centro; 

- projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje pritaikant poilsiui ir 
bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas (tęstinė veikla). 2022 metais bus vykdomi rangos darbai,  
sukuriant viešąją poilsio ir laisvalaikio erdvę Vilniaus g., Virbalio mieste; 

- projekto „Viešosios bibliotekos pastato, Sodų g. 1, Vilkaviškyje, renovavimas siekiant 
aukštesnės paslaugų kokybės ir prieinamumo“ įgyvendinimas. 2022 metais bus vykdomi viešosios 
bibliotekos vidaus patalpų remonto darbai; 

- projekto „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo 
modernizavimas“ įgyvendinimas. 2022 metais bus modernizuojamas Pilviškių miestelio, Virbalio ir 
Kybartų miestų gatvių apšvietimas, pakeičiant senus šviestuvus naujais LED tipo šviestuvais bei 
sumontuojant papildomus LED šviestuvus; 

- vykdyti Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą; 
- vykdyti Kybartų miesto stadiono sutvarkymą ir pritaikymą visuomenės poreikiams, 

rekonstruojant Kybartų miesto stadiono žiūrovų tribūnas bei sutvarkant sporto aikštyną;  
- Kybartų mieste įrengti 2 vaikų žaidimo aikšteles (prie P. Cvirkos ir Kudirkos Naumiesčio 

gatvių); 
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- įrengti pelkės tipo taką Vištyčio ežero pakrantėje, Vištyčio mstl.; 
- parengti Vilkaviškio miesto stadiono sutvarkymo techninę dokumentaciją; 
- parengti Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos aikštyno sutvarkymo techninę 

dokumentaciją; 
-  inicijuoti Vilkaviškio miesto daugiabučių namų kvartalų detaliųjų planų rengimą; 
- patvirtinti specialųjį planą apink Paežerių ežerą; 
- patvirtinti Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimą; 
- inicijuoti Vilkaviškio rajono bendrojo plano koregavimą; 
- inicijuoti Kybartų ir Virbalio miestų bendrųjų planų koregavimą; 
- parengti želdynų ir želdinių kūrimo, veisimo, apsaugos priežiūros ir tvarkymo programą; 
- parengti Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą; 
- įrengti 9 saulės fotovoltines elektrines Savivaldybės švietimo įstaigose; 
- inicijuoti geotermijos išteklių panaudojimo Savivaldybėje galimybių studijos rengimą; 
- vykdyti buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo dalinio kompensavimo 

programą; 
- vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybą, rekonstrukciją, remontą ir priežiūrą; 
- įrengti ir atnaujinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo aikšteles Savivaldybėje. Darbus 

numatoma atlikti 2022–2023 metais;    
- įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 

paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“, kurio metu numatoma modernizuoti ir 
pritaikyti veiklai Paežerių dvaro sodybos (KVR unikalus objekto kodas 1029) kiaulides (KVR 
unikalus objekto kodas 25714). Planuojama atlikti Paežerių dvaro sodybos kiaulidžių pastato 
tvarkybos darbus, o ateityje, atlikus statybos darbus, šiame pastate planuojama įrengti tradicinių 
amatų centrą. Darbus numatoma atlikti 2022–2023 metais.    
 

 
           Prioritetas. Palankių sąlygų investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui 

       sudarymas 
 
 

Investicijų pritraukimas yra svarbus besivystančio regiono ekonominio augimo rodiklis, 
priklausantis nuo gamybos augimo, finansinio stabilumo, politinių sprendimų tobulumo ir strateginio 
vientisumo sprendžiant apmokestinimo, privatizavimo, biurokratijos kliūčių mažinimo ir kitus 
aktualius klausimus. Teigiamai vertinama makroekonominė aplinka padėtų pritraukti į rajoną aukštos 
kvalifikacijos darbo jėgą, turistus bei investicijas, darytų įtaką tolimesniam Vilkaviškio rajono 
socialiniam ir ekonominiam vystymuisi. Pritrauktos užsienio investicijos turėtų įtakos Vilkaviškio 
rajono makroekonominių rodiklių padidėjimui, nedarbo lygio sumažėjimui, verslo aplinkos 
konkurencingumo didinimui. 

2022–2024 metų laikotarpiu bus tęsiamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų programos 
projektų įgyvendinimas, kurių įgyvendinimą planuojama užbaigti 2023 metais. 2021–2027 m. ES 
investicijų programos įgyvendinimo laikotarpiu iš viso Lietuvai numatyta apie 6,2 mlrd. Eur paramos. 
Papildomai Lietuva prisidės 1,5 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra 
investicijų apimtis bus 7,7 mlrd. eurų. Ši programa didžiausią dėmesį teikia skirtumų tarp atskirų ES 
regionų mažinimui ir yra nukreipta į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimą. Šios 
programos vienas iš išskirtinumų – Europos Komisijos patvirtintas dalies lėšų paskirstymas  
regionams: Sostinės ir Vidurio-Vakarų Lietuvos. Šių fondų numatytos investicijos nėra vienintelės iš 
tarptautinių šaltinių Lietuvos pažangai skirtos lėšos. 2,225 mlrd. Eur skirta pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių 
struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei 
pertvarkai,  1,45 mlrd. Eur skirta bendros žemės ūkio politikos tikslų įgyvendinimui. Siekiant 
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padidinti regionų plėtros planavimo efektyvumą, naujuoju finansavimo periodu Lietuvoje bus 
taikomas naujas regionų plėtros planavimo ir įgyvendinimo būdas – funkcinių zonų plėtra. Taikant 
tokį metodą siekiama skatinti savivaldybes keisti požiūrį į viešųjų paslaugų gyventojams 
organizavimą ir teikti jas konsoliduotai – ne vienos, o kelių savivaldybių ar viso regiono mastu. 
Tikimasi, kad ES fondų investicijų programos projektai bus pradėti įgyvendinti jau 2023 metais. 

Numatomi svarbiausi darbai: 
- parengti Vilkaviškio miesto investicijų pritraukimo galimybių studiją ir Vilkaviškio miesto 

investicijų pritraukimo veiksmų planą; 
- sukurti interneto portalą, kuriame būtų skelbiama informacija apie galimybes investuoti 

Savivaldybėje; 
- tęsti Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos 

įgyvendinimą; 
- bendradarbiauti su „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“ dėl investicijų pritraukimo į 

Savivaldybę; 
- skatinti tradicinius amatus rajone.  
 

 
Prioritetas. Kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros užtikrinimas, 

orientuotas į gyventojų poreikius 
 

 
Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad 

būtų sėkmingai sprendžiami kasdienio gyvenimo klausimai, įveikiami socialiniai ir ekonominiai 
iššūkiai. Įgyvendinant šį prioritetą siekiama, kad Savivaldybės gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų 
jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai.  

2022–2024 metų laikotarpiu planuojama gydymo įstaigų tinklo reforma, kuri palies visus 
sveikatos apžiūros lygius teikiančias gydymo įstaigas. Reforma siekiama optimizuoti paslaugų 
teikimą ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą. Įvertinus Savivaldybės 
strategiją, patrauklumo gyventi jaunoms šeimoms didinimą, statistinius gimstamumo rodiklius, 
pandemiją, Vilkaviškio ligoninėje siekiama išlaikyti visą parą veikiantį vaikų ligų skyrių, tam kad 
būtų užtikrinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė bei prieinamumas mažiesiems ligoninės 
pacientams.  

Numatomi svarbiausi darbai: 
- įgyvendinti projektą „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos rajonų ugdymo įstaigų sveikatos 

kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“, kurio metu Savivaldybės ugdymo įstaigose bus 
įrengti sveikatos kabinetai su veiklai reikalinga įranga; 

 - didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sveikos mitybos įpročius, vykdyti žalingų 
įpročių ir psichikos sutrikimų prevenciją; 

- vykdyti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose; 
- užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams; 
- užtikrinti visą parą veikiančio vaikų ligų skyriaus veiklą VšĮ Vilkaviškio ligoninėje; 
- įgyvendinti gydytojų specialistų pritraukimo į viešąsias gydymo įstaigas programą, 

pritraukti trūkstamos kvalifikacijos gydytojus į sveikatos priežiūros įstaigas Savivaldybėje. 
 

   Prioritetas. Integralių, optimalių ir kokybiškų ugdymo (si) sąlygų kūrimas 
 
 

 
2022–2024 metų laikotarpiu planuojamas Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo 
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optimizavimas, sudarant prielaidas pagerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, sumažinti 
atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių. Savivaldybės mokyklose turėtų nebelikti jungtinių 1–8 klasių 
komplektų ir komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai. Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo 
nuostatas Savivaldybės švietimo įstaigose daugės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 
ugdomų bendrojo lavinimo mokyklose. Savivaldybė ketina dalyvauti  startuojančioje „Tūkstantmečio 
mokyklų“ programoje, kurios tikslas – atnaujinti mokyklas taip, kad šios taptų atviros vaikų įvairovei 
bei jų poreikiams, visi vaikai turėtų lygiavertes sąlygas mokytis. Įtrauktis, STEAM, kultūrinis 
ugdymas bei lyderystė – tai keturios pagrindinės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kryptys. 
Programos finansavimas bus skirtas mokytojų ir vadovų kompetencijoms stiprinti, ugdymo 
infrastruktūrai tobulinti, o ypatingas dėmesys bus skiriamas įtraukiojo  ugdymo sąlygoms kurti ir 
stiprinti, kad mokyklose sėkmingai galėtų mokytis įvairių poreikių turintys vaikai. 

Numatomi svarbiausi darbai: 
-  Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka; 
- įgyvendinti projektą „Mokinių ugdymo pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“, 

kurio tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas. Projektu siekiama sumažinti bendrojo 
ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę ir 
finansinę pagalbą mokykloms; 

- parengti Savivaldybės švietimo pažangos planą. 
 
 

               Prioritetas. Pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų gerovės didinimas 
 
 

Savivaldybė dalyvauja institucinės globos sistemos pertvarkoje. Institucinės globos sistemos 
pertvarkos tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes 
kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias, poreikius atitinkančias paslaugas ir 
reikiamą pagalbą bendruomenėje. Planuojamu laikotarpiu Savivaldybėje toliau bus vykdoma 
institucinės globos pertvarka, kurios metu vietoje institucinių vaikų globos namų kuriami 
bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose apgyvendinami be tėvų globos likę vaikai, kuriami 
grupinio gyvenimo namai asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Įgyvendinant 2021–
2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos priemonės „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės 
grupių gerovės teritorinius skirtumus“ numatytą uždavinį „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo 
amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“ rengiamas 
regioninis socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos 
pertvarkai įgyvendinti, žemėlapis. Žemėlapio parengimo tikslas – parengti žmonių su negalia globos 
deinstitucionalizacijos strategiją, kurios pagrindu regionuose bus įgyvendinamas tolygus, tvarus ir 
žmogaus teisėmis grįstas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų. 

Numatomi svarbiausi darbai: 
- įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims 

su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, kurio metu planuojama 
pastatyti 2 gyvenamuosius namus skirtus asmenims su proto ir psichikos negalia.  

- įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Vilkaviškio rajono šeimoms gauti kompleksiškai 
teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, 
skatinant šeimą įveikti iškilusias krizes; 

- įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo 
plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“; 

- įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams 
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(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“, kurio tikslas – įveiklinti globos centrą 
Savivaldybėje, padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų 
mobiliosios komandos darbą; 

- vykdyti socialinių būstų fondo plėtrą ir remontą. 
 

