
 

 

 

 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. TS-135 

Kazlų Rūda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,  

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų 

Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 183 ir 184 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama). 

  Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas 

pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo 

Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

  

 

 

 

Savivaldybės meras                                      Mantas Varaška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA  

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 

2020 m. gegužės 27 d.       

sprendimu Nr. TS-135 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 

 

 Iki 2019 m. balandžio 11 dienos darbą tęsė Kazlų Rūdos savivaldybės penktojo šaukimo 

taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybą sudarė dvidešimt vienas narys: A. Ališauskas, V. Aputis, 

A. Ašmenskas, A. Čepienė, J. Dabrila, D. Juknevičienė, V. Kanevičius, J. Kazla, V. Kazlauskas, V. 

Kazlienė, A. Klimas, V. M. Klimienė, R. Kneizevičienė, R. Navickas, J. Rinkevičius, E. Silickas, T. 

Šalkauskas, A. Vaišnora, M. Varaška, R. Vinikienė, S. Zaksaitė. Savivaldybės tarybai vadovavo 

Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius.  

 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narių dauguma, Tarybos narių 

mažuma (opozicija) 

Pirmininkas Nariai 

1. 

 

 

 

Tarybos narių valdančioji dauguma V. Kanevičius 

 

Aputis Vytas, 

Ašmenskas Audrius, 

Čepienė Asta, 

Dabrila Jonas, 

Juknevičienė Daiva, 

Kazla Justinas, 

Kazlauskas Valdas, 

Kazlienė Vilija, 

Rinkevičius Juozas, 

Šalkauskas Tadas, 

Varaška Mantas, 

Zaksaitė Sandra. 

2. Tarybos narių mažuma (opozicija) 

 

 

 

A.Vaišnora Ališauskas Algirdas, 

Klimienė Vida 

Milda, 

Klimas Alfonsas, 

Kneizevičienė Reda, 

Navickas Remigijus, 

Silickas Evaldas, 

Vinikienė Ramutė. 

 

Politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai jungėsi į frakcijas. 

 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narių  frakcijos Pirmininkas Nariai 

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

Tarybos narių frakcija 

Kanevičius 

Vytautas 

Aputis Vytas, 

Čepienė Asta, 

Dabrila Jonas. 

2. Socialdemokratų Tarybos narių frakcija Kazla Justinas Kazlauskas Valdas, 

Rinkevičius Juozas. 

3. Tarybos narių frakcija „Jaunoji Sūduva“ Varaška 

Mantas 

Šalkauskas Tadas, 

Zaksaitė Sandra. 

4. Tarybos narių frakcija „Tėvynės Sąjunga-

Lietuvos krikščionys demokratai“ 

Navickas 

Remigijus 

Ališauskas Algirdas, 

Vinikienė Ramutė 
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5. Mišrioji Tarybos narių frakcija Kazlienė Vilija Ašmenskas Audrius, 

Juknevičienė Daiva. 

6. Tarybos narių frakcija „Liberalų sąjūdis“ Vaišnora Aidas Klimas Alfonsas, 

Klimienė Vida Milda, 

Kneizevičienė Reda, 

Silickas Evaldas. 

 

Nuo 2019 m. balandžio 11 d. (po savivaldos rinkimų) naujai prisiekė ir darbą pradėjo 

Kalzų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo taryba, kurią sudaro dvidešimt vienas narys: Kazla 

Justinas, Kazlas Valdas, Kazlauskas Valdas, Kazlienė Vilija, Kneizevičienė Reda (jai atsisakius 

mandato – Klimienė Vida Milda), Liepinis Giedrius, Merkevičiūtė Jolita, Mikalauskas Liudas, 

Mikalauskienė Sigita, Motiejauskienė Erika, Navickas Remigijus, Ozerenskis Domantas, 

Rinkevičius Juozas, Silickas Evaldas, Stankevičienė Sandra, Šalkauskas Tadas, Šnirpūnaitė Jurgita, 

Tamašauskienė Meirita, Vaišnora Aidas, Varaška Mantas, Žitkus Marius. 

Ataskaitiniais metais įvyko trylika Tarybos posėdžių. Jų metu svarstyti 231 klausimas.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narių dauguma, Tarybos 

narių mažuma (opozicija) 

Pirmininkas Nariai 

1. 

 

 

 

Tarybos narių valdančioji dauguma Varaška Mantas 

 

Klimienė Vida Milda,  

Liepinis Giedrius, 

Mikalauskas Liudas, 

Mikalauskienė Sigita,  

Navickas Remigijus, 

Ozerenskis Domantas,  

Silickas Evaldas, 

Stankevičienė Sandra,  

Šalkauskas Tadas, 

Šnirpūnaitė Jurgita, 

Tamašauskienė Meirita,  

Vaišnora Aidas,  

Varaška Mantas,  

Žitkus Marius. 

2. Tarybos narių mažuma  

 

 

 

 Kazla Justinas,  

Kazlas Valdas, 

Kazlauskas Valdas,  

Kazlienė Vilija, 

Merkevičiūtė Jolita, 

Motiejauskienė Erika,  

Rinkevičius Juozas. 

 

Politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai jungėsi į frakcijas 

 

Eil. 

Nr. 

Tarybos narių  frakcijos Pirmininkas Nariai 

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

Tarybos narių frakcija 

Kazlas Valdas Kazlienė Vilija, 

Merkevičiūtė Jolita, 

2. Socialdemokratų Tarybos narių frakcija Kazla Justinas Kazlauskas Valdas, 

Motiejausienė Erika, 

Rinkevičius Juozas. 

3. Tarybos narių frakcija „Jaunoji Sūduva“ Mikalauskas 

Liudas 

Liepinis Giedrius, 

Mikalauskienė Sigita, 
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Stankevičienė Sandra, 

Šalkauskas Tadas, 

Šnirpūnaitė Jurgita. 

