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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento 211, 216, 217 punktais, teikia Savivaldybės bendruomenei 2014 metų Savivaldybės
tarybos veiklos ataskaitą. Ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu pateikia Savivaldybės meras.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba – atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti
savivaldos teisę Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės tarybą sudaro 25
Savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymą. 2014 m. Savivaldybės tarybos sudėtis pasikeitė: tarybos narį Liną Blažaitį pakeitė tarybos
narys Sigitas Rinkevičius.
2014 metais Savivaldybės taryboje veikė 4 frakcijos: Lietuvos socialdemokratų,
Nepriklausomų savivaldybės tarybos narių, Jungtinių pajėgų, Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjungos valstiečių frakcija, ir Nepriklausomų savivaldybės tarybos narių koalicija.
Tarybos narių aktyvumas ir posėdžių lankomumas pateikiami lentelėje (1 priedas).
2014 m. buvo užregistruotas ir pateiktas Savivaldybės tarybai svarstyti 388 sprendimo
projektai: 2 sprendimo projektai nepatvirtinti, 8 teikti svarstyti pakartotinai.
Savivaldybės taryba 2014 m. patvirtino 378 sprendimus. Svarbiausi svarstyti
klausimai: Strateginio veiklos plano, 2014 metų Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės 2014 metų
veiklos programų patvirtinimo, mokyklų tinklo pertvarkos, mokinio krepšelio paskirstymo,
investicinių projektų įgyvendinimo, smulkiojo ir vidutiniojo verslo plėtros, aplinkos apsaugos
rėmimo programos tvirtinimo ir vykdymo, pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms sutikimo,
turto valdymo, įstaigų reorganizavimo ir kiti Vilkaviškio rajonui svarbūs klausimai.
Priimti sprendimai pagal jų pateikimą:
2014 m.
Padaliniams nepriklausantys darbuotojai
Bendrasis skyrius
Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius
Finansų ir biudžeto skyrius
Juridinis skyrius
Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius

4
15
124
28
10
65

2013 m.
(palyginimui)
6
24
143
21
19
35

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Žemės ūkio skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Personalo skyrius
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius
Savivaldybės kontrolierius

74
1
8
1
3
42
1

31
2
16
1
4
1

Savivaldybės tarybos komitetai svarstė teikiamų Savivaldybės tarybai sprendimų
projektus, juos nagrinėjo, teikė pasiūlymus bei išvadas, kontroliavo kaip laikomasi įstatymų, kaip
vykdomi priimti Savivaldybės tarybos sprendimai.
Biudžeto, finansų,, ekonomikos ir verslo komitetas. Komiteto nariai – Dovilė
Rapulskienė, Valentinas Piečiukaitis, Vytautas Geležiūnas, Valdas Kamaitis, Lina Kružinauskienė,
Gintautas Plečkaitis.
Per 2014 metus buvo planuota 14 komiteto posėdžių, įvyko 12. Posėdžių lankomumas
65 proc.
Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitetas. Komiteto
nariai – Kęstas Kružinauskas, Kazys Kiaulakis, Petras Žilionis.
2014 metais įvyko 4 Komiteto posėdžiai.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Komiteto nariai – Gedeminas
Gudaitis, Linas Blažaitis, Algimantas Antanas Greimas, Lina Kochanskienė, Mavliuda Melibajeva,
Raimunda Danguolė Sutkaitienė, Rimvydas Žiemys. Linui Blažaičiui tapus VšĮ „Vilkaviškio
ligoninės“ vadovu, Komitete liko 6 nariai.
2014 metais įvyko 9 Komiteto posėdžiai. Posėdžių metu buvo svarstomi sveikatos
priežiūros, socialinių reikalų srities klausimai: vienkartinės finansinės paramos skyrimo, išlaidų
kompensavimo, maitinimo bei medikamentų normatyvų, paramos mokiniams, nemokamo
maitinimo ir kt.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas. Komiteto nariai – Petras Volungevičius,
Jūratė Morkevičienė, Birutė Šeimienė, Stanislovas Lopeta.
2014 metais įvyko 8 Komiteto posėdžiai, kurių metu apsvarstyta ir pritarta 43
sprendimų projektams. Posėdžių lankomumas 87 proc.
Žemės ūkio ir aplinkos komitetas. Komiteto nariai – Arvydas Šlivinskas, Algirdas
Pilipavičius, Vitas Katkevičius, Algimantas Mackevičius.
2014 m. įvyko 4 Komiteto posėdžiai. Komitete svarstyti klausimai dėl biudžeto ir
fondų naudojimo, žemdirbių ir jų organizacijų rėmimo, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų,
kaimo gyvenviečių infrastruktūros plėtojimo bei aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos. Posėdžių
lankomumas 100 proc.
Kontrolės komitetas. Komiteto nariai – Rimvydas Žiemys, Algimantas Mackevičius,
Algirdas Pilipavičius, Birutė Šeimienė, Stanislovas Lopeta. Komiteto 2014 metų veiklos ataskaita
priedama (2 priedas).
Savivaldybės tarybos nariai dirbo Savivaldybės tarybos sudarytose nuolatinėse
komisijose:

Etikos,

Antikorupcijos,

Administracinėje,

Paramos,

Savivaldybės

Peticijų,

Visuomeninėje

privatizavimo,

Vilkaviškio

administracinių
rajono

ginčų,

savivaldybės

apdovanojimų, Verslo subjektų paraiškoms svarstyti. Antikorupcijos komisijos ataskaita pridedama
(3 priedas).
Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose Vilkaviškio rajono miestų
teritorijose esančių probleminių sklypų formavimo bei Viešųjų pirkimų komisijose dirbo
Savivaldybės tarybos deleguoti tarybos nariai – Kazys Kiaulakis, Algimantas Mackevičius,
Gintautas Plečkaitis.
Jaunimo reikalų, Savivaldybės švietimo tarybose, Savivaldybės lyderystės plėtros
modelio kūrimo kūrybinėje grupėje dirbo deleguoti Tarybos nariai – Birutė Šeimienė, Jūratė
Morkevičienė.

2014 m. Savivaldybės tarybos nariai naudojosi visiškai kompiuterizuotu sprendimų
projektų ir lydimųjų dokumentų pateikimu. Užtikrinant viešumą ir skaidrumą, Teisės aktų registre
(administruojamame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos) ir Savivaldybės svetainėje
www.vilkaviskis.lt buvo skelbiami sprendimų projektai ir priimti Savivaldybės tarybos sprendimai.
Tarybos posėdžių salėje tarybos narių darbo vietos

kompiuterizuotos, posėdžiai

pravedami ir balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Užtikrinant viešumą Tarybos
posėdžiai transliuojami, posėdžių įrašai archyvuojami. Nuo 2014 m. liepos mėn. taip pat daromi
Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių garso įrašai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, komitetai, komisijos, meras dirbo vadovaudamiesi
Lietuvos

Respublikos

Konstitucija,

Vietos

savivaldos

įstatymu,

kitais

teisės

aktais,

reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu ir laikydamiesi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės, kolegialumo bei
moralės principų.
Savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami tik Tarybos narių, Administracijos,
įmonių, įstaigų, bendruomenių glaudaus bendradarbiavimo dėka.

MERO VEIKLA
Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta 90 Mero potvarkių:
1. veiklos klausimais – 73,
2. atostogų klausimais – 10,
3. komandiruočių klausimais – 6,
4. personalo klausimais – 3.
Savivaldybės meras gyventojus asmeniniais klausimas priėmė kiekvieną pirmadienį.
Savivaldybės merui piliečiai pateikė 1038 prašymus. Piliečiai daugiausiai kreipėsi statybos
architektūros ir urbanistikos, vietinio ūkio, socialinės parmos klausimais.
Meras dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos, Marijampolės regiono plėtros tarybos,
Vištyčio regioninio parko jungtinės tarybos veikloje.
Tęsiamas

bendradarbiavimas

su

užsienio

valstybių

savivaldybėmis,

tarptautinėmis,

visuomeninėmis organizacijomis. 2014 m. meras Savivaldybėje priėmė 9 oficialias delegacijas:
Raudonojo kryžiaus draugijos narius iš Vokietijos, partnerius iš Danijos, Italijos, Norvegijos,
Ministrą Pirmininką, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir darbo ministrus ir kt. atsakingus asmenis (4
priedas).
__________________