IV SKYRIUS 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS 

PLANO PROGRAMOS 
 
2 lentelė. Savivaldybės strateginio veiklos plano programos 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės plėtros 

prioritetai 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Programos 

koordinatorius 

I prioritetinė sritis. 
Tvarios ekonominės 
plėtros skatinimas ir 
konkurencingumo 

didinimas 

04 

05 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, 
turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo 

programa (dalis priemonių) 
Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos 

programa 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 
Žemės ūkio skyrius 

II prioritetinė sritis. 
Modernios 

visuomenės ugdymas 
ir socialinės gerovės 

plėtojimas 

01 

02 

03 

04 

09 

10 

Žinių visuomenės plėtros programa 
Kultūros plėtros programa 

Sporto plėtros ir jaunimo programa 
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, 

turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo 
programa (dalis priemonių) 

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų 
kokybės gerinimo programa 

Savivaldybės valdymo programa 

Švietimo, kultūros ir 
sporto skyrius 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

(vyriausioji specialistė) 
Socialinės paramos 

skyrius 
Apskaitos skyrius 

III prioritetinė sritis. 
Darnios aplinkos ir 

modernios 
infrastruktūros 

vystymas 

04 

06 

07 

08 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, 
turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo 

programa (dalis priemonių) 
Savivaldybės viešosios infrastruktūros 

plėtros programa 
Teritorijų planavimo programa 

Aplinkos apsaugos rėmimo programa 

Vietinio ūkio skyrius 
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 
Ekologas (vyr. 
specialistas) 

 

Rengiant 2023–2025 metų Savivaldybės strateginį veiklos planą numatomi pakeitimai 
Savivaldybės strateginio veiklos plano programose (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentelė. Savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano planuojamos programos 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės plėtros 

prioritetai 

Programos pavadinimas Pastabos 

I prioritetinė sritis. 
Tvarios ekonominės 
plėtros skatinimas ir 
konkurencingumo 

didinimas 

Ekonominės plėtros ir konkurencingumo 
didinimo programa 

Planuojama apjungti nevyriausybinių 
organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros 

(04), projektų valdymo ir 
kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos (05) 

programas 

II prioritetinė sritis. 
Modernios 

visuomenės ugdymas 
ir socialinės gerovės 

plėtojimas 

Žinių visuomenės programa 
Kultūros, sporto ir jaunimo programa 

Sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo ir kokybės gerinimo 

programa 
Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo 

ir paslaugų kokybės gerinimo programa 
Savivaldybės valdymo programa 

Planuojama apjungti kultūros plėtros (02) ir 
sporto plėtros ir jaunimo (03) programas, 

atskirti į 2 programas socialinės paramos ir 
sveikatos paslaugų kokybės gerinimo (09) 

programas  
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III prioritetinė sritis. 
Darnios aplinkos ir 

modernios 
infrastruktūros 

vystymas 

Darnios aplinkos programa 
 

Planuojama apjungti savivaldybės viešosios 
infrastruktūros plėtros (06), teritorijų 

planavimo (07), aplinkos apsaugos rėmimo 
(08) programas 

 
 

 

V SKYRIUS 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS 

PLANO BENDRAS LĖŠŲ POREIKIS 
 
3 lentelė. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano bendras lėšų poreikis pagal 

finansavimo šaltinius, tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Specialioji tikslinė dotacija (C)) 349,30 375,50 375,50 
2. Dotacija valstybės funkcijoms (D) 4 330,827 4 168,51 4 190,71 
3. Finansavimas iš paskolos lėšų (F) 462,30 - - 
4. Gamtos  apsaugos fondas (G) 95,00 96,00 97,00 
5. Mokinio krepšelis (K) 12671,70 12022,44 12658,30 
6. Praėjusių metų aplinkos apsaugos lėšų likučiai (LG) 53,805 - - 
7. Praėjusių metų lėšų likučiai biudžetinių įstaigų pajamų 

(LS) 124,550 - - 

8. Praėjusių metų savivaldybės funkcijų lėšų likučiai (LZ) 1 440,268 - - 
9. Praėjusių metų lėšų už žemę likučiai (LŽ) 22,587   
10. Biudžetinių įstaigų pajamos (S) 967,939 996,100 1011,900 
11. Kitos dotacijos ir lėšos (T) 1 248,624 - - 
12. Savivaldybės funkcijos (Z) 27 430,00 31 792,585 32 457,220 
13. Už žemę (Ž) 10,00 - - 

 Iš viso 49 206,90 49 451,135 50 790,630 

 

 

4 lentelė. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano bendras lėšų poreikis pagal 

programas, tūkst. Eur 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

01 Žinių visuomenės plėtros programa 23 589,259 25 292,20 26 417,61 
02 Kultūros plėtros programa 2 421,101 2 892,3 3 066,5 
03 Sporto plėtros ir jaunimo programa 410,70 556,00 580,00 
04 Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir 

verslo plėtros, projektų valdymo programa 1 847,547 1 010,145 814,10 

05 Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa 419,00 441,00 451,00 
06 Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros 

programa 1 739,769 1 587,73 1 596,56 

07 Teritorijų planavimo programa 62,475 82,30 92,30 
08 Aplinkos apsaugos rėmimo programa 3 169,861 2 500,80 2 457,70 
09 Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės 

gerinimo programa 10 626,212 10 228,40 10 348,20 

10 Savivaldybės valdymo programa 4 920,976 4 860,26 4 966,66 
 Iš viso: 49 206,90 49 451,135 50 790,63 

 

VI SKYRIUS 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS 

PLANO PROGRAMŲ APRAŠYMAI 
 

Žinių visuomenės plėtros programa (01). 
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Programa apima ne tik ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimą įgyvendinant formaliojo ir 
neformaliojo švietimo, suaugusiųjų švietimo programas, bet ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir 
mokyklai. Programą įgyvendinant siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, už kurį atsako švietimo 
teikėjas. Įgyvendinus programą, bus išlaikoma tinkama ugdymo (si) aplinka, bus galima stiprinti 
švietimo įstaigų materialinius ir intelektualinius resursus, tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, 
lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Įgyvendinus programą, bus sudaromos galimybės pedagogams 
įsisavinti naujus darbo metodus.   

1 programos tikslas. Kurti palankias mokymo (si) ir ugdymo (si) sąlygas, teikti kokybiškas 
mokymo ir ugdymo paslaugas. 

Siekiant šio tikslo, svarbu tenkinti gyventojų poreikius ugdyti vaikus bendrojo ugdymo ir 
neformaliojo vaikų švietimo mokyklose taip, kad mokymas apimtų ne tik žinių perteikimą, bet ir 
mokymąsi mokytis, horizontų plėtimą ir mokytojų tobulėjimą. Mokiniams įvaldant informaciją ir 
įgūdžius, sudaryti sąlygas jų saviraiškai ir užimtumui, užtikrinti saugias ir sveikas vaikų ugdymosi 
sąlygas bei teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią 
švietimo veiksmingumą ir skatinančią įstaigų veiklos tobulinimą bei mokytojų profesinį tobulėjimą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Vidutinis bendrojo ugdymo mokyklai tenkančių 
mokinių skaičius 

Asmenys 246,7 248 250 

 
1.1. uždavinys. Gerinti švietimo ir ugdymo kokybę užtikrinančias sąlygas švietimo įstaigose, 

prieinamumą ir įtrauktį. 
Užtikrinant bendrąjį išsilavinimą, bendrojo ugdymo mokyklose yra įgyvendinamos 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, finansuojamos mokymo 
lėšomis (mokytojų darbo užmokesčiui, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt.) ir 
Savivaldybės biudžeto (ugdymo aplinkai išlaikyti) lėšomis. 2022 m. bus finansuojamos 21 ugdymo 
įstaigos (4 gimnazijos, 2 progimnazijos, 3 pagrindinės mokyklos, 4 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 
pradinė mokykla, jaunimo ir suaugusių mokykla, specialioji mokykla, 5 lopšeliai darželiai) ugdymo 
proceso organizavimas. Šiose įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas bus 
ugdomi  476 vaikai, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – 3 947 mokiniai. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo ir  pagal vienų 
metų privalomą priešmokyklinio ugdymo programas, kurios pradedamos teikti tais kalendoriniais 
metais, kai vaikui sueina 6 metai. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programų vykdymą, siektina, kad pedagogai būtų aukštos kvalifikacijos bei užtikrinamas įstaigų 
aplinkos išlaikymas. Gerindama ikimokyklinių ir priešmokyklinių paslaugų teikimą, valstybė 
tikslingai skiria mokymo lėšas keturioms ugdymo valandoms finansuoti. 2022 m. bus finansuojamas 
5 biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo proceso organizavimas ir aplinkos išlaikymas. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslauga, finansuojama mokymo lėšomis (pedagogų darbo 
užmokesčiui, ugdymo priemonėms įsigyti ir kt.) ir Savivaldybės biudžeto (pedagogų darbo 
užmokesčiui, aplinkos išlaikymui) lėšomis, bus teikiama 788 vaikams iki 7 metų. Įgyvendinant 
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, 2022 m. privalomas 
ikimokyklinis ugdymas paskirtas 8 vaikams, patiriantiems socialinę riziką. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Mokinių, gavusių išsilavinimo pažymėjimus, dalis 
nuo visų 2 ir 4 gim. kl. mokinių 

Proc. 97 97 97 

Atnaujintose bendrojo ugdymo mokyklose 
besimokančių mokinių dalis 

Proc. 30 40 50 

 
1.2. uždavinys. Didinti švietimo valdymo veiksmingumą, skatinti mokytojų lyderystę.    
 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai konsultuoja pedagogus, vaikus ir jų tėvus, 

kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba, padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, 
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vykdo individualias ir grupines pratybas. 2022 m. konsultacinę pagalbą (SUP vertinimą) planuojama 
suteikti apie 90 asmenų. Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus 
reagavimo į ugdymo turinio bei metodikų kaitą, būtina nuolat organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 
kursus, dalytis metodinės veiklos ir pedagoginio darbo patirtimi, kad švietimo įstaigų vadovai, 
pedagogai, pagalbos specialistai įgytų naujų kompetencijų ir žinių. Įgyvendinus šią priemonę, 
pedagogams bus sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti 110 centro organizuojamų 
kvalifikacijos tobulinimo ir metodinių renginių.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Asmenų, kuriems suteikta specialioji ir 
psichologinė pagalba, dalis nuo bendro mokinių ir 
vaikų skaičiaus 

Proc. 30 32 32 

Mokytojų specialistų dalis Proc. 99,00 99,00 99,00 
 
2 programos tikslas. Didinti vaikų užimtumą.  
Siekiant šio tikslo svarbu, kad visiems Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams  būtų 

sudarytos galimybės lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus.  
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Mokinių, besimokančių pagal NVŠ programas, 
dalis 

Proc. 26,7 27 27,3 

 
2.1. uždavinys. Užtikrinti vaikų saviraiškos įvairovę. 
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų paskirtis – 

tenkinti mokinių (vaikų) pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. 2022 m. planuojamos lėšos 
trijų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų veiklos 
užtikrinimui ir neformaliojo švietimo programų vykdymui, kuriose dalyvaus apie  1 378  vaikų. Iš jų 
806 vaikai lanko formaliojo švietimo papildomo ugdymo programas. Neformaliojo vaikų švietimo 
programos finansuojamos ir iš valstybės biudžeto. 2022 m. Savivaldybėje įgyvendinamos 38 
neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias lanko 1 164 vaikai.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
NVŠ ir FŠPU vykdomų programų skaičius Vnt. 103 104 105 

 
3 programos tikslas. Stiprinti besimokančios visuomenės sąlygas. 
2022–2024 metų laikotarpiu planuojamas Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo 

optimizavimas, sudarant prielaidas pagerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, sumažinti 
atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriuose 
įgyvendintos Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos bendrojo plano priemonės, skaičius 

Vnt. 5 1 0 

 
3.1. uždavinys. Sudaryti lygias galimybes gauti kokybiškas švietimo ir ugdymo paslaugas. 
Pagal Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos planą organizuojami valstybinių ir kitų 

švenčių minėjimai, dalykinės olimpiados, sporto varžybos, parodos, vaikų ir paauglių socializacijos, 
vasaros poilsio projektai. Iš viso 2022 m. planuojama 30 vasaros poilsio programų, kuriose dalyvautų 
apie 800 vaikų. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisoms visų švietimo įstaigų 
vaikai turi dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose. 26 Savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklose bus vykdoma 20 prevencinių programų. Savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 
21 d. sprendimu Nr. B-TS-1279 pritarė rajono mokyklų dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi 
pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
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investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonę „Kokybės krepšelis“. 2020–2021 m. ir 2021–2022 m. 
laikotarpiais projekte dalyvavo 9 rajono bendrojo ugdymo mokyklos.  2022 metais dar dvi gimnazijos 
prisijungė prie šio projekto.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
PUPP metu bent pagrindinį mokymosi lygį 
pasiekusių mokinių dalis 

Proc. 45 50 55 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: efektyvus švietimas sudaro galimybę 

išugdyti jaunuolių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, 
atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis. Komunikaciniai gebėjimai, informacinis 
raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, šiuolaikinė socialinė kompetencija sudaro sąlygas 
jaunuoliams savarankiškai kurti savo gyvenimą, prisitaikant prie greitai kintančių gyvenimo sąlygų, 
konkuruojant kintančioje darbo rinkoje. Mokyklos apsirūpins modernesnėmis mokymo, techninėmis 
priemonėmis, plačiau taikys informacines technologijas, efektyvesnis švietimas įgalins išugdyti vaikų 
vertybines orientacijas. Pagerės ugdymo (si) prieinamumas įvairių poreikių bei amžiaus vaikams. 
Profesionalūs pedagogai ir nuolatinis jų kvalifikacijos tobulinimas būtinas dėl sparčios kaitos, 
nuolatinių naujovių visuomenės gyvenime. Neformalaus ugdymo veiklos padės mokiniams taikyti 
praktikoje įgytas žinias, gerins mokymąsi, skatins siekį žinoti, papildys mokymą nauju turiniu, 
formomis, metodais. Vykdant šį tikslą, į veiklą integruojami ir specialiųjų poreikių vaikai. Efektyviau 
naudojant švietimui skiriamas lėšas, gerės švietimo paslaugų kokybė, atsiras galimybė teikti 
asmenims švietimo paslaugas pagal jų gebėjimus ir poreikius,  kiekvienas privalomo mokytis amžiaus 
vaikas lankys mokyklą. Visiems mokiniams ir mokytojams bus sudarytos saugios, atitinkančios 
higienos bei technologinius reikalavimus ugdymo(si) sąlygos, suteikta galimybė pasirinkti 
saviraiškos sritį, ugdymo programą. Pagerės materialinė ir  techninė švietimo bazė. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybė biudžeto, Europos Sąjungos, 
valstybės biudžeto lėšos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 1.  
 

Kultūros plėtros programa (02). 
Kultūros plėtros programos įgyvendinimu siekiama ugdyti kultūringą, aktyvią visuomenę, 

stengiantis kuo daugiau gyventojų įtraukti į organizuotus ir savarankiškus renginius, kultūrinį 
gyvenimą, formuoti teigiamą įvairių amžiaus grupių žmonių požiūrį į meną, sudaryti palankesnes 
sąlygas visuomenės edukacijai, stiprinant menines, kūrybines galias ir gebėjimus. Aktyvinti 
nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinti etninės kultūros projektus.  