4. Tarybos narių frakcija „Tėvynės Sąjunga-

Lietuvos krikščionys demokratai“ 

Ozerenskis 

Domantas 

Navickas Remigijus, 

Tamašauskienė Meirita, 

Žitkus Marius. 

5. Tarybos narių frakcija „Liberalų sąjūdis“ Vaišnora 

Aidas 

Klimienė Vida Milda, 

Silickas Evaldas. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos komitetai. 

  

Eil. 

Nr. 

Komitetas Komiteto 

pirmininkas 

Komiteto nariai 

1. Ekonomikos, finansų ir verslo 

reikalų komitetas 

Tamašauskienė 

Meirita 

Motiejauskienė Erika, 

Rinkevičius Juozas, 

Šalkauskas Tadas, 

Šnirpūnaitė Jurgita, 

Tamašauskienė Meirita. 

2. Socialinių, sveikatos ir 

bendruomenių reikalų komitetas 

Žitkus Marius Kazlienė Vilija, 

Kneizevičienė Reda, jai 

atsisakius mandato - 

Klimienė Vida Milda, 

Šnirpūnaitė Jurgita, 

Žitkus Marius. 

3. Švietimo ir jaunimo reikalų 

komitetas 

Stankevičienė 

Sandra 

 

Kazlauskas Valdas, 

Merkevičiūtė Jolita, 

Ozerenskis Domantas, 

Stankevičienė Sandra, 

Vaišnora Aidas. 

4. Kultūros, turizmo ir sporto 

reikalų komitetas 

Mikalauskienė 

Sigita 

Kazlas Valdas, 

Mikalauskas Liudas, 

Mikalauskienė Sigita, 

Ozerenskis Domantas. 

5. Ūkio, turto, žemės ūkio ir 

teisėsaugos reikalų komitetas 

Silickas Evaldas Kazla Justinas, 

Liepinis Giedrius, 

Navickas Remigijus, 

Silickas Evaldas. 

6. Kontrolės komitetas Merkevičiūtė Jolita Merkevičiūtė Jolita, 

Rinkevičius Juozas, 

Šalkauskas Tadas, 

Tamašauskienė Meirita, 

Vaišnora Aidas. 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos komitetų darbas 

 

Eil. 

Nr. 

Komitetas Įvyko 

posėdžių  

Svarstyta 

klausimų 

1. Ekonomikos, finansų ir verslo reikalų komitetas 11 84 

2. Socialinių, sveikatos ir bendruomenių reikalų komitetas 11 59 

3. Švietimo ir jaunimo reikalų komitetas 12 52 

4. Kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas 7 19 
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5. Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas 11 74 

6. Kontrolės komitetas 6 10 

 

 

FINANSAI IR BIUDŽETAS 

  

 Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2019 metų pajamų įvykdymas  

     

Pajamų pavadinimas Patikslintas planas, 

tūkst. Eur 

Įvykdyta, 

tūkst. Eur 

% 

Mokesčiai  6072,3 6349,0 104,6 

Dotacijos 5440,4 5372,1 98,7 

Kitos pajamos 329,5 372,1 112,9 

Iš viso pajamų 11842,2 12093,2 102,1 

Metų pradžios likutis  558,0 558,0 100,0 

Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų 450,0 195,0 

 

43,3 

IŠ VISO 12850,2 12846,2 99,9 

                       

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2019 metų išlaidų įvykdymas pagal valstybės funkcijas 

 

Valstybės 

funkcijos 

kodas 

Valstybės funkcijos pavadinimas Įvykdyta 

tūkst. Eur 

Procentais 

01 Bendros valstybės paslaugos 1352,4 11,0 

02 Gynyba 19,2 0,2 

03 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 200,2 1,6 

04 Ekonomika 1779,4 14,5 

05 Aplinkos apsauga 295,9 2,4 

06 Būstas ir komunalinis ūkis 156,7 1,3 

07 Sveikatos apsauga 128,0 1,0 

08 Poilsis, kultūra ir religija 620,5 5,1 

09 Švietimas 5960,5 48,6 

10 Socialinė apsauga 1746,3 14,3 

 Iš viso 12259,1 100 

            

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų mokėtinos sumos 

 

 

Įsiskolinimo pavadinimas 

 

Likutis 

2018-12-31 

tūkst. Eur 

Likutis 

2019-12-31  

tūkst. Eur 

Rezultatas 

-sumažėjo 

+padidėjo 

tūkst. Eur 

Ilgalaikiai įsipareigojimai (ilgalaikės 

paskolos) 

1084,8 1084,8 0,0 

Mokėtinos sumos (kreditiniai įsiskolinimai) 45,4         31,0 -14,4 

Iš viso įsiskolinimų 1130,2 1115,8 -14,4 

                                                                                                         

Savivaldybė pradelstų įsiskolinimų neturi. 

Pagal Savivaldybės konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos 2018 m. gruodžio 

31 d. duomenis viešojo sektoriaus subjektų turtas sudarė – 32228,79 tūkst. Eur, iš jų: ilgalaikis 

turtas – 30567,92 tūkst. Eur, trumpalaikis turtas – 1660,87 tūkst. Eur, finansavimo sumos, 
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įsipareigojimai ir grynasis turtas sudarė – 32228,79 tūkst. Eur, iš jų: finansavimo sumos – 16283,44 

tūkst. Eur, įsipareigojimai – 1703,62 tūkst. Eur, grynasis turtas – 14241,74 tūkst. Eur. 

 

 

ŠVIETIMO POLITIKA 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos ilgalaikis 

prioritetas – Pažangi, iniciatyvi ir sveika bendruomenė. 

Programos įgyvendinimo strateginis tikslas – kurti savivaldybėje palankią aplinką 

gyvenimui, mokslui ir veiklai, skatinant žinių visuomenės plėtrą, kultūrinį, sportinį, ekonominį 

aktyvumą, tvarkant viešąją infrastruktūrą. 