1 programos tikslas. Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą. 
Šiuo tikslu siekiama puoselėti kultūrinį savitumą, pilietiškumą. Suteikti galimybę žmonėms 

pažinti Vilkaviškio krašto kultūrą ir istoriją, plėtoti etnines tradicijas ir išsaugoti kultūrinį paveldą, 
etnokultūrinį identitetą, puoselėti mėgėjiško meno tradicijas, tenkinti visuomenės kultūrinius 
poreikius. Siekiant kurti rajono kultūrinį įvaizdį, skatinama meno mėgėjų kolektyvų veikla, remiamas 
jų dalyvavimas Lietuvos renginiuose, sudaromos sąlygos nevyriausybinių organizacijų 
bendruomeniniams kultūriniams projektams įgyvendinti. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kultūros įstaigų lankytojų (t. s. k. renginių 
dalyvių) skaičius 

Asmenys 204 000 208 000 209 000 

Kultūros įstaigų organizuojamų renginių skaičius Vnt. 1717 1639 1660 
 
1.1. uždavinys. Organizuoti Vilkaviškio rajono kultūros įstaigų veiklą.  
Šiuo uždaviniu siekiama gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą, 
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didinti jų patrauklumą vietos gyventojams, atvykstantiems svečiams ir turistams. Skatinti kultūros 
iniciatyvas ir kūrybinę raišką, plėtojant bendruomeniškumą, pilietiškumą bei socialinę sanglaudą. 
Sudaryti sąlygas panaudoti kultūros procesus Savivaldybės ekonominei ir socialinei pažangai. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Paremtų (finansuotų) viešųjų kultūros įstaigų, 
nevyriausybinių, bendruomenių kultūros projektų 
skaičius 

Vnt. 21 28 30 

Kultūros centruose meno mėgėjų dalyvių skaičius 
nuo visų rajono gyventojų 

Proc. 1,71 1,70 1,73 

 
2 programos tikslas. Skatinti kultūros paslaugų plėtrą Vilkaviškio rajone. 
Įgyvendinant šį tikslą Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose siekiama pateikti 

gyventojams naujesnių, patrauklių kultūrinių veiklų ieškant naujų formų. Bus įgyvendinami nauji 
projektai kuriais bus užimamas jaunimas, bus artimiau supažindinamas su bibliotekose vykdomomis 
veiklomis. Programos „Jaunimo savanoriška tarnyba“ įgyvendinimui bibliotekai darbui su 
savanoriais suteikta akreditacija. 2021 metais pagal Kultūros ministerijai pateiktą paraišką 
finansuojama Kultūros paso edukacija – „Ką mena Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorija?“ – 
nauja paslauga vaikams ir jaunimui kuri bus įgyvendinama 2022 metais.  Planuojamos ir tęstinės 
veiklos – tai tradicinis „Poezijos pavasaris“, „Vaikų knygos šventė“  ir kita kultūrinė veikla. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Skaitytojų bibliotekose dalis (nuo visų rajono 
gyventojų skaičiaus) 

Proc. 21,8 21,7 21,7 

 
2.1. uždavinys. Organizuoti bibliotekų veiklą Vilkaviškio rajone.  
Šiuo tikslu siekiama skatinti bibliotekoje ir jos filialuose teikti informacines paslaugas, 

suteikti galimybes gyventojams naudotis įvairiais viešaisiais informacijos šaltiniai. Viešojoje 
bibliotekoje ir jos padaliniuose atnaujinama interneto prieiga, perduodama papildoma įranga, 
vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai siekiant didinti gyventojų kompiuterinį raštingumą. 
Tobulinant Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos ir filialų paslaugų kokybę, siekiama sudaryti 
sąlygas nuolatiniam fondų atnaujinimui, literatūrinių renginių, edukacijų, parodų organizavimui, 
informacinių technologijų mokymų sklaidai. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Gyventojų apsilankymų, (lankytojų) skaičius 
rajono bibliotekose 

Vnt. 90 138 90 588 91 040 

 
3 programos tikslas. Išsaugoti kultūros vertybių paveldą ir jo kultūrinę vertę. 
Kultūros paveldo tvarkyba ir jo naudojimas, jį tausojant, įveiklinant ir išsaugant ateities 

kartoms turi įtakos Savivaldybės socialiniam ir ekonominiam vystymuisi. Reikšminga kultūros 
paveldo sklaida švietimo procesuose stiprinant tapatumą kuriančios visuomenės kritinį mąstymą ir 
pilietiškumą bei skatinant vertinti kultūros paveldo apsaugos reiškinius ir dalyvauti kultūros paveldo 
išsaugojimo procesuose. Siekiama dialogo su bendruomenėmis ir investuotojais, įtraukiant visas 
visuomenės grupes suinteresuotas kultūros paveldo išsaugojimu į kultūros paveldo apsaugos 
sprendimų priėmimo procesą, suderinant urbanistinės kaitos ir paveldosaugos, visuomenės ir paveldo 
savininkų interesus, paveldosaugos ir aplinkosaugos tikslus su urbanistine kaita ir erdviniu 
planavimu. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Rajono kultūros paveldo vertybių objektų, įtrauktų 
į KVR, skaičius 

Vnt. 424 425 425 
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3.1. uždavinys. Organizuoti kultūros vertybių tvarkymą ir išsaugojimą. 
Įgyvendinant šį uždavinį bus prižiūrimi, tvarkomi ir populiarinami rajono kultūros paveldo 

objektai. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kultūros paveldo objektų skaičius kuriems 
vykdoma priežiūra 

Vnt. 45 47 50 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinat programą bus plečiamas 

visuomenės meninis, kultūrinis akiratis, stiprinami kūrybiniai gebėjimai. Programos įgyvendinimas 
padės stiprinti meno mėgėjų, vietos bendruomenių veiklą ir užimtumą. Bus sudarytos palankesnės 
sąlygos visuomenei susipažinti su krašto etnine kultūra, dalyvauti tradiciniuose renginiuose, mėgėjų 
meno kolektyvų veikloje. Programa užtikrina materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo objektų 
apsaugą, įtakoja profesionalaus ir mėgėjų meno raidą. Svarbi informacinės visuomenės plėtrai, 
intensyvina kultūros mainus racionaliai naudojant lėšas ir pristatant Savivaldybę Lietuvoje ir 
pasaulyje. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, ES 
lėšos.  

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 2.   
 

Sporto plėtros ir jaunimo (03). 
Programa parengta siekiant: ugdyti kultūringą, sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, 

stengiantis kuo daugiau gyventojų įtraukti į organizuotus sporto renginius ir efektyvų jaunimo 
politikos įgyvendinimą Savivaldybėje; didinti sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo paslaugų 
prieinamumą; formuoti teigiamą įvairių amžiaus grupių žmonių požiūrį į sportą ir sveiką gyvenseną; 
sudaryti palankias treniruočių sąlygas rajono sportininkams, siekiant kuo geresnių rezultatų 
respublikinėse bei rajoninėse varžybose; sudaryti tinkamas sąlygas organizuoti įvairių sporto šakų 
rajono pirmenybes bei kito rango varžybas; remti Vilkaviškio rajono sporto klubų veiklą; sudaryti 
sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką, laisvalaikio užimtumo įvairovę, galimybę 
kiekvienam visapusiškai ugdytis, realizuoti save, padėti spręsti jaunimo problemas, kurti darnią 
aplinką, skatinti jaunimo verslumą, įgyjant praktinio darbo patirties. 

1 programos tikslas. Sudaryti gyventojams sąlygas užsiimti kūno kultūra ir sportu. 
Fizinio aktyvumo priemonėmis siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines 

savybes bei įgūdžius, šviesti visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos 
stiprinimo klausimais. Formuoti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į 
sporto reikšmę sveikatai, ugdyti sportinį meistriškumą, jaunus, talentingus sportininkus bei skatinti 
gyventojus dalyvauti sportiniuose renginiuose, siekiant kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Sporto įstaigose ir klubuose sportuojančių asmenų 
dalis nuo visų Savivaldybės gyventojų 

Proc. 0,6 0,7 0,7 

 
1.1. uždavinys. Didinti sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo paslaugų prieinamumą. 
Įgyvendinant uždavinį siekiama užtikrinti efektyvią VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų 

centro veiklą, skatinti ir finansuoti sporto klubų fizinio aktyvumo veiklas ir sportinius renginius,   
skatinti aukšto meistriškumo sportinę veiklą, remti sporto šakų komandas, reprezentuojančias 
Vilkaviškio rajoną. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Sporto srities nevyriausybinių organizacijų 
skaičius rajone 

Vnt. 30 30 30 
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1.2. uždavinys. Sporto renginių vykdymas. 
Uždaviniu siekiama didinti sporto prieinamumą, skatinti visų socialinių grupių gyventojus 

aktyviai leisti laisvalaikį, didinti aktyviai sportuojančiųjų skaičių, į fizinio aktyvumo veiklas įtraukti 
kuo didesnę bendruomenės dalį. Daugiau gyventojų įtraukti į organizuotas ir savarankiškas sporto 
veiklas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su 
praėjusiais metais) 

Proc. 0,7 0,8 0,9 

 
2 programos tikslas. Didinti paslaugų jaunimui patrauklumą. 
Įgyvendinant tikslą siekiama sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę 

aplinką, laisvalaikio užimtumo įvairovę, galimybę kiekvienam visapusiškai ugdytis, realizuoti save, 
pasirinkti priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą, padėti spręsti jaunimo problemas bei kurti 
darnią aplinką ir prielaidas plėtoti  tęstinę jaunimo politiką užtikrinant esamų priemonių plėtojimą, 
naujų atsiradimą ir veikimą sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, 
integruojantis į visuomenės gyvenimą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Jaunimo (14-29 m.) skaičius nuo visų rajono 
gyventojų skaičiaus, proc. (iš jų merginos ir 
vaikinai) 

Proc. 18,79  
 (9,12 ir 9,67) 

18,00  
   (8,9 ir 9,1) 

17,79  
    (8,5 ir 9,29) 

 
2.1. uždavinys. Gerinti jaunimui skirtų paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas. 
Uždaviniu siekiama užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, formuoti faktais ir 

žiniomis grįstą jaunimo politiką, išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti 
jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Jaunimui skirtų įstaigų (atvirų jaunimo centrų / erdvių) ir 
mobilaus darbo veikloje dalyvaujantis jaunimas, skaičius 

Asmenys 4000 5000 6000 

 
2.2.  uždavinys. Skatinti jaunimo aktyvumą ir iniciatyvumą. 
Uždaviniu siekiama ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir 

kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę, sudaryti 
palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, 
siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą. Jauni žmonės, savanoriaudami įgis jų 
asmeniniam gyvenimui reikalingų įgūdžių, galės įgyvendinti jiems svarbias idėjas bei iniciatyvas. 
Jaunuoliai turės galimybę įgyti praktinės darbo patirties. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Veikloje dalyvaujančio jaunimo skaičius Asmenys 600 500 550 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus programoje numatytas 

priemones, per fizinio aktyvumo ir sporto aplinką bei veiklą pagėrės gyventojų užimtumas, turiningas 
laisvalaikio praleidimas, harmoningos asmenybės ugdymas ir lavinimas, nuoseklus talentingų 
sportininkų meistriškumo didėjimas ir sporto rezultatų siekimas, sporto klubų finansavimo 
užtikrinimas. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į organizuotą ir savarankišką sportinę veiklą padės spręsti 
rajono bendruomenės sveikatinimo, fizinio pasiruošimo, dvasinio ir moralinio ugdymo problemas. 
Tikimasi, kad į sportinę veiklą, nepriklausomai nuo lyties ar amžiaus, įsitrauks didesnis rajono 
gyventojų skaičius. Saugioje ir higienos normas atitinkančioje aplinkoje bus galimybė vykdyti 
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rajoninius, respublikinius ir tarptautinius sporto renginius. Aukšto meistriškumo sportininkai turės 
galimybę treniruotis ir žaisti Lietuvos čempionatų rungtynes Vilkaviškyje. 

Tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimas susijęs su jaunimu, padės jaunimui integruotis 
į visuomenę jiems priimtiniausiais būdais, stiprins jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių 
institucinius gebėjimus, išsiplės darbo su jaunimu sistema, bus vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, 
mobilusis darbas su jaunimu, bus sukurtas ir įgyvendinamas savanoriškos veiklos modelis, 
skatinamos jaunimo iniciatyvos, jaunuoliai turės galimybę įgyti praktinės darbo patirties, realizuoti 
savo sugebėjimus ir idėjas, bus ugdomas jaunimo pilietiškumas. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybė biudžeto lėšos, Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 3.   

 
 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo,  turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo 
programa (04). 

Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos 
savarankiškosios savivaldybės funkcijos (dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, 
kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas, 
aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, gyventojų poilsio organizavimas,  dalyvavimas, 
bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos 
priemones, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) ir valstybinės 
(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos 
politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas). Tam, kad būtų tikslingai išnaudojami turimi 
ištekliai, kryptingai vykdoma Vilkaviškio rajono savivaldybės plėtra, didinamas ekonominis ir 
socialinis konkurencingumas, numatoma įgyvendinti tęstinius projektus, kurie prisideda prie daugelio 
Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų, vykdyti tęstines verslumo skatinimo priemones – 
smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo priemones, įvaizdžio kūrimo ir formavimo, turistinės veiklos 
skatinimo priemones, taip pat numatoma vykdyti investicijų pritraukimo priemones. 