Kazlų Rūdos savivaldybė yra 13 švietimo įstaigų savininkė: 1 vaikų lopšelis-darželis, 1 

pradinė mokykla, 1 mokykla-darželis, 4 pagrindinės mokyklos, 2 gimnazijos, 1 mokykla skirta 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, 2 neformaliojo švietimo įstaigos (menų ir sporto), 1 

pedagoginė psichologinė tarnyba. Taip pat veikia 1 daugiafunkcis centras, kuris yra mokyklos-

darželio skyrius. 

Mokiniai 

Mokinių registro duomenimis 2019 m. rugsėjo 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės 

mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas mokėsi 1199 mokiniai,  priešmokyklinio ugdymo 

programas – 118, ikimokyklinio ugdymo programas – 301. Mokinių registro duomenimis 2019 m. 

spalio 1 d. neformaliojo švietimo programas lanko 344 mokiniai, formalųjį  švietimą papildančias 

programas – 250, neformaliojo vaikų švietimo programas – 141, neformaliojo vaikų švietimo 

tikslinį finansavimą gavo – 367.      

2019 m. vieno mokinio mokymui skirtos lėšos svyruoja nuo 1208 eurų iki 3219 eurų, 

2018 m. – nuo 1112 iki 2939 eurų. 

2019 m. vienam mokiniui skirtos aplinkos lėšos svyruoja nuo 578 eurų iki 1267 eurų, 

2018 m. – nuo 489 iki 1279 eurų. Aplinkos lėšos skaičiuotos atsižvelgiant į bendrą vaikų skaičių 

(bendrasis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas). 

2019 m. vienam mokiniui tenkantis bendras patalpų plotas svyruoja nuo 11,93 iki 32,71 

kv. m, 2018 m. – nuo 10,95 iki 17,89 kv. m. Mažėjant mokinių skaičiui mokyklose, nevykdant 

mokyklų tinklo pertvarkos, didėja vienam mokiniui tenkantis bendras patalpų plotas. 

 Mokiniai į mokyklas vežiojami maršrutiniais autobusais, mokykliniais, geltonaisiais 

autobusais, traukiniais ir specialiuoju transportu.  

2019–2020 mokslo metais pavežama 491 mokinys. Į mokyklas pavežami visi mokiniai, 

gyvenantys kaime toliau kaip 3 km nuo mokyklos. 

2019 metais Kazlų Rūdos „Saulės“  mokyklai skirtas mokyklinis autobusas. Šiuo metu 

savivaldybė turi 13 mokyklinių autobusų, kurie skirti mokinių vežiojimui į mokyklas. Keturios 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos turi po du mokyklinius autobusus, o kitos po vieną 

mokyklinį autobusą.   

 Mokinių užimtumas 

2019–2020 mokslo metų pradžioje neformaliojo vaikų švietimo įstaigose buvo ugdomi 

344 mokiniai (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje – 139 mokiniai, Kazlų Rūdos 

sporto centre – 229 mokiniai). 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau tekste – NVŠ) programoms įgyvendinti lėšos buvo 

skirtos iš Europos struktūrinių fondų. 2019 metais Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 46852,50 euro. 

Paslaugas teikė 7 NVŠ teikėjai, kurie įgyvendino 7 akredituotas NVŠ programas, jose dalyvavo 367 

vaikai. 

Vaikų ir jaunimo dalyvavimui poilsio ir kituose socializacijos projektuose skirta 

29380 eurų, iš jų: 

1. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektams įgyvendinti skirta 2600 eurų, 

įgyvendinti 4 projektai. 
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2. Vaikų mokymo plaukti projektams įgyvendinti skirta 11490 eurų, įgyvendinta 10 

projektų. 

3. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektams įgyvendinti skirta 3050 eurų, įgyvendinti 9 

projektai. 

4. Vaikų socializacijos projektams, vykdomiems per mokslo metus, įgyvendinti skirta 

3100 eurų, įgyvendinti 8 projektai. 

5. Vaikų vasaros poilsio projektams įgyvendinti skirta 9140 eurų, įgyvendinti 8 

projektai. 

Kultūra ir sportas 

 Skatinant aktyvų visuomenės dalyvavimą kultūros ir meno veikloje, ypatingas dėmesys 

skiriamas kūrybingai asmenybei ugdyti kultūros ir meno priemonėmis: nuolat gerinamos kultūros ir 

meno paslaugų įvairovei būtinos sąlygos, diegiamos sociokultūrinės naujovės, aktyvinamas sektorių 

bendradarbiavimas. Ypač svarbus kultūros paklausos ugdymas, visų pirma, tarp vaikų ir jaunimo, 

siekiant dalyvavimą kultūroje paversti sąmoningu pasirinkimu. Numatoma, kad tokios iniciatyvos 

kaip kultūros pasas, nemokamas muziejų lankymas, kurios pradedamos visiškai įgyvendinti nuo 

2019 m. svariai prisidės prie aktyvesnio visuomenės dalyvavimo kultūrinėje meninėje veikloje.

 Pagrindiniai Kazlų Rūdos savivaldybės kultūrinės bendruomeninės veiklos židiniai yra 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras bei Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka. 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro organizuojama kultūrinė veikla kasmet 

sulaukia vis didesnio susidomėjimo, žmonių įsitraukimo kaip dalyvių ar lankytojų. 

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos paslaugomis 2019 metais 

naudojosi 2890 registruotų vartotojų, tai yra 25 procentai gyventojų, viešo interneto prieigomis – 

3700. Įstaiga įsigijo 4921 vienetą dokumentų, didžioji dalis – naujos, reklamuojamos knygos. 