1 programos tikslas. Didinti Savivaldybės investicinį patrauklumą. 
Investicijų pritraukimas, verslui vystyti palankios aplinkos kūrimas, rajono verslininkų 

rėmimas, aktyvių ryšių palaikymas ir plėtojimas su rajono verslo subjektais yra vienas iš svarbesnių 
veiksnių keliant Savivaldybės ekonominį konkurencingumą 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų 
pradžioje 

Asmenys 6000 6000 6000 

 
1.1. uždavinys. Sukurti investicijoms palankią verslo aplinką. 
Vykdant šį uždavinį bus siekiama kurti kuo palankesnę aplinką smulkiojo ir vidutinio verslo 

išsilaikymui Vilkaviškio rajone, formuoti ir įgyvendinti paramos priemones, kurios skatintų 
gyventojus steigti savo verslą, stimuliuotų įmonių skaičiaus ir jų konkurencingumo augimą, skatintų 
naujų darbo vietų kūrimą, užtikrintų esamų darbo vietų išsaugojimą, skatintų naujų produktų kūrimą 
ir tradicinių amatų išsaugojimą, sudarytų lygias galimybes verslininkams gauti kokybiškas ir 
nepriklausomas paslaugas (teorines ir praktines žinias, informaciją, patarimus ir konsultacijas). Taip 
pat įgyvendinant šį uždavinį siekiama kuo aktyvesnio investuotojų ir verslo partnerių pritraukimo, 
kuriant palankią investicinę aplinką Vilkaviškio mieste. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Materialinės investicijos 1 gyventojui Eur 580 590 590 
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2 programos tikslas. Didinti Savivaldybės turistinį patrauklumą. 
Šiuo tikslu planuojama sudaryti sąlygas didinti Savivaldybės turistinį patrauklumą, skleisti 

informaciją apie Vilkaviškio rajono savivaldybę. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose per metus Asmenys 12 500 13 000 13 500 

 
2.1.  uždavinys. Formuoti Savivaldybės turistinį įvaizdį. 
Šiuo uždaviniu planuojama remti Vilkaviškio turizmo ir verslo informacinio centro veiklą, 

įgyvendinti marketingo priemones, kurios didintų informacinę sklaidą. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Domėjimosi Vilkaviškio rajono savivaldybės turizmo 
galimybėmis užklausų skaičius 

Vnt. 500 600 700 

Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius Asmenys 1 200 1 500 2 000 
 

2 tikslas. Didinti Vilkaviškio rajono konkurencingumą įgyvendinant iš ES struktūrinių 
fondų ir kitų šaltinių finansuojamus projektus. 

Šiuo tikslu siekiama pasinaudojant finansinėmis priemonėmis, mažinti rajono ekonominio 
ir socialinio išsivystymo skirtumus, didinti rajono konkurencingumą.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Projektinės veiklos vykdymas - Vykdoma Vykdoma Vykdoma 

 
2.1. uždavinys. Organizuoti investicijų bei ES lėšų pritraukimą įgyvendinant ES projektus. 
Pagrindinės sąlygos viešiesiems projektams įgyvendinti – tinkamas pasirengimas, 

pakankamas finansavimas ir žmogiškieji ištekliai. Planuojamu laikotarpiu numatoma atnaujinti 
Savivaldybės viešąsias erdves, modernizuoti inžinerinių tinklų sistemas, įgyvendinti atsinaujinančių 
energijos išteklių projektus, vykdyti viešosios paskirties objektų, rekonstrukcijos ir modernizavimo 
darbus. Taip pat bus užtikrinamas ir Savivaldybės įmonių, įstaigų vykdomų projektų įgyvendinimas. 
Įgyvendinami projektai prisideda prie visų strateginio plėtros plane numatytų tikslų.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Viešųjų projektų įgyvendinimui būtino 
finansavimo užtikrinimas 

- Vykdoma Vykdoma Vykdoma 

 
3 tikslas. Didinti visuomenės aktyvumą ir užimtumą. 
Įgyvendinant šį tikslą yra siekiama bendradarbiaujant su bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, gyventojais prisidėti prie jų idėjų įgyvendinimo, rengiamų ir 
planuojamų įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų projektų. Prisidedant prie projektų / idėjų 
įgyvendinimo, siekiama įvairias gyventojų grupes įtraukti į inicijuojamų / organizuojamų priemonių 
įgyvendinimą, remti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą vystymo ir 
plėtros, aplinkos apsaugos ir ekologijos, viešojo saugumo, gyventojų užimtumo bei kitose 
nevyriausybinių organizacijų veiklos srityse.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
NVO skaičiaus rajone pokytis Proc. 4 5 5 

 
3.1. uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų veiklai. 
Šiuo uždaviniu siekiama nevyriausybines organizacijas įsitraukti į socialinę veiklą ir 

stiprinti bendruomeniškumą, gerinti sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti socialinę 
veiklą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, skatinti bendruomenių 
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organizacijų bendradarbiavimą ir veiklos viešinimą.  
Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma užimtumo didinimo programa, kurios tikslas yra 

pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą 
kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Įvertinus tai, kad visuomenė 
senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina rajono darbo jėgos potencialą, būtina 
sutelkti visus darbingo amžiaus Savivaldybės gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti 
ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Nevyriausybinių organizacijų skaičius 
Savivaldybėje 

Vnt. 229 235 235 

Užimti gyventojai rajone Tūkst. 15,5 15,6 15,6 
 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus programoje numatytas 

priemones, bus pagerintos sąlygos rajone smulkiam ir vidutiniam verslui bei turizmo plėtrai. 
Sutvarkius ir pritaikius turimą infrastruktūrą, padidinus informavimo apie turizmą Vilkaviškio 
krašte galimybes, padidės turistų srautai. Bus atnaujintos, naujai sukurtos viešosios erdvės 
Vilkaviškio mieste bei kaimo vietovėse, kurios darys įtaką ir sukoncentruos pėsčiųjų srautus, 
paskatins verslo, aptarnavimo ir paslaugų plėtrą aplink sutvarkytas, gyventojams ir miesto svečiams 
patrauklias viešąsias erdves.  

Savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių viešųjų erdvių, visuomeninės paskirties pastatų 
infrastruktūros, susisiekimo infrastruktūros kokybė sąlygoja gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja 
aplinka. Įrengus naujas arba sutvarkius esamas rekreacines zonas, būtų formuojamos patrauklios 
erdvės, kurios būtų pritaikytos bendruomenės narių susitikimams, pasyviam ir (ar) aktyviam 
poilsiui. Įvairesnės laisvalaikio praleidimo galimybės bei šiam tikslui pritaikytos viešosios erdvės 
užtikrintų didesnį gyventojų (ypač jaunimo) užimtumą, prisidėtų prie nusikalstamumo lygio 
mažinimo. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, paskolos 
lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Valstybės biudžeto 
dotacijos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 4.   

 
Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programa  (05). 
Šios programos parengimą lėmė bloga vietinės reikšmės kelių būklė, susidėvėję melioracijos 

statiniai bei noras kaimo gyventojams sudaryti patrauklias gyvenimo sąlygas gyventi kaime. Kaimo 
bendruomenės kaimo bendruomenių neprojektinę veiklą, kompensuojant nevyriausybines 
organizacijas. Ši programa yra tęstinė ir ilgalaikė, padedanti įgyvendinti Savivaldybės tarybos 
patvirtintas ilgalaikes plėtros sritis – tvarios ekonominės plėtros skatinimą ir konkurencingumo 
didinimą bei darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymą. 

Programos tikslas – sukurti kaimo plėtrai palankią aplinką. 
Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti racionalią žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, kuri  

užtikrina ekonominiu ir socialiniu požiūriu tolygią plėtrą bei kaimo gyventojų poreikius tenkinančios 
kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą. Šio tikslo programos įgyvendinimas padeda kryptingai 
naudoti lėšas. Siekiama sukurti palankią aplinką konkurencingam žemės ūkio plėtojimui, gerinti 
kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, remti bendruomenių veiklą. Tinkamai prižiūrint melioracijos ir 
hidrotechnikos statinius žemės ūkio naudmenų plote gerėja dirvožemio kokybė, didėja žemės ūkio 
kultūrų produktyvumas, gerėja kokybiniai rodikliai  užtikrinantys konkurencingumą rinkoje. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 
plotas 

ha 85 500 85 500 85 500 
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1.1. uždavinys. Skatinti žemės ūkio subjektų veiklą. 
Šiuo programos uždaviniu Savivaldybė siekia skatinti konkurencingą žemės ūkio plėtojimą, 

kaimo gyventojų  užimtumą ir jų  gyvenimo kokybės gerinimą, skiria lėšų bendruomenėms ir 
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei (toliau – VVG), sudarydama sąlygas kaimo gyventojams bei 
žemdirbiams dalyvauti įvairiuose renginiuose, prisideda prie vietinės reikšmės kelių būklės gerinimo 
ir žemės geros agrarinės būklės užtikrinimo.   

Savivaldybės skirtomis lėšomis remontuojami melioracijos statiniai, pagal  gautus gyventojų 
arba seniūnijų seniūnų prašymus. Šiomis lėšomis remontuojami visi prašymuose nurodyti 
melioracijos statiniai įskaitant ir mažesnio nei 12,5 cm skersmens drenažo rinktuvus, prioritetą 
skiriant gyvenvietėse esančio drenažo avariniams remontams. Vidutiniškai per metus gaunama apie 
15 prašymų ir visi jie būna patenkinti.  

Siekdama pagerinti vietinės reikšmės kelių su žvyrine danga būklę, Savivaldybė skiria 
lėšas žvyro įsigijimui. Bendradarbiaujant su rajono ūkininkais žvyras neatlygintinai parvežamas bei 
paskleidžiamas blogos būklės vietinės reikšmės Savivaldybės keliuose.  

Savivaldybė kompensuoja kaimo bendruomenių įregistravimo, įstatų keitimo, patalpų 
draudimo, žemės mokesčio ir neprojektinės veiklos sąnaudas. Ši Savivaldybės finansinė parama 
skatina kurtis bendruomenes, apsaugoti turimą turtą ir sudaro galimybę bendruomenių nuosavas lėšas 
panaudoti kitiems bendruomenės  tikslams įgyvendinti. 

Savivaldybės VVG skiriamos lėšos sudaro sąlygas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, 
įvairių projektų parengimo bei jų administravimo sąnaudoms dengti. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kaimo bendruomenių skaičius Vnt. 56 56 56 
Žemės ūkio valdų skaičius Vnt. 4100 4100 4100 
Rajono ūkininkų registruotų ūkių skaičius Vnt. 2600 2600 2600 

 
1.2. uždavinys. Prižiūrėti ir plėtoti melioracijos ir hidrotechninių statinių infrastruktūrą. 
Šiuo uždaviniu Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, 

Melioracijos ir kitus įstatymus, siekia, kad nusausintos žemės ūkio naudmenos, melioracijos ir 
hidrotechnikos statiniai būtų tinkamai naudojami, prižiūrimi, išsaugoti, taip padidinant nusausintų 
žemės ūkio naudmenų našumą. Remontuojamų melioracijos statinių projektai sudaromi pagal žemės 
savininkų ir kitų naudotojų pateiktus prašymus, dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių 
melioracijos statinių remonto. Valstybės biudžeto lėšomis 2022 m. prižiūrimi ir remontuojami 
valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai: prižiūrimi 5 tvenkinių hidrotechnikos 
statiniai; atliekami griovių ir juose esančių statinių remonto darbai, šienaujami  grioviai, kurie jau 
remontuoti ar rekonstruoti ankstesniais metais; remontuojami avariniai melioracijos statinių gedimai, 
pagal 2022 m. gaunamus prašymus. Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su VĮ Valstybės 
žemės fondu. 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Patenkintų žemės savininkų ir kitų naudotojų 
prašymų dėl melioracijos statinių remonto dalis Proc. 20 20 20 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus uždavinius bus įgyvendinta 

Kaimo rėmimo plėtros programa, remiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenės ir 
Vilkaviškio krašto VVG. Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones geriau 
funkcionuos sausinimo sistemos, pagerės griovių, pralaidų, drenažo žiočių ir kitų hidrotechninių 
statinių eksploatacinė būklė, geriau veiks drenažo sausinimo sistemos. Pagerės žemdirbystės sąlygos 
rajone bei seniūnijų žvyruotų kelių būklė. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšos. 
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Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 5.   

 
Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (06). 
Programa parengta siekiant užtikrinti Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros ir viešojo 

transporto paslaugų prieinamumą ir kokybę, remti ir vykdyti taršos mažinimo ir aplinkos kokybės 
gerinimo priemones, užtikrinti energetinės infrastruktūros prieinamumą ir kokybę. Savivaldybės 
gyventojams teikti kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti Savivaldybės 
inžinerinės infrastruktūros objektus. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir lūkesčius nuolat ieškoti 
efektyviausių sprendimų, kurie kiekvienais metais padėtų gerinti infrastruktūrą ir energinio 
efektyvumo didinimą viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose namuose. 

1 programos tikslas. Gerinti susisiekimo ir viešojo transporto paslaugų kokybę. 
Šiuo tikslu siekiama prižiūrėti ir plėtoti susisiekimo ir viešojo transporto infrastruktūrą. 