Bibliotekos darbuotojai organizavo 228 renginius iš jų – 124 parodas. Ne vienerius metus 

sėkmingai vykdomos edukacinės veiklos, rengiami mokymai, aktyviai dalyvaujama nacionalinėse 

skaitymo skatinimo, kompiuterinio raštingumo ir saugumo  ugdymo akcijose. 

Svarbiausias vaidmuo organizuojant sporto renginius bei ugdant sportininkus tenka 

Kazlų Rūdos sporto centrui. Įstaiga 2019 metais vykdė 8 atskiras sporto šakas pagal neformalaus 

švietimo programas: dziudo, fitnesas-kultūrizmas, futbolas, graikų-romėnų imtynės, krepšinis, 

lengvoji atletika, tinklinis, tenisas. Kazlų Rūdos sporto centras organizavo Lietuvos mokyklų 

žaidynių savivaldybės ir zoninius etapus. 2018–2019 m. buvo atlikti sporto salės, treniruoklių ir 

imtynių salės įrengimo darbai, įsigyta įranga: treniruokliai, svoriai ir imtynių veikloms skirti 

paklotai.  

Kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimui Kazlų Rūdos savivaldybė 

papildomai skyrė 43533 eurus, finansavimas skirtas 16 paslaugų teikėjų. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų įgyvendinimui skirta 

3000 eurų, įgyvendinta  viena programa. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcija – organizuoti ir koordinuoti 

savivaldybėje teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo 

gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) 

ir jų tėvams, globėjams (rūpintojams) teikimą.  

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019  m. sausio 29 d. įsakymu 

Nr. KP-28 Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius) nuo 2019 m. vasario 1 d. tarnybinio kaitumo būdu perkeltas į Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius) pareigas.   

Siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su švietimo pagalbos, socialines ir 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis institucijomis, organizacijomis, įstaigomis bei skatinti 

efektyvesnę veiklą  vaiko gerovės užtikrinimo srityje 2019 m. buvo organizuota: 

11 Kazlų Rūdos savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu analizuoti 

27 atvejai.  
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Skyrus ar pratęsus Minimalios ar vidutinės priežiūros priemones vaikui ir jo 

įstatyminiams atstovams buvo sudaryti pagalbos ar socialinės integracijos į bendruomenę planai. 

  Jaunimo reikalų koordinavimas 

Suorganizuoti 2 renginiai skirti jaunimo savanorius priimančioms arba galinčiomis 

priimti organizacijoms stiprinti. 

Buvo patvirtintas ir naudojamas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių 

veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento parengtas rekomendacijas). 

I ketvirtį veikė atviroji jaunimo erdvė, kurioje 0,25 etatu dirbo jaunimo darbuotojas. 

Parengti ir patvirtinti nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių 

organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų (programų, projektų, 

iniciatyvų ir pan.) finansavimo konkurso nuostatai ir suorganizuotas finansavimo konkursas pagal 

Departamento pateiktas rekomendacijas. Skirtas finansavimas dviem jaunimo iniciatyvų 

projektams: „Vasara gamtoje“ – 620,00 Eur ir „Kazlų Rūdos savivaldybė jaunojo fotografo akimis“ 

– 800,00 Eur. Suorganizuotas Kalėdinis renginys jaunimui – „Kalėdinė diskoteka“. 

Tačiau iki 2019 m. IV ketvirčio pabaigos Kazlų Rūdos savivaldybėje nebuvo atvirosios 

jaunimo erdvės, nedirbo nė vienas jaunimo darbuotojas, nebuvo savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos, o iš 5 savivaldybės formalių jaunimo organizacijų jaunimo veiklose dalyvavo ir jas 

organizavo tik 2. 

 

APLINKOSAUGA 

 

Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos priemonių sąmatą ataskaitiniais metais įgyvendintos joje nurodytos 

priemonės, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, parengtos sutartys, kontroliuotas jų vykdymas.  

Pagal Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo priemonę 2019 m. buvo 

atliekama seniūnijų ir Kazlų Rūdos miesto teritorijų priežiūra (išvežamos šiukšlės, genėjami 

medžiai, žiemą nuo sniego valomos gatvės, keliai ir kita).  

Nupirktas sodo traktorius už 5400,00 Eur. Motorizuota technika Kazlų Rūdos 

savivaldybės teritorijos priežiūrai ir tvarkymui už 10818,41 Eur. 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos 

užimtumo įstatymą, Savivaldybė organizavimo viešuosius darbus ir Kazlų Rūdos savivaldybės 

užimtumo didinimo programoje numatytas veiklas, kurių tikslas – padėti bedarbiams, įspėtiems apie 

atleidimą iš darbo darbuotojams, taip pat kitiems įtrauktiems į Užimtumo tarnybos apskaitą, 

ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti 

pragyvenimui būtinų lėšų. 

 

 

EKONOMINĖ PLĖTRA IR VERSLAS 

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas. 

2019 m. buvo pateiktos 4 paraiškos smulkiojo ir vidutinio verslo paramos kitoms 

priemonėms kompensuoti. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams remti skirta 8000,00 Eur. 

Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų  rėmimo programų įgyvendinimas. 

2019 metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 16000,00 Eur bendruomenėms ir 

nevyriausybinėms organizacijoms. Bendruomenių rėmimo programai skirta 8800,00 Eur, o 

nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymui – 7200,00 Eur. 