Įgyvendinant tikslą, numatoma padidinti vietinės reikšmės automobilių kelių dalį su patobulinta 
danga. Modernizuoti gatvių apšvietimą. Optimizuoti būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo 
visuomenei maršrutų skaičių, pagerinti sąlygas naudotis alternatyviais susisiekimo būdais. Plėtoti 
elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kelių eismo įvykių skaičius Vnt. 21 20 19 

 
1.2. uždavinys. Vystyti vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą. 
Šiuo uždaviniu planuojama didinti vietinės reikšmės automobilių kelių ilgį su patobulinta 

danga ir esamos asfalto dangos atstatymą. Vykdant uždavinį, numatoma padidinti remontuotos, 
rekonstruotos, naujai nutiestos automobilių kelių dangos ilgį. Didinti elektromobilių įkrovimo stotelių 
skaičių. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga 
ilgis 

Km 204,87 207,37 210,17 

Elektromobilių dalis nuo bendro registruotų 
automobilių skaičiaus Savivaldybėje 

Proc.  0,05 0,06 0,07 

 
1.3.  uždavinys. Atnaujinti vietinės reikšmės kelių apšvietimą. 
Šiuo uždaviniu planuojama modernizuoti gatvių apšvietimo sistemą. Gatvių apšvietimas 

tiesiogiai įtakoja transporto eismą ir gyventojų saugumą tamsiu paros metu. Vykdant uždavinį, 
numatoma sumažinti elektros energijos suvartojimą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kelių, kuriuose modernizuota apšvietimo 
sistema, ilgis 

Km 28 33 38 

Elektros energijos suvartojimo mažėjimas proc.  Proc. 0,6 1,6 1,7 
 
1.4.  uždavinys. Organizuoti keleivių pervežimą Vilkaviškio rajone. 
Šiuo uždaviniu planuojama optimizuoti būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo 

visuomenei maršrutų skaičių. Vykdant uždavinį, numatoma nuostolių, susidariusių dėl būtinų 
keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimą. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Viešuoju transportu vežtų keleivių skaičius tūkst. vnt. 197,80 198 198,5 

 
2 programos tikslas. Prižiūrėti ir gerinti pastatų būklę ir viešąją infrastruktūrą Vilkaviškio 

rajone 
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Šiuo tikslu siekiama vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, modernizavimą ir 
remontą. Gerinti švietimo, sveikatos įstaigų, administravimo pastatų ir Savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančių socialinių būstų būklę. Vykdyti socialinių būstų plėtrą bei Vilkaviškio rajono 
savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą. 
Siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos Savivaldybės gyventojams iš dalies kompensuoti individualių 
buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo išlaidas. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Renovuotų daugiabučių namų dalis 
Savivaldybėje 

Proc. 8,5 9,0 10 

Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų vartotojų skaičius 

Asmenys 50 105 75 

 
2.1. uždavinys. Modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą. 
Šiuo uždaviniu planuojama gerinti geriamojo vandens kokybę, vandentiekio ir nuotekų 

tinklų sistemas. Vykdant uždavinį bus atliekamas individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių 
įsirengimo dalinis kompensavimas siekiant skatinti Savivaldybės gyventojus įsirengti individualius 
buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, nepažeidžiant teisės aktuose 
numatytų aplinkosaugos reikalavimų nuotekų surinkimui, valymui, siekiant apsaugoti aplinką nuo 
taršos. 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Atnaujintų vandentiekio ir  nuotekų tinklų ilgis km 3,1 1,6 1,6 
Vandens netektys geriamojo vandens tiekimo 
sistemose 

Proc. 25 23 21 

 
2.2. uždavinys. Organizuoti nekilnojamojo turto teisinį registravimą. 
Šiuo uždaviniu planuojama atlikti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių 

kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją, kuri būtina po atliktų statybos darbų. Kiekvienais 
metais atliekama Savivaldybės turto inventorizacija. Jeigu inventorizacijos metu nustatoma, kad yra 
VĮ Registrų centre neįregistruoto Savivaldybės turto, tuomet šiam turtui atliekami kadastriniai 
matavimai, o juos atlikus, vykdoma statinių teisinė registracija teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Teisiškai neįregistruoto Savivaldybei 
priklausančio nekilnojamojo turto dalis 

Proc. 10 8 6 

 
2.3. uždavinys. Atnaujinti visuomeninės paskirties pastatus. 
Šiuo uždaviniu planuojama peržiūrėti, kad švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos ir 

administraciniai pastatai tenkintų esminius statinio reikalavimus pagal STR ir atitiktų higienos normų 
reikalavimus, o jeigu neatitinka, susiplanuoti remonto darbus. Vykdant uždavinį, numatoma skirti 
didelį dėmesį pastatų remontui ir priežiūrai. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

Atnaujintų visuomeninės paskirties pastatų dalis nuo 
visų visuomeninės paskirties pastatų 

Proc. 12,7 12,7 14,5 

 
2.4. uždavinys. Rajono gyvenamojo fondo gerinimas. 
Šiuo uždaviniu planuojama pagerinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių 

būstų būklę ir padidinti jų skaičių. Dėl nepakankamos socialinių būstų priežiūros, dalis būstų 
pripažįstami netinkamais gyventi arba jiems reikalingas remontas. Kartais finansiškai netikslinga 
investuoti didžiules lėšas siekiant suremontuoti esamą būstą, o tikslingiau įsigyti kitą, tačiau 
finansavimas yra ribotas. Vykdant uždavinį numatoma socialinių būstų remontas ir plėtra. 
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Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Savivaldybės socialinio būsto skaičius Vnt. 196 198 200 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus Savivaldybės viešosios 

infrastruktūros plėtros programą planuojama sumažinti įskaitinių eismo įvykių skaičių Savivaldybės 
vietinės reikšmės keliuose. Pagerinti kokybiško geriamojo vandens tiekimo  prieinamumą ir tinkamą 
buitinių nuotekų tvarkymą Savivaldybės gyventojams, sumažinti aplinkos taršą. Padidintas tinkamų 
gyventi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų skaičius. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos; Skolintos lėšos 
(Paskolos Savivaldybės vardu); Valstybinėms, perduotoms savivaldybėms, funkcijoms vykdyti lėšos; 
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos; 
Juridinių ir fizinių asmenų prisidėjimo lėšos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 6.   

 
Teritorijų planavimo programa (07). 
Siekiant, kad  Vilkaviškio kraštas taptų patraukliu gyventi, investuoti ir aplankyti, svarbu 

kompleksiškai planuoti rajono teritorinę plėtrą. Teritorijų planavimo programoje, įvertinus 
finansavimo galimybes, iškelti siekiai rengti dokumentus, padedančius užtikrinti teritorijų planavimo, 
urbanistikos, architektūros ir statybos pažangą, kompleksiškai rengti teritorijų planavimo 
dokumentus, numatant gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir 
susisiekimo komunikacijų plėtrai, sudaryti georeferencinių duomenų bazes, formuoti Savivaldybės ir 
visuomenės poreikiams žemės sklypus. Ši programa yra susijusi su kitomis Savivaldybės 
programomis, nes kokybiškai ir laiku parengti teritorijų planavimo dokumentai yra pagrindas 
tolimesnės rajono plėtros įgyvendinimui. 

1 programos tikslas. Skatinti Vilkaviškio rajono urbanistinę plėtrą organizuojant planavimo 
dokumentų rengimą. 

Siekiant užtikrinti darnią Savivaldybės teritorijos plėtrą, planuojama parengti atitinkamus 
kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Planuojam vykdyti Vilkaviškio rajono 
bendrojo plano, Kybartų ir Virbalio miesto bendrųjų planų koregavimo dokumentus, Vilkaviškio 
miesto daugiabučių namų kvartalų detaliuosius planus, suformuojant žemės sklypus prie daugiabučių 
namų, numatant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išvystymo galimybes. Taip pat organizuoti 
architektūrinių – urbanistinių idėjų realizavimo plenerus. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Kurti pagrindą darniai teritorijų plėtrai ir 
investicijų pritraukimui planuojant teritorijas 

Vnt. 2 4 3 

 
1.1. uždavinys. Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą. 
Įgyvendinus miestų ir rajono bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinius, nustačius žemės 

naudojimo režimus, atsižvelgiant į tvarios ir darnios plėtros principus, planuojama suformuoti žemės 
sklypus Savivaldybės ir kitiems visuomeniniams pastatams bei daugiabučiams namams eksploatuoti. 
Bus sudarytos sąlygos planingai gerinti daugiabučių namų kiemų, želdynų, viešųjų erdvių 
infrastruktūrą, atnaujinti esamas ir plėtoti naujas parkų, viešųjų erdvių, poilsio ir rekreacines zonas. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Bendrųjų planų sprendinių poveikis rajono 
teritorijoms 

Proc. Vilkaviškio 
miestas  

100 

Kybartų ir 
Virbalio 
miestai  

100 

Rajono 
teritorija 

100 

Detaliųjų planų sprendinių poveikis 
Vilkaviškio miesto teritorijai 

Proc. 0 5 5 
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1.2. uždavinys. Organizuoti žemėtvarkos dokumentų rengimą. 
Įgyvendinant uždavinį siekiama formuoti žemės sklypus prie Savivaldybės objektų, 

visuomenės poreikiams, taip pat atlikti jų kadastrinius matavimus, įregistravimui Nekilnojamojo turto 
registre. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Suformuotų žemės valdų projektais žemės 
sklypų plotas 

ha 0,5 0,6 0,7 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų 
žemės sklypų plotas 

ha 2 2 2 

 
1.3. uždavinys. Administruoti Savivaldybės erdvinius duomenis. 
Tęsiamas rajono geografinės informacinės sistemos (GIS) rengimas ir atnaujinimas. Rajono 

skaitmeninis žemėlapis naudojamas įvairiai planavimo informacijai (inžinerinei, verslo, turizmo ir 
kt.) pateikti ir gauti, tuo prisidedant prie valstybinės geografinių duomenų bazės kūrimo. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Atnaujinamas Savivaldybės erdvinių duomenų 
rinkinys 

Vnt. 450 450 450 

 
Įgyvendinus programą, bus padėtas teisinis pagrindas racionaliau vystyti urbanizuotas ir 

urbanizuojamas teritorijas, sukurti prielaidas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai, 
detalizuoti kraštovaizdžio išsaugojimo ir formavimo galimybes. Bus sudarytos sąlygos privačioms ir 
verslo investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, taip pat vystant bendro naudojimo 
teritorijas, gerinant ir plėtojant rajono infrastruktūrą. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos. 
Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 

Nr. 7.   
 
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (08). 
Programa parengta siekiant didinti rajono patrauklumą, sukuriant tvarkingą ir švarią rajono 

aplinką, įgyvendinant aplinkos apsaugos priemones, prižiūrint ir tvarkant rajono viešąsias erdves bei 
organizuojant Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą. Programa įgyvendinamos Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas 
ir apsauga, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, 
inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į 
Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; 
kapinių priežiūros organizavimas; valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) 
funkcijos:  priešgaisrinė sauga; Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto 
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teis. Programa yra ilgalaikė. 

1 programos tikslas. Mažinti Savivaldybės kraštovaizdžio taršą. 
Siekiant mažinti Savivaldybės kraštovaizdžio taršą rajone, įgyvendinamos aplinkos 

apsaugos priemonės, prižiūrimos ir tvarkomos rajone esančios viešosios erdvės ir objektai. 
Įgyvendinant šį tikslą, bus pagerinta rajono aplinkos būklė, vykdomas bendruomenės aplinkosauginis 
ugdymas, tvarkomi želdiniai, šalinami aplinkos teršimo šaltiniai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama 
įtaka aplinkai.  
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis Kg 411 400 390 
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vienam rajono gyventojui 
Surinktų ir perdirbtų antrinių žaliavų kiekio dalis nuo 
bendro surinktų atliekų kiekio 

Proc. 85 87 89 

Rekultivuotų teritorijų plotas ha 1 1,1 1,2 
 

1.1. uždavinys. Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą. 
Įgyvendinant uždavinį bus vykdomos Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programoje numatytos priemonės: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos 
priemonės (išnaudotų karjerų, užterštų teritorijų sutvarkymas, likvidavimas), atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros priemonės (atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, atliekų surinkimo priemonių 
įsigijimas), atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo 
priemonės (padangų atliekų tvarkymas, šiukšlių surinkimo priemonių įsigijimas). Vykdomas 
visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais (finansuojama ekologinio švietimo 
veikla, aplinkos tvarkymo talkos), finansuojamos įdiegtos prevencinės priemonės, kuriomis siekiama 
sumažinti medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą.  
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Įgyvendintų priemonių dalis Proc. 100 100 100 

 
1.2. uždavinys. Padidinti viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui. 
Įgyvendindamos uždavinį, seniūnijos vykdo viešųjų teritorijų ir objektų (želdinių ir želdynų, 

paplūdimių, kapinių) priežiūrą ir tvarkymą. Kiekvienais metais vykdomi gatvių priežiūros (valymo) 
darbai, prižiūrimos ir diegiamos eismo saugą didinančios priemonės. Įgyvendinant šį uždavinį, 
Vilkaviškio rajono seniūnijos prižiūri apie 44 ha gatvių bei šaligatvių, apie 15 ha aikštelių, apie 280 
ha želdynų bei apie 1,18 ha gėlynų plotų. Taip pat bus tvarkomos 103 rajone esančios kapinės.  
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Prižiūrimų viešųjų erdvių dalis Proc. 100 100 100 

 
2 programos tikslas. Užtikrinti žmonių ir jų turto apsaugą nuo gaisrų. 
Siekiant užtikrinti žmonių ir jų turto apsaugą nuo gaisrų, organizuojama nuolatinė 

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos parengtis. Įgyvendinant šį tikslą, nuo gaisrų bus apsaugoti 
žmonės ir jų turtas. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Užregistruotų gaisrų skaičius Vnt. 90 86 82 

 
2.1. uždavinys. Užtikrinti nuolatinę Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos parengtį. 
Įgyvendinat uždavinį užtikrinti nuolatinę Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos parengtį, 

siekiama organizuoti Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos komandų (Gražiškių, Pilviškių, 
Sodėnų, Vištyčio ir Rausvės) darbą taip, kad būtų operatyviai vykdomi gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbai.  
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos komandų, 
pasirengusių operatyviai vykdyti gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo darbus, skaičius 

Vnt. 5 5 5 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus programą, pagerės gamtinės 

ir gyvenamosios aplinkos kokybė, sumažės antropogeninės veiklos taršos šaltinių, taršos poveikis 
aplinkai. Atliekų surinkimas ir tvarkymas taps racionalesnis ir efektyvesnis. Kompleksiškai ir 
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planingai bus tvarkomi ir prižiūrimi valstybinėje bei Savivaldybei priskirtoje žemėje esantys želdynai 
ir želdiniai. Švietimas ir informavimas aplinkosaugos klausimais padidins visuomenės sąmoningumo 
lygį, įtakos jos įpročių, elgsenos, požiūrio į aplinką teigiamus pokyčius. Įgyvendinus programą, 
pagerės Vilkaviškio rajono įvaizdis, bus sukurta subalansuotos plėtros principais pagrįsta Vilkaviškio 
rajono vystymosi raida, išsaugant esamas gamtines vertybes ir sveiką gyvenamąją aplinką. Rajonas 
taps jaukesnis ir saugesnis gyventojams bei rajono svečiams. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos ir praėjusių metų 
likučiai, dotacijos valstybės funkcijoms, aplinkos apsaugos lėšos ir praėjusių metų likučiai, kitos 
dotacijos ir lėšos. Galimi papildomi finansavimo šaltiniai: specialiosios tikslinės dotacijos, ES lėšos, 
kitos lėšos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 8.   

 
Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa (09). 
Programa parengta siekiant įgyventi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus pagrindinę socialinę nuostatą – socialinėmis išmokomis ir socialinėmis 
paslaugomis padėti Savivaldybės gyventojams, neturintiems galimybių ir gebėjimų pasirūpinti 
savimi. Bus siekiama užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje 
gyvenantiems asmenims (šeimoms), atsižvelgiant į individualius jų poreikius. 

Šioje tęstinėje programoje numatytų priemonių įgyvendinimas padės siekti Savivaldybės 
strateginių tikslų – gerinti socialinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir paslaugų kokybę bei gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei valstybinių (valstybės perduotų 
savivaldybėms) atitinkamų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą (visuomenės 
sveikatos priežiūra Savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 
mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės 
sveikatos stebėsena) ir užtikrinti kokybiškas ir prieinamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams. 

1 programos tikslas. Gerinti socialinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir paslaugų kokybę.  
Įgyvendindama tikslą Savivaldybė numato teikti piniginę socialinę paramą bei socialines 

paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims, sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į 
visuomenę, kurti šeimai palankią aplinką, plėsti socialinių paslaugų įvairovę, į jų teikimą įtraukiant 
ir nevyriausybines organizacijas. Bus siekiama užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą 
Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms), atsižvelgiant į individualius jų 
poreikius. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas 
(asmenų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų 
poreikis, santykis su asmenų skaičiumi, kuriems 
įvertintas socialinių paslaugų poreikis 

 
Proc. 

 
92 

 
93 

 
94 

 
 

1.1. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimo veiklą.  
Siekiant įgyvendinti uždavinį „Gerinti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimo veiklą“ 

numatytos priemonės, užtikrinančios socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. 
Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo organizatorius yra Savivaldybė, kuri, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, užtikrina 
Savivaldybės gyventojams nustatytų socialinių paslaugų teikimą, t. y. sudaro sąlygas tenkinti 
būtiniausius poreikius asmenims, kurių gebėjimas pasirūpinti savimi yra ribotas, sudaro sąlygas 
asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, 
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palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Pagrindiniai socialinių 
paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, senyvo amžiaus asmenys, neįgalūs 
asmenys, socialinę riziką patiriantys asmenys ir šeimos.  

      
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius Asmenys 855 865 871 

 
1.2. uždavinys. Teikti asmenims (šeimoms) socialinę paramą piniginėmis išmokomis. 
Siekiant įgyvendinti uždavinį „Teikti asmenims (šeimoms) socialinę paramą piniginėmis 

išmokomis“ numatytos priemonės, užtikrinančios piniginės socialinės paramos teikimą 
nepasiturintiems asmenims. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bus mokamos slaugos 
ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, išmokos vaikams, teikiama parama mirties 
atveju. Savivaldybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos būsto šildymo, šalto vandens, nuotekų 
ir karšto vandens išlaidos, skiriamos socialinės pašalpos mažas pajamas gaunančioms šeimoms, 
kompensuojamas kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanos 
asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Bus teikiama vienkartinė, tikslinė 
ir sąlyginė finansinė parama, kompensuojama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos 
mokesčių dalis, mokamos išmokos globėjams ir vaikus globojančioms šeimoms. Savivaldybės 
gyventojams bus teikiama parama maisto produktais ir higienos reikmėmis pagal Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. 
Savivaldybės gyventojų 

Proc. 7,0 6,8 6,6 

 
1.3. uždavinys. Teikti dienos užimtumą  ir siekti išvengti socialiai pažeidžiamų asmenų 

socialinės atskirties. 
Siekiant įgyvendinti uždavinį „Teikti dienos užimtumą ir siekti išvengti socialiai 

pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties“ Savivaldybėje bus skiriama socialinė parama              
(nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys) vaikams iš mažas pajamas gaunančių šeimų. 
Numatytas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje ir Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems programų įgyvendinimas, finansavimas 10 akredituotų vaikų dienos centrų. 
Bus užtikrintas neįgaliesiems ir kitoms socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms reikalingų paslaugų 
teikimas (numatytas dalinis finansavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų teikiamų 
pavėžėjimo paslaugų neįgaliesiems, maitinimo paslaugų teikimui Vilkaviškio ir Kybartų labdaros 
valgyklose finansavimas ir kt.). 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Paslaugas gavusių asmenų skaičius Asmenys 1370 1426 1457 

 
1.4. uždavinys. Kurti šeimai palankią aplinką. 
Savivaldybės gyventojams bus organizuojamas kompleksinių paslaugų teikimas. Šios 

paslaugos teikiamos nuo 2018 m. įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš ES lėšų. Įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, 
kurie informuoja, konsultuoja Savivaldybės gyventojus ir teikia kompleksines paslaugas šeimai. 
Organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, teikiama psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių 
ugdymo ir sociokultūrinės, vaikų priežiūros bei kitos paslaugos.  

Numatyta šeimos stiprinimo programa, kuri bus įgyvendinta vadovaujantis Vilkaviškio 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV-526 
patvirtintu Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo tvarkos aprašu. 
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Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Priemonių, skirtų šeimai palankios aplinkos kūrimui, 
skaičius 

Vnt. 2 1 1 

Programose dalyvavusių asmenų skaičius Asmenys 130 70 70 
 

2 programos tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.  
Šiuo tikslu siekiama teikti ir plėtoti gyventojų sveikatinimo paslaugas ir visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugas. Įgyvendinant tikslą numatoma sumažinti gyventojų mirtingumą, 
susijusį su narkotikų vartojimu, alkoholio vartojimu, o taip pat mirtingumą ir dėl savižudybių 
atliekant visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, taip stiprinama mokinių visuomenės sveikatos 
priežiūra mokyklose. Bus siekiama užtikrinti kokybiškų sveikatos paslaugų teikimą Savivaldybės 
teritorijoje gyvenantiems asmenims, atsižvelgiant į individualius jų poreikius ir sveikatos būklę. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Asmenų, dalyvavusių valstybinėse prevencinėse programose, 
dalis nuo visų prisirašiusių prie Savivaldybės pavaldumo 
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų 

Proc. 47,39 47,6 47,94 

 
2.1. uždavinys. Užtikrinti nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą, didinant gyventojų 

sąmoningą rūpestį savo sveikata. 
Siekiant įgyvendinti uždavinį „Užtikrinti nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą, didinant 

gyventojų sąmoningą rūpestį savo sveikata“ numatytos priemonės, užtikrinančios Visuomenės 
sveikatos stebėseną ir stiprinimą, mokinių  visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, savižudybių 
įgyvendinimo prevenciją. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Visuomenės informuotumas sveikos gyvensenos 
klausimais 

Proc. 70 72 74 

 
2.2. uždavinys. Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą.   
Šiuo uždaviniu siekiama gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Savivaldybės 

gyventojams, taip pat pritraukti naujus gydytojus specialistus į Vilkaviškio rajono sveikatos 
priežiūros įstaigas, atnaujinti viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą ir pastatus. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Suaugusių sergamumas, tenkantis 1 tūkst. suaugusių 
savivaldybės gyventojų 

Skaičius 2680 2670 2665 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Savivaldybės nepasiturintiems 

gyventojams bus suteikta piniginė socialinė parama, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys gaus jų 
poreikius atitinkančias socialines paslaugas, tėvų globos netekusiems vaikams bus sudaromos sąlygos 
augti saugioje ir jų raidai palankioje aplinkoje. Bus įgyvendinta Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialioji programa, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas Savivaldybės gyventojams, pritraukti gydytojai specialistai į rajono asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas. 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto 
lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, gamtos apsaugos 
fondo ir kitos lėšos. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 9.   

 
Savivaldybės valdymo programa (10).  
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Ši programa yra tęstinė ir orientuota į nuolatinį Savivaldybės institucijų funkcionavimo 
užtikrinimą, kokybišką administracinių paslaugų teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo 
užtikrinimą, reprezentacinių priemonių vykdymą.  

Savivaldybė teikia administracines ir viešąsias paslaugas, nepaisydama lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.  

Efektyviai Savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų 
išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas. Siekiama, kad veikla, vidiniai procesai 
nepertraukiamai būtų tobulinami, nuolat ieškoma galimybių atsisakyti nereikalingų žingsnių ir 
procedūrų, tokiu būdu mažinant administracinę naštą. 

Tenkinant bendruomenės poreikius, siekiama imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir 
vyrų galimybes, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus vietos savivaldos lygmeniu, taip pat 
siekiama užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją savivaldybėje.  

Programoje numatoma siekti dviejų tikslų: gerinti viešojo valdymo kokybę ir valdyti 
Savivaldybės finansinius įsipareigojimus. 

1 programos tikslas. Gerinti viešojo valdymo kokybę. 
Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų atlikimo kokybė 

priklauso nuo tinkamo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnybos darbo organizavimo.  

   Šiuo tikslu siekiama sudaryti prielaidas valdžios, valdymo ir administravimo kokybiškai 
veiklai vykdyti, efektyviai naudoti tikslines lėšas ir valdyti Savivaldybės turtą, laiku vykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, plėtoti ir prižiūrėti Savivaldybės administracijos informacines sistemas ir 
elektronines paslaugas.  

Nuolatinis dėmesys veiklos kokybės gerinimui, darbuotojų kompetencijų stiprinimui, 
priemonių efektyviam turto valdymui vykdymas sudaro prielaidas sprendimų skaidrumui užtikrinti. 

Ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos prevencijos programos, lygių galimybių politikos 
veiksmų plano priemonių, administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimui, 
informacinių technologijų plėtrai bei kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonėms, sklandžiam 
perėjimui prie centralizuoto viešojo pirkimo. 

Programoje numatytu tikslu –  gerinti viešojo valdymo kokybę –  siekiama gerinti gyventojų 
aptarnavimą, formuoti teigiamą Savivaldybės įvaizdį, skatinti modernių technologijų naudojimą,  
gaunant administracines ir viešąsias paslaugas, didinti valstybės tarnybos patrauklumą visuomenėje. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Bendrajame skyriuje užregistruotų piliečių skundų dalis  Proc. 1 0,9 0,8 

 
1.1. uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam Savivaldybės funkcijų vykdymui. 

Administracija, atlikdama priskirtas funkcijas, patiria veiklos organizavimo išlaidas, kurias 
sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas 
(viso 238 pareigybės, iš kurių – 122 valstybės tarnautojų), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, 
ryšių paslaugų, Administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, 
kanceliarinių, ūkinių prekių, turto įsigijimo ir kitos išlaidos. Šios išlaidos dengiamos iš Savivaldybės 
biudžeto, o sudarytos tinkamos sąlygos darbui organizuoti, kvalifikacijai kelti, tinkamai 
įgyvendinamos funkcijos gerina  teikiamų viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę.  