Vykdant Kazlų Rūdos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų  veiklos rėmimą savivaldybės 

biudžeto lėšos buvo skirtos: 

- Krūvelių kaimo bendruomenei projektui „Krūvelių bendruomenės kultūrinės ir 

meninės savimonės ugdymo projektas „Kultūros žiedas“ – 380,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos sveikuolių klubui ATGAJA projektui „Natūralūs vitaminai, gamta 

ir bendrystė – sveikatos eliksyras ir kūnui, ir sielai“ – 425,00 Eur; 
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- Antanavo kultūros klubui „Dvarkiemis“ projektui „Žengiame į Nepriklausomybės 

Lietuvos antrąjį šimtmetį“ – 500,00 Eur; 

- Asociacijai „Keturkojo draugas“ įregistravimo išlaidų kompensavimui – 65,08 Eur; 

- Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijai automobilio draudimo išlaidų 

kompensavimui – 702,24 Eur; 

- Asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubas transporto išlaidoms – 580,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos sveikuolių klubui ATGAJA projektui „Vasara su sveikuoliais – pažink 

Kazlų Rūdos kraštą!!!“ – 700,00 Eur; 

- Jūrės kaimo bendruomenei „Rasų šventė“ išlaidoms – 250,00 Eur; 

- Jankų bendruomenei „Jankų bendruomenės vasaros šventei“ išlaidoms – 300,00 Eur; 

- Bebruliškės kaimo bendruomenei projektui „Bendruomeninės veiklos skatinančios 

socialinį verslą“ – 200,00 Eur; 

- Višakio Rūdos kaimo bendruomenei projektui „Šv. Baltramiejaus, amatų globėjo, 

atlaidų papročiai“ – 500,00 Eur; 

- Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapijai projektui „Prikelkim naujam 

gyvenimui stebuklingąjį Šaltinėlį“ –1000,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetui projektui „Bendros istorijos paieškos 

kultūroje“ – 350,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos badmintono klubui „Aura“ projektui „Judėjimas – sveiko gyvenimo 

pagrindas“ – 500,00 Eur; 

- Organizacijai „Stiklo namai“ projektui „Mes mylim Kazlų Rūdą“ – 1000,00 Eur; 

- Asociacijai „Keturkojo draugas“ projektui „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“ – 500,00 Eur; 

- Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapijai draudimo išlaidų kompensavimui – 

171,91 Eur; 

- Kazlų Rūdos badmintono klubui „Aura“ įregistravimo išlaidoms – 117,28 Eur; 

- Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijai  transporto išlaidų padengimui – 

500,00 Eur; 

- Sūduvos vietos veiklos grupei vietos plėtros strategijos įgyvendinimui – 913,66 Eur; 

- Bagotosios kaimo bendruomenei projekto „Poilsio erdvės sukūrimas“ kofinansavimui – 

449,83 Eur; 

- Asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui projektui „Kazlų Rūdos senjorų klubo 

dešimtmetis“  – 250, 00 Eur; 

- Kazlų Rūdos sveikuolių klubui ATGAJA „Rasų šventė su sveikuoliais“ išlaidoms  – 

229,87 Eur; 

- Krūvelių bendruomenei  projektui „Nemokamas Kalėdų senelio laiškas“ – 500,00 Eur; 

- Asociacijai Kazlų Rūdos tėvų bendruomenei „Vėtrungė“ projektui „Valdorfo 

pedagogikos šimtmečio minėjimas Kazlų Rūdoje“  – 500,00 Eur; 

- Jūrės kaimo bendruomenei bendruomenės namų draudimo išlaidoms kompensuoti – 

98,00 Eur; 

- Krūvelių bendruomenei  notarų biuro ir registrų centro išlaidoms kompensuoti – 139,83 

Eur; 

- Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijai kuro išlaidoms  – 300,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos muzikos klubui projektui „Muzikos instrumentų įsigijimas“ – 700, 00 Eur; 

- Bagotosios kaimo bendruomenei projektui „Lai Kalėdinė dvasia paliečia visus“ – 

100,00 Eur; 

- Bebruliškės kaimo bendruomenei projektui „Kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas ir viešųjų erdvių papuošimas Kalėdų šventėms“  – 220,00 Eur; 

- VšĮ „Kazlų Rūdos futbolui“ projektui „FK „Šilas“ apdovanojimai“  – 150,00 Eur; 

- Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenei Registrų centro ir draudimo išlaidoms kompensuoti 

– 155,69 Eur; 

- Asociacijai Jūrės miestelio bendruomenei kalėdiniams papuošimams – 100,00 Eur; 

- Višakio Rūdos kaimo bendruomenei  viešųjų erdvių papuošimui – 100,00 Eur; 
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- Gudelių kaimo bendruomenei kalėdiniams papuošimams – 100,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijai kuro išlaidoms – 300,00 Eur; 

- Višakio Rūdos kaimo bendruomenei projektui „Turizmo objektų sutvarkymas Višakio 

Rūdoje“ – 1080,00. 

Licencijuojama veikla 

2019 m. licencijos verstis mažmenine prekyba, tabako gaminiais ir alkoholiniais 

gėrimais neišduotos. Per ataskaitinį laikotarpį išduota 10 vienkartinių licencijų verstis mažmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose. 

Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimas 

Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti įgyvendinti 9 projektai: 

1. „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje“ – 2019-01-11 pasirašyta projekto sutartis. Planuojama modernizuoti keturių 

Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ „Kazlų 

Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras“, UAB „Šuolis pirmyn“, IĮ „Rasuolės 

Klusevičienės ambulatorijos“ ir UAB „Jūsų sveikata“) infrastruktūrą. Projekto metu 

numatoma atnaujinti patalpas, įsigyti medicinos ir kitą įrangą, tikslines transporto 

priemones, modernizuoti DOTS kabinetą, įkurdyti pakaitinio gydymo kabinetą, projekto 

partnerių patalpas pritaikyti neįgaliems. Projekto vertė – 130 409,42 Eur. Visos įstaigos savo 

veiklas yra įgyvendinusios, liko  įgyvendinti PSPC veiklas (odontologinio kabineto 

įsigijimas). 