Šiuo uždaviniu planuojama įgyvendinti Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės 
tarybos darbo organizavimo, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimo, Mero 
fondo naudojimo reprezentacijai, korupcijos prevencijos programos, perėjimo prie centralizuotų 
viešųjų pirkimų užtikrinimo priemones. 

Kvalifikacijos kėlimui, žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimui ir administracinių gebėjimų 
stiprinimui valstybės tarnyboje Savivaldybės administracijoje teikiama svarbi reikšmė.  
Kvalifikacijos kėlimo nauda darbuotojui – galimybė padidinti darbinės veiklos vertę ir darbo našumą, 
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bendruomeniškumą, imlumą, pasitikėjimą savo jėgomis, sukurti platesnes perspektyvas karjerai, 
tobulėjimui. Kvalifikacijos kėlimo nauda įstaigai – įstaigos darbuotojų reikiamo kvalifikacijos lygio 
palaikymas, geresnis įstaigos vidaus klimatas, motyvacijos augimas, aukštas įstaigos veiklos 
įvertinimas, inovatyvumo plėtra, efektyvus įstaigos veiklos planavimas ir pokyčių valdymas.  
Siektinas rezultatas – apie 60 proc. kvalifikaciją kėlusių darbuotojų. 

Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir 
audito tarnyba Administracija turi užtikrinti šios tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aprūpinimą. 
Tarnybos veiklos organizavimo išlaidas sudaro Kontrolierės ir Tarnybos vyriausiosios specialistės 
darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų ir kitos išlaidos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  
16 punktu, Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės mero fondo sudarymo, 
Savivaldybės meras pagal patvirtintą tvarką šį fondą naudoja reprezentacinėms reikmėms – 
atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms. 

Savivaldybėje įgyvendinamos korupcijos prevencijos programos tikslas – korupcijos 
prevencinėms priemonėms pagal Savivaldybės kompetenciją įgyvendinti, intensyvinti korupcijos 
prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijose, 
įstaigose bei įmonėse, kurių steigėja yra Savivaldybė. Programa, vykdant antikorupcines priemones, 
siekiama aktyvinti glaudų Savivaldybės institucijų bendradarbiavimą, paskatinti visuomenę reikšti 
nepakantumą korupcijai, įgyti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos 
priemones, taip siekiant apsaugoti visuomenę nuo galimų korupcijos grėsmių: socialinės nelygybės, 
grėsmės demokratijai, žmogaus teisėms ir laisvėms, piliečių saugumui.   

Įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms, 2023 m. turi būti pereita prie centralizuotų 
viešųjų pirkimų. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, leista savivaldybėms lanksčiau 
centralizuoti pirkimus: bus galima steigti CPO vienoje savivaldybėje, sukurti bendrą CPO kelioms 
savivaldybėms arba pasirašyti pirkimų veiklos paslaugų sutartį su CPO.  2022 m. bus ieškoma būdų 
ir galimybių, kaip Savivaldybėje įgyvendinti minėtas nuostatas. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Savivaldybės teikiamų viešųjų ir administracinių 
paslaugų kokybės užtikrinimas 

- Vykdoma Vykdoma Vykdoma 

 
1.2. uždavinys. Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas. 
Valstybinės (perduotos savivaldybėms funkcijos) – tai valstybės funkcijos, perduotos 

savivaldybėms, atsižvelgiant į gyventojų interesus. Valstybinėms (valstybės perduotoms 
savivaldybės) funkcijoms vykdyti iš Valstybės biudžeto skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos 
šias funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
išlaikymui.  

Šioje programoje vykdomos ne visos valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) 
funkcijos, o tik dalis (kitos Vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas 
programas): civilinės būklės aktų registravimas, civilinės saugos organizavimas, karo prievolės 
mobilizacijos administravimas savivaldybėse, archyvinių dokumentų tvarkymas, gyventojų registro 
tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo 
kontrolė, pirminės teisinės pagalbos teikimas, jaunimo teisių apsauga, gyvenamosios vietos 
deklaravimas, Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, 
naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise, valstybinės žemės ūkio funkcijos. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Vykdomos visos priskirtos valstybinės (perduotos 
savivaldybėms) funkcijos 

- Vykdoma Vykdoma Vykdoma 

 
1.3. uždavinys. Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms įgyvendinti. 
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Įgyvendinama viena priemonė – nenumatytų darbų iš Administracijos direktoriaus rezervo 
lėšų vykdymas. Tai yra Administracijos direktoriaus rezervas, kurio lėšos naudojamos tik toms 
reikmėms, kurių negalima numatyti sudarant ir tvirtinant Savivaldybės biudžetą, t. y. ekstremalių 
situacijų padariniams likviduoti ir kitoms reikmėms pagal Savivaldybės tarybos nustatytą rezervo 
naudojimo tvarką. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Patenkintų prašymų dėl ekstremalių situacijų padarinių 
šalinimo dalis 

Proc. 100 100 100 

 
1.4. uždavinys. Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir 

nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės 
orientacijos. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo 
tvarkos aprašo bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos 
strategijos ir veiksmų plano  priemonėmis siekiama imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir 
vyrų galimybes, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus vietos savivaldos lygmeniu, taip pat 
siekiama užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją Savivaldybėje. 

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Savivaldybės lyčių lygybės liniuotės rodiklis Koef. 7,00 7,1 7,2 

 
1.5. uždavinys. Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą orientuotą į 

piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose 
numatytų tikslų. 

Administracinės naštos mažinimo priemonėmis siekiama organizuoti Administracijos 
padalinių darbą taip, kad būtų užtikrintas administracinės naštos mažinimo procesas. Siekiant 
užsibrėžto tikslo numatoma mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir 
valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius, užtikrinti administracinės naštos 
viešinimą ir stebėseną, įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo 
įstatyme numatytas priemones. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Gyventojų, pasinaudojusių teikiamomis elektroninėmis 
paslaugomis (per E-vartus) skaičiaus pokytis 

Proc. 10 11 12 

 
2 programos tikslas. Valdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus. 
Administracija vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti neužtenka ES struktūrinių 

fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos iš kredito įstaigų skolintos lėšos. Dažniausiai 
iš skolintų lėšų atliekama Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių švietimo, kultūros, sveikatos 
apsaugos, komunalinio ūkio ir kitų sričių pastatų, statinių ir kito turto remontas ir rekonstrukcija.  

Savivaldybės skolinimosi poreikis planuojamas ir finansuojamas laikantis teisės aktuose 
nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. Lėšų poreikis paskolų grąžinimo ir aptarnavimo išlaidoms 
suplanuotas pagal pasirašytas paskolų sutartis bei įvertinus numatomą papildomą skolinimąsi.  

 
Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Paskolų ir jų administravimo dalis, tenkanti 1 gyventojui Eur 18,00 17,9 17,8 

 
2.1. uždavinys. Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą. 
Šiuo uždaviniu siekiama laikantis finansinės drausmės grąžinti ankstesniais metais iš bankų 

ir iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros gautas paskolas ir dotacijas investiciniams projektams 
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finansuoti, laiku mokėti palūkanas. 
 

Vertinimo kriterijai: Mato vnt. 2022 metai 2023 metai 2024 metai 
Naujai gautų paskolų skaičius Vnt. 2 1 1 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: įgyvendinus programoje numatytas 

priemones ir pasiekus užsibrėžtą tikslą ir uždavinius, bus maksimaliai suderinti bendruomenės 
interesai ir valstybės politika, bus užtikrintas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
racionalus, kryptingas ir efektyvus darbas, bus skaidresnis sprendimų priėmimas, tinkamai vykdomos 
Savivaldybės funkcijos atitiks bendruomenės poreikius ir interesus, sumažės administracinė našta bei 
bus užtikrintas Savivaldybės institucijų veiklos viešumas, pagerinta Savivaldybės teikiamų paslaugų 
kokybė. 

Programa finansuojama Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto dotacijų valstybinėms 
funkcijoms ir specialiųjų tikslinių dotacijų lėšomis. Galimas finansavimas ir ES struktūrinių fondų 
lėšomis. 

Programos priemonių ir jų išlaidų vertinimo kriterijų ir rodiklių suvestinė pateikiama priede 
Nr. 10.   
 

VII SKYRIUS 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI 

PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 
 
5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių  planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės valdomos įmonės 

pavadinimas 

Rodiklio pavadinimas, 

mato vnt. 

Planuojamos rodiklių reikšmės 

2021 

metais 

2022 

metais 

2023 

metais 

2024 

metais 

1. UAB „Vilkaviškio vandenys“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009 
,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas 
Vilkaviškio rajone, II etapas“ rodikliai: 
Gyventojai, kuriems 
teikiamos paslaugos naujai 
pastatytais nuotekų 
surinkimo tinklais, asmenys 

- 212 - - 

Gyventojai, kuriems 
teikiamos nuotekų valymo 
paslaugos naujai pastatytais 
ir (arba) rekonstruotais 
nuotekų valymo įrenginiais, 
asmenys 

- 118 - - 

Papildomi gyventojai, 
kuriems teikiamos pagerintos 
nuotekų tvarkymo paslaugos, 
asmenys 

- 330 - - 

Rekonstruoti vandens 
tiekimo tinklai, km 

- 1,6 - - 

Naujai pastatyti nuotekų 
surinkimo tinklai, km 

- 4,31 - - 

Rekonstruoti nuotekų 
valymo įrenginiai, vnt. 

- 1 - - 

Inventorizuotų geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklų ilgis, km 

- 126,8 - - 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

1 530 1 597 1 656 1 719 
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Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

1 195 1 232 1 272 1 313 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

420 412 404 396 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

-83 -47 -20 10 

EBITDA, tūkst. Eur 155 171 188 207 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

-0,4 -0,22 -0,10 0,05 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

-1,24 -0,70 -0,30 0,15 

2. UAB „Vilkaviškio šilumos 
tinklai“ 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

2 785,93 2 800,5 3 000,2 3 000,5 

Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

2 358,22 2 500,5 2 588,3 2 590,8 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

377,6 385,8 392,1 395,5 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

50,11 -85,8 19,8 14,2 

EBITDA, tūkst. Eur 319,606 183,7 291,35 289,80 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

0,71 -1,21 0,28 0,20 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

2,1 -3,6 0,8 0,6 

3. UAB „Vilkaviškio komunalinis 
ūkis“ 

 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

1 114 1 125 1 191 1 225 

Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

810 921 980 1009 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

97 99 101 103 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

205 105 110 113 

EBITDA, tūkst. Eur 245 147 152 151 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

20,3 10,6 10,9 10,8 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

23,8 10,9 10,2 9,5 

4. UAB „Vilkaviškio autobusų 
stotis“ 

 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

12 12 12 12 

Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

2 2 2 2 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

5 5 5 5 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

5 5 5 5 

EBITDA, tūkst. Eur 8 8 8 8 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

5,8 5,7 5,6 5,4 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

8,3 7,7 7,2 6,7 

5. UAB „Kybartų darna“ Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

602 608 615 620 
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Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

348 345 342 339 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

205 203 201 199 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

41 51 61 70 

EBITDA, tūkst. Eur 75 80 87 93 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

9,3 10,8 11,2 11,8 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

20,8 24,1 25,0 26,0 

6. UAB Vilkaviškio architektūros 
biuras 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Pardavimo pajamos, tūkst. 
Eur 

134,7 134,9 135,6 136,6 

Pardavimo savikaina, tūkst. 
Eur 

92,3 92,3 92,3 92,3 

Bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, 
tūkst. Eur 

 
43,3 

 
43,3 

 
43,3 

 
43,3 

Grynasis pelnas (nuostolis), 
tūkst. Eur 

 
-0,9 

 
-0,7 

 
0 

 
1 

EBITDA, tūkst. Eur 0,7 0,7 0,7 0,7 
Turto pelningumas (ROA), 
% 

0 0 0 11,5 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

0 0 0 0,23 

 
 

VIII SKYRIUS 
VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI 

SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME 
DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS 

RODIKLIAI 
 
6 lentelė. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių 

reikšmės 

Eil. 

Nr. 
Viešosios įstaigos pavadinimas 

Rodiklio pavadinimas, 

mato vnt. 

Planuojamos rodiklių reikšmės 

2021 

metais 

2022 

metais 

2023 

metais 

2024 

metais 

1. Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės 
sveikatos priežiūros centras 

Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0002 
„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas 
Vilkaviškio rajone“ rodikliai: 
Tuberkulioze sergantys 
pacientai, kurie buvo 
gydomi ambulatoriškai ir 
kuriems buvo suteiktos 
socialinės paramos 
priemonės, asmenys 

6 13 13 0 

Įgyvendinamo pažangos projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių 
(saulės elektrinės) diegimas VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos 
priežiūros centre“ Nr. KKS-S-41(2020) rodikliai: 
Įdiegta fotovoltinė saulės 
elektrinė (FSE) galia kw 

- 90 kW - - 

CO 2 e sumažinimas, t - 1138,84 1138,84 1138,84 
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Įgyvendinamo pažangos projekto „Vilkaviškio pirminės sveikatos 
priežiūros centro pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 
didinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0007 rodikliai: 
Įsigyta medicininė ir kita 
įranga bei baldai pirminės 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 
teikimui, komplektas 

1  0 0 0 

Įrengtas priklausomybės 
nuo opioidų pakaitinio 
gydymo kabinetas, 
objektas 

1  0 0 0 

Įrengtas DOTS kabinetas, 
vnt. 