2. 2019 metų spalio mėnesį pasirašyta projekto „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra 

Kazlų Rūdoje“ finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto 

tikslas – Didinti Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ veiklos efektyvumą. Projekto 

metu numatoma įrengti naujo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos – Kazlų 

Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė” – pastatą ir edukacines erdves bei aprūpinti 

priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją, taip sukuriant 40 naujų 

ugdymo vietų. Įgyvendinus projektą, pagerėtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumas, kadangi naujų grupių įkūrimas panaikintų laukiančių eilėje patekti į darželį 

skaičių. Projekto vertė – 471 826,40 Eur. 

3. 2019 m. pasirašyta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų 

tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“ sutartis. Projekto įgyvendinimo metu 

planuojama įsigyti, suremontuoti ir aprūpinti reikiama įranga ne mažiau, kaip 1 būstą, 

kuriame bus galima apgyvendinti ne daugiau kaip 8 vaikų globos namų auklėtinius. Kita 

projekto dalis – suremontuoti Antanavo vaikų dienos centro patalpas. Projekto vertė – 

122,45 tūkst. Eur.  

4. 2019-09-30 pateikta paraiška „Viešosios infrastruktūros gerinimas, rekonstruojant 

Ąžuolų g. (Nr. KR7225), Ąžuolų Būdos kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje“. 

Planuojama rekonstruoti Ąžuolų gatvę Ąžuolų Būdos kaime, įrengiant asfalto dangą ir 

gatvės apšvietimą. Projekto vertė – 250 000,00 Eur.  

5. Lietuvos/Lenkijos programai, 2019-09 pateiktas tarptautinis projektas su Seinų savivaldybe, 

Euroregiono Nemunas Marijampolės ir Suvalkų biurais „Turgus – Targovisko“.  Paraiška 

įvertinta teigiamai. Planuojama įrengti naują turgavietę Kazlų Rūdoje. 

6. Projektas „Bebruliškės kaimo aplinkos infrastruktūros gerinimas žuvininkystės verslo 

ir bendruomenės poreikiams“ – įgyvendinimo metu planuojama atlikti apie 0,90 km 

griovio perteklinių sąnašų šalinimą bei įrengti pėsčiųjų taką, apšvietimą ir tvorą aplink 

multifunkcinę sporto aikštelę. 2019 m. vyko paraiškos tikslinimas, derinimas. Projekto vertė 

– 96 065,00 Eur. 2020-01-10 pasirašyta paramos sutartis.  

7. Projektas „Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės 

būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ – 2019 vasario mėnesį pasirašyta projekto 

finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimo metu 

bus tvarkoma teritorija, esanti Kazlų Rūdos miesto centre tarp M. Valančiaus, J. 

Basanavičiaus ir Taikos gatvių: suformuotas teritorijos kraštovaizdis ir pagerinta ekologinė 
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būklė, apželdinant teritoriją, įdiegiant/sutvarkant mažosios infrastruktūros elementus bei 

statinius, sutvarkant tvenkinio pakrantę. 2019 metų vasarą – rudenį vyko projekto 

koncepcijos kūrimo ir derinimo etapas su Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos 

agentūra. Šiuo metu yra gautas abiejų įstaigų pritarimas koncepcijai todėl pradedamas kitas 

etapas – Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimas, kuriame bus 

pateikti tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, sąmatos ir kt. Po šio etapo vyks projekto 

tvirtinimas ir bus pradėtas rangos darbų pirkimas. Projekto vertė – 290 910,81 Eur.  

8. 2019 metų balandžio mėnesį Kultūros ministerijai buvo pateiktas prašymas įtraukti Kazlų 

Rūdos kultūros centro investicinį projektą „Kultūros paslaugų plėtra ir kokybės 

gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre, esančiame S. Daukanto g. 19 

Kazlų Rūda“ į 2020–2022 metų Valstybės investicijų programą. Gruodžio mėnesį Kultūros 

ministerijos investicijų projektų atrankos komisija patvirtino 2020–2022 m valstybės 

kapitalo investicijų paskirstymo sąrašą, kuriame įtraukė ir Kazlų Rūdos kultūros centro 

investicinį projektą. Projekto vertė – 2 868 000,00 Eur. 

9. Projektas „Bendradarbiavimas per sieną, didinant priešgaisrinį saugumą“ – 2019-05-

21 pasirašyta Finansavimo  sutartis Nr. 1S-185 (pagrindinis partneris – Šipliškių gmina, 

partneris Nr. 2 – Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba). Įgyvendinimo metu 

planuojama įsigyti priešgaisrinę mašiną, bus organizuojami mokymai, demonstracijos, 

patirties mainai tarp Šipliškių ir Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinių tarnybų. Bendra 

projekto vertė – 456.038,03 Eur, partneriui Nr. 2 skirta dalis – 193 623, 09 Eur, iš jų Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos dalis (kofinansavimas) – 29 043,47 Eur (50 proc. nuo 

šios sumos, savivaldybė turi teisę susigrąžinti pagal LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrąjį 

finansavimą, t.y. 14 521,73 Eur). 

 

Strateginis planavimas 

Parengtas atnaujintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2019–2021 m. 

strateginis veiklos planas. 

 

ŪKIS IR INFRASTRUKTŪRA 

 

2019 metais įgyvendinant Viešosios infrastruktūros plėtros programą buvo siekiama 

užtikrinti švietimo, kultūros, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų profesinę ir ūkinę veiklą, tobulinti 

komunalinių paslaugų teikimą vartotojams bei būtiniausių gyventojų poreikių tenkinimą. Pagal šiai 

programai skirtą finansavimą buvo: 

- Sprendžiami svarbiausi infrastruktūros veiklos užtikrinimo klausimai; 

- vystomas ir tobulinamas komunalinis ūkis; 

- užtikrinamas vartotojų  energetinių poreikių tenkinimas; 

- toliau tvarkomas savivaldybės turtas (nuoma, panauda, privatizavimas, remontas, 

rekonstrukcija); 

- vykdomas vietinių kelių ir gatvių remontas bei rekonstrukcija; 

- teikiama parama gyventojams apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis. 