1  0 0 0 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Teikti paslaugas 
Vilkaviškio rajono 
gyventojams, 
prisirašiusiųjų gyv.sk. 

13559  13000  12500  12000  

Pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 
vykdymas, vnt. 

20042 20000 19500 19000 

3. ASPN (asmens 
slaugos paslaugos 
namuose) vykdymas, 
vnt. 

11679 11500 11300 11200 

Prevencinių programų 
vykdymas, vnt. 

6464 6350 6250 6150 

2. Viešoji įstaiga Kybartų pirminės 

sveikatos priežiūros centras 
Įgyvendinamo pažangos projekto „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės 
sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“, Nr. 
KK-S-33(2020) rodikliai: 
Įdiegta fotovoltinė saulės 
elektrinė (FSE) galia kw 

22 - - - 

Išmetamieji teršalai CO2 
projekto įgyvendinimo 
metu  

11,6232 11,6232 11,6232 11,6232 
 

Projekto lėšomis per 
metus pagaminti elektros 
energijos MWh 

14,000 14,000 14,000 14,000 

Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos 
priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų 
grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros 
modelius“ rodikliai: 
Pagerinti sveikatos 
priežiūros kokybę ir 
prieinamumą pacientams  
sergantiems dviem ir 
daugiau lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis  

37 37 37 37 

Viešąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančių įstaigų, kuriose 
pagerinta paslaugų 
teikimo infrastruktūra, 
skaičius, vnt. 

1 1 1 1 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Įstaigoje prisirašiusių 
gyventojų skaičius, asm.  

5 123 5 123 5 123 5 123 
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Apsilankymų skaičius, 
vnt. 

12 762 13 500 14 000 14 500 

Nuotolinių paslaugų 
skaičius, vnt. 

15 593 16 000 16 500 17 000 
 

Prevencinėse programose 
dalyvaujančių asmenų 
skaičius, vnt. 

2 239 2 500 2 500 2 500 
 
 

3.  VšĮ Vilkaviškio ligoninė Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0001 
„Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone“  
rodikliai: 
Viešąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančių įstaigų, 
kuriose pagerinta 
paslaugų teikimo 
infrastruktūra, skaičius 

- - 1 1 

Pacientai, kuriems 
pagerinta paslaugų 
kokybė ir prieinamumas, 
skaičius 

- - 260 260 

Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. KKS-S-246(2020) „Vilkaviškio 
ligoninės fotovoltinės elektrinės galios didinimas“  rodikliai: 
Įdiegta fotovoltinė saulės 
elektrinė (FSE) galia kw 

- 46,5 - - 

CO 2 e sumažinimas, t - 19,2 19,2 19,2 
Metinė elektros energijos 
gamybos apimtis, kWh 

- 45725 45725 45725 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Stacionaro lovų skaičius, 
vnt. 

151 151 151 151 

Stacionaro lovadienių 
skaičius, vnt. 

16 390 16 000 16 000 16 000 

Atliktų operacijų 
skaičius, vnt. 

668 700 700 700 

Slaugos it palaikomojo 
gydymo bei 
paliatyviosios pagalbos 
lovadienių skaičius, vnt. 

15 537 16 000 16 000 16 000 

Antrinės ambulatorinės 
asmens sveikatos 
priežiūros gydytojų 
specialistų konsultacijų 
skaičius, vnt. 

51 918 52 000 52 000 52 000 

4.  VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų 
centras 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Suorganizuotų įvairių 
renginių, sporto varžybų, 
konferencijų ir kitų 
veiklų, kurios ugdytų 
visuomenės domėjimąsi 
sportu, sveika gyvensena 
ir skatintų aktyviai jose 
dalyvauti, skaičius (vnt.) 

- 20 26 30 

Paslaugų sporto salėse 
suteikimas privatiems 
asmenims (val.)  

- 2700 2800 2900 

Paslaugų suteikimas 
konferencijų ir sporto 
salėse renginiams ir 
grupinėms veikloms 
vykdyti (val.) 

- 350 380 400 
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5. VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo 
informacijos centras 

Įgyvendinamo pažangos projekto „Jauno verslo subjektų stiprinimas 
Vilkaviškio mieste“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0139, 
rodikliai: 
Inovacijų vadybos kursas 
jauno verslo subjektams, 
asm. 

10  - - - 

Įgyvendinamo pažangos projekto „Jauno verslo stiprinimas Vilkaviškio 
mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0509, rodikliai: 
Inovacijų vadybos kursas 
jauno verslo subjektams, 
asm. 

7  - - - 

Konferencija „Verslo 
dienai paminėti“ , asm. 

26  26  - - 

Įgyvendinamo pažangos projekto „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio 
mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0140, rodikliai: 
Bendradarbystės erdvės 
veiklų vykdymas, asm. 

111  29  - - 

Įgyvendinamo pažangos projekto „Pagaminta Vilkaviškyje“ Nr. VILK-
LEADER-1A-V-10-4-2019, rodikliai: 
Vieningo prekės ženklo 
„Pagaminta 
Vilkaviškyje“ sukūrimas, 
vnt. 

1  - - - 

Rinkodaros priemonių 
įgyvendinimas, asm. 

89  - - - 

Įgyvendinamo pažangos projekto Nr. LT-PL-4R-312 „Pacų giminės 
paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas”, 
rodikliai: 
Paveldo objektų skaičius, 
kuriuose patobulinta / 
sukurta infrastruktūra, 
vnt. 

1  1  - - 

Gamtinių ir kultūrinių 
objektų reklamavimas ir / 
ar jų infrastruktūros 
pagerinimas, vnt. 

- 31  - - 

Dalyvių skaičius 
renginiuose, asm. 

- 71 - - 

Tęstinės veiklos rodikliai: 
Parengtos paraiškos 
finansinei paramai gauti, 
vnt. 

23 25 25 25 

Apsilankiusių asmenų 
skaičius Vilkaviškio 
TVIC, asm. 

1 000 1 200 1 500 2 000 

Suorganizuoti mokymai, 
informaciniai renginiai, 
parodos, minėjimai, vnt. 

15 16 17 17 

Įgyvendintų turizmo 
rinkodaros priemonių 
skaičius, vnt. 

5 5 6 6 

Įsteigtų juridinių asmenų 
darbo skaičius 
naudojantis TVIC 
paslaugomis, vnt. 

12 13 14 15 



IX SKYRIUS 
INFRASTRUKTŪROS  PLĖTROS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Objektai / projekto pavadinimas 

Finansavimo 
šaltinis* 

 
Atsakingas už vykdymą 

 
Pastabos 

1. Inžinerinės Savivaldybės infrastruktūros plėtra 

1.1.  Šilumos perdavimo tinklų plėtra 

1. Šilumos perdavimo tinklų 
plėtra 

Katilinės modernizavimas Vilkaviškio mieste KT UAB „Vilkaviškio šilumos 
tinklai“ 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centralizuotų vandentiekio ir 
nuotekų tvarkymo tinklų 

plėtra, rekonstrukcija, 
projektavimas 

Vandens kokybės gerinimas (vandens tiekimo 
sistemų eksploatavimui ir remontui) 

KT UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

3. Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus 
mokyklos-daugiafunkcio centro lauko 
kanalizacijos tinklų modernizavimo ir nuotekų 
valymo įrenginių įrengimo projektavimo darbai 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

4. Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-
daugiafunkcio centro lauko kanalizacijos tinklų 
modernizavimo ir nuotekų valymo įrenginių 
įrengimo projektavimo darbai 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

5. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato drenažo 
įrengimo ir lietaus surinkimo įrengimo 
projektavimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

6. Nuotekų surinkimo tinklų statybos Maldėnų k., 
Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. projektas 

ES, SB UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2021–2023 m. 

7. Nuotekų valymo įrenginių statybos Alvito k. 
projektas 

ES, SB UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2021–2023 m. 

8. Vandentiekio tinklų Kybartų mieste rekonstravimo 
projektas 

ES, SB UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2021–2023 m. 

9. Nuotekų šalinimo tinklų statybos Dariaus ir Girėno 
g., Kybartuose projektas 

ES, SB UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2021–2023 m. 

10. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos Vilniaus 
g., Virbalyje, Vilkaviškio r. sav. projektas 

ES, SB UAB „Vilkaviškio vandenys“ Darbus planuojama vykdyti 
2021–2023 m. 

1.3. Vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra 

11. Tobulinti gatvių dangas ir 
įgyvendinti kitas viešosios 
transporto infrastruktūros 

priemones 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5116 
Gižai–Keturvalakiai ruožo nuo 5,838 iki 7,019 
km, kuriam Keturvalakių miestelyje suteiktas 
Liepų gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas 

V, SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 
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12.  
 
 
 
 
 
 

Savivaldybės kelių (gatvių) remontas, 
rekonstrukcija, priežiūra ir inžinerinės paslaugos 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

13. Seniūnijų teritorijoje esančių gatvių apšvietimo 
organizavimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

14. Vilkaviškio miesto kelių (gatvių) apšvietimo 
sistemos modernizavimas 

SB, KT UAB „Vilkaviškio komunalinis 
ūkis“ 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

15. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 
aikštelės įrengimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

16. Pilviškių miestelio, Kybartų, Virbalio miestų 
gatvių apšvietimo modernizavimo darbai 

ES, SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

17. Automobilių stovėjimo aikštelės, Sodų g. 1, 
Vilkaviškyje, atnaujinimo darbai 

VB, SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

18. Pėsčiųjų tako įrengimas Vištyčio ežero 
pakrantėje, Vištyčio mstl. 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

 2. Socialinė Savivaldybės infrastruktūra 

 2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto ir kitos paskirties objektai 

19.  
 
 

Mokyklų infrastruktūros 
įrengimas, atnaujinimas, 

projektavimas 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko 
mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų darželio 
pastate lopšelinukų grupės patalpų įrengimas  

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

20. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 
mokyklos teritorijos sutvarkymo projektinės 
dokumentacijos parengimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

21. Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokyklos 
pastatų drenažo, pamatų hidroizoliacijos bei 
apšiltinimo darbų projektavimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

22. Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-
daugiafunkcio centro pastate dienos veiklos 
klasės patalpų įrengimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 
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23. Kitų visuomeninės paskirties 
objektų tvarkymas 

 

Vilkaviškio dviračių klubo „Aira“ pastato ir 
patalpų kapitalinis remontas keičiant paskirtį 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

24. Seniūnijų administracinių ir kitų visuomeninės 
paskirties pastatų remontas ir priežiūra 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

25. Karklinių bendruomenės namų kapitalinio 
remonto darbai 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

26. Kybartų kultūros centro pastato (un. Nr. 3996-
1013-5016) J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai, 
paprastasis remontas, įrengiant cokolio ir pamatų 
hidroizoliaciją, šiltinimą ir drenažą, ir lietaus 
tinklų bei siurblinės nauja statyba. 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

27. Savivaldybės socialinių būstų  remontas SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

28. Kultūros įstaigų infrastruktūros  
atnaujinimas 

Paežerių dvaro sodybos (KVR unikalus objekto 
kodas 1029) kiaulidės (KVR unikalus objekto 
kodas 25714) pastato tvarkybos darbai 

VB, SB Vilkaviškio rajono Suvalkijos 
(Sūduvos) 

kultūros centras / 
Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos 
Investicijų ir strateginio 

planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2024 m. 

29. Viešosios bibliotekos vidaus patalpų kapitalinis 
remontas 

VB, SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

30. Sporto infrastruktūros 
atnaujinimo darbai, 

projektavimas 

Kybartų miesto stadiono rekonstrukcija VB, SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

31. Vilkaviškio miesto stadiono rekonstrukcijos 
techninio projekto parengimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

32. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 
sporto aikštyno modernizavimo techninio 
projekto parengimas 

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 
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Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

33. 2 vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Kybartuose 
(P. Cvirkos ir Kudirkos Naumiesčio g.)  

SB Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

34. Socialinės infrastruktūros 
statybos darbai 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių 
grupių asmenims) pastato, Šiaurės g. 19 Kybartai, 
statybos darbai 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

35. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių 
grupių asmenims) pastato, Darbininkų g. 1A 
Kybartai, statybos darbai 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

3. Viešųjų  teritorijų infrastruktūra 

36. Melioracijos statinių 
atnaujinimo darbai 

Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių  
kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių 
rekonstravimas 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 
2022–2023 m. 

37. Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių 
kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių 
rekonstravimas 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

38. Vilkaviškio rajono Alvito ir Dailučių  
kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių 
rekonstravimas 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

39. Viešųjų erdvių atnaujinimo 
darbai 

Vilniaus g., Virbalyje viešosios erdvės 
atnaujinimo darbai 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

40. Viešojo tualeto įrengimas J. Basanavičiaus g. 17, 
Kybartuose 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

41. Teritorijos prie Vilkaviškio kultūros centro 
(Vytauto g. 28, Vilkaviškyje) atnaujinimo darbai 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 
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Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

42. Teritorijų prie Šeimenos upės (nuo Vytauto g. iki 
Nepriklausomybės g., Vilkaviškyje) atnaujinimo 
darbai 

SB, ES Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio 
planavimo skyrius 

Darbus planuojama vykdyti 2022 
m. 

 
 

 Europos Sąjungos lėšos ES 
Valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir 
kitų ministerijų lėšos) 

V 

Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitoma ir savivaldybės paskolos lėšos) SB 
Privačios, juridinių asmenų lėšos KT 
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos SIP 
Valstybės biudžeto lėšos VB 

 