Vykdant 03.01.01.02 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties 

gyvenamųjų patalpų gerinimo priemonę 2019 metais Savivaldybė su asmenimis ir šeimomis, 

turinčiomis teisę į socialinį būstą, sudarė 4 socialinių būstų nuomos sutartis (Kazlų Rūdoje: 

Maironio g. 9-34, Maironio g. 38-21, M. Valančiaus g. 22-13, J. Basanavičiaus g., 14-90). 2019 m., 

gerinant gyvenamųjų patalpų būklę atlikti remonto ir kt. darbai gyvenamosiose patalpose, 

esančiose: M. Valančiaus g. 16-57, Kazlų Rūdoje (lango pakeitimo darbai), Sūkuriškės k. 2-1, 

Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. (stogo remonto darbai), K, Donelaičio g. 5-20, Kazlų Rūdoje (lauko 

durų keitimo, boilerio pajungimo ir ventiliacijos įrengimo darbai), Marijampolės g. 8-3, Kazlų 

Rūdoje (elektros instaliacijos remonto darbai); Degučių k. 9, Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. (krosnies 

ir kamino remonto darbai); M. Valančiaus g. 13-33, J. Basanavičiaus g. 14-90 ir Maironio g. 9-34, 
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Kazlų Rūdoje (elektrinių viryklių pajungimo darbai); Vytauto g. 5, Kazlų Rūdoje (vandens šulinio 

remonto darbai). 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis Kazlų Rūdos savivaldybei priklauso 117 

gyvenamosios patalpos: 

- 80 socialiniai būstai, iš jų – 6 laisvi būstai; 

- 37 savivaldybės būstai, iš jų – 1 manevrinis butas. 

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąraše 2019 m. gruodžio 31 d. įrašyti 52 asmenys ir 

(ar) šeimos, iš jų:  

jaunų šeimų grupėje 11 šeimų;  

šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) grupėje 2 šeimos;  

buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų likusių be tėvų globos asmenų ir jų 

šeimų grupėje 1 asmuo; 

neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, grupėje 12 

asmenų ar šeimų; 

bendrojoje grupėje 21 asmuo ar šeima; 

socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, 

grupėje 5 šeimos. 

Vykdant 03.01.01.03 Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo priemonę 2019 

metais, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymu savivaldybės turtas buvo nuomojamas ir perduodamas naudoti pagal panaudą arba 

patikėjimo teise, keičiama nekilnojamojo turto paskirtis. Paruošti 36 Kazlų Rūdos savivaldybės 

tarybos sprendimai, sudarytos sutartys su Kazlų Rūdos savivaldybės įstaigomis ir paruošti turto 

perdavimo aktai bei kiti dokumentai.  

Buvo teikiami užsakymai ir duomenys Marijampolės žemėtvarkos skyriui dėl žemės 

sklypų įregistravimo ir panaudos sutarčių sudarymo. Buvo vykdoma nekilnojamo turto 

privatizavimo programa, turto vertinimas, statinių inventorizacija, teisinė registracija, žemės sklypų 

formavimas. 

Pagal 03.01.01.04 Turto kūrimo bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros priemonę 2019 metais atlikti: 

- Šilumos įvado į pastatą, esantį Atgimimo g. 5, Kazlų Rūdoje, remonto darbai už 

11960,35 Eur; 

- Plutiškių gimnazijos, mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav., pastato (un. Nr. 

5198-4007-0010) II etapo darbai – patalpų Nr. 4, 5, 6 (I a.), paprastojo remonto ir 

radiatorių, esančių patalpoje Nr. 3 (I a.), uždengimo darbai už 12435,00 Eur; 

- Kazlų Rūdos miesto senųjų kapinių laistymo sistemos atnaujinimo darbai už 1701,66 

Eur. 

- Nupirkti 8 vnt. betoninių lauko suoliukų už 2226,40 Eur; 

- Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda, modernizavimo 

darbai už 23287,41 Eur; 

- Pagal poreikį atlikti lietaus nuotekų darbai už 4544,56 Eur;  

- Elektros ir santechnikos įrenginių remonto darbai už 1385,35 Eur. 

Atlikti apmokėjimai UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ už neapgyvendintų 

savivaldybės socialinių būstų šilumą. 

Atlikti apmokėjimai UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ už neapgyvendintų 

savivaldybės socialinių būstų administravimą, eksploatavimą ir kaupiamąsias įmokas. 

Vykdant 03.01.02.01 Savivaldybės infrastruktūros gerinimo priemonę ir 03.01.02.05 

Seniūnijų infrastruktūros gerinimo priemonę 2019 m. 2019-04-25 Kazlų Rūdos savivaldybės mero 

potvarkiu Nr. MV-25 sudarytos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros 

programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės (toliau tekste – darbo 

grupės), sprendimus: 

pagal 2019-06-05 darbo grupės protokolą I-1, atlikti pagrindiniai darbai: 
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Kazlų Rūdos senųjų kapinių laistymo sistemos atnaujinimui 1701,66 

Kazlų Rūdos pradinės mokyklos lauko laiptų remonto darbams atlikti 9994,60 

Plutiškių gimnazijos 2019-2020 mokslo metų klasių remonto, koridorių ir 

laiptinių grindų dažymui.  
700,00 

Kazlų Rūdos kultūros centro elektros įrenginių pajungimui prie ESO tinklų.  4700,00 

Giluminio siurblio remontui, esančiam Mokyklos g. 2, Višakio Rūdos k., Kazlų 

Rūdos sav. 
1157,97 

Lietaus nuotekų tinklų remontui automobilių stovėjimo aikštelėje Maironio g. 36-

38, Kazlų Rūdoje 
11181,16 

VšĮ Kazlų Rūdos ligoninei negyvenamųjų patalpų (garažų), esančių Vytauto g. 

45, Kazlų Rūdoje langų užmūrijimui ir 5 m ilgio tvoros įrengimui  
2167,30 

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijai pakeisti patalpų lauko durims 600,00 

Kazlų Rūdos sporto centrui miesto parke iškloti trinkelėmis 100 kvadratinių 

metrų ploto aikštelę, maitinimo zonai įrengti 
6000,00 

Antanavo bendruomenei suoliukų įrengimui Antanavo parke 1500,00 

Suoliukų įrengimui prie gatvių Kazlų Rūdoje 2226,40 

Multifunkcinio treniruoklio iškėlimo iš daugiabučio namo M. Valančiaus g. 24, 

Kazlų Rūdoje prieigų ir jo įrengimas Kazlų Rūdos parke 
945,81 

Biotualetų pirkimui ( 8 vnt.).  3988,16 

Informacinių stendų įsigijimui 776,94 

Apmokėti už Miško g. rekonstrukcijos, Kelių direkcijos nefinansuojamus darbus 8636,31 

Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklai priešmokyklinio ugdymo grupei įrengti 10600,00 

Bagotosios pagrindinei mokyklai tvoros įrengimui 400,00 

Lietaus nuotekų nuvedimui nuo įvažiavimo į Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-

darželio teritoriją 
3997,44 

Šaligatvio ir pėsčiųjų perėjos įrengimui Maironio gatvėje 6600,00 

El. laidų ir atramų demontavimui P. Sapiegos g., Plutiškių k. 1759,40 

 

pagal 2019-07-30 darbo grupės protokolą I-2, atlikti pagrindiniai darbai: 

Plutiškių gimnazijos teritorijos aptvėrimui 19126,40 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio teritorijos aptvėrimui 12138,20 

Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos Caritas avarinio išėjimo įrengimui 2900,00 

Nenaudojamo lauko tualeto panaikinimui prie Vytauto g. 22 gyvenamojo namo 582,32 

Jūrės miestelyje pėsčiųjų takų įrengimo papildomiems darbams  atlikti 10484,65 

Pėsčiųjų tako atkarpos įrengimui iki Vytauto g. ir L. Partizanų gatvės sankirtoje 

esančios perėjos 
3497,52 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos katilinės remontui 3422,88 

Tualetų, atliekų konteinerių ir prekybos automatų aikštelių įrengimui miesto 

parke  
1566,57 

Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčios perdažymui 5000,00 

Ąžuolų Būdos kaimo kapinių tvoros remonto darbams 2319,40 

Bagotosios kaimo kapinių tvoros remonto darbams 5204,60 

 

pagal 2019-09-10 darbo grupės protokolą I-3, atlikti pagrindiniai darbai: 

Šaligatvio įrengimui Jaunimo g., Kazlų Rūdoje 2757,31 

Bagotosios kaimo bendruomenei stebėjimo kamerų įrengimui, infrastruktūros 

apsaugai Bagotosios kaime 
800,00 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos sporto aikštynų šviestuvų pakeitimui į 

LED šviestuvus 
3951,09 



13 

 

Apmokėti už Miško g. rekonstrukcijos, Kelių direkcijos nefinansuojamus darbus 1546,04 

Pėsčiųjų takų įrengimo darbai iki naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės prie 

daugiabučio namo, esančio M. Valančiaus g. 24, Kazlų Rūdoje 
1896,62 

Šaligatvio remontui nuo daugiabučio namo M. Valančiaus g. 20 iki „Aibės“ 

parduotuvės su apšvietimu 
27433,56 

Lengvojo automobilio priekabos kablio pirkimui 400,00 

Lengvojo automobilio priekabos pirkimui 780,00 

Vaikų žaidimų aikštelių Būdos kaime įrengimui 1900,00 

Vaikų žaidimo aikštelių Jankų kaime įrengimui 1900,00 

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui prie daugiabučio namo  

S. Daukanto g. 24 
10300,83 

Šviestuvų įrengimui priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupėje Antanavo 

mokykloje 
300,00 

Kazlų Rūdos sporto centrui krepšinio lentų ir metalinių konstrukcijų 

demontavimui 
400,00 

 

pagal 2019-10-10 darbo grupės protokolą I-4, atlikti pagrindiniai darbai: 

Kelių apšvietimo stulpelių 200 vnt. (kelio Kazlų Rūda–Pagramdinė atkarpoje) 

pirkimui 
1400,01 

Antanavo vaikų dienos centro stogo remonto medžiagoms ir darbams 2250,00 

Antanavo vaikų dienos centro patalpų remonto medžiagoms ir darbams 2750,00 

Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių šviestuvų inventorizacijai atlikti 5916,60 

Šaligatvių ir kitų objektų pritaikymas neįgaliesiems 1000,00 

 

pagal 2019-10-24 darbo grupės protokolą I-5, atlikti pagrindiniai darbai: 

Čiuožimo aikštelės nuomai 22000,00 

 

pagal 2019-11-04 darbo grupės protokolą I-6, atlikti pagrindiniai darbai: 

Dangos iš betono trinkelių įrengimui Višakio Rūdos kapinėse, prie įėjimo vartų 1356,11 

Pėsčiųjų tako įrengimui nuo turgaus Gedimino g. link „Adelytės“ parduotuvės 2497,65 

Jankų pagrindinės mok., ikimokyklinio ugdymo grupės remontui 800,00 

Kazlų Rūdos "Saulės" mokyklos džiovyklai, šaldytuvui 1600,00 

Apmokėti už Jaunimo g. rekonstrukcijos, Kelių direkcijos nefinansuojamus 

darbus 
157,27 

 

pagal 2019-12-03 darbo grupės protokolą I-8, atlikti pagrindiniai darbai: 

Apmokėti už Kelių direkcijos nefinansuojamus darbus (Jaunimo g., Kazlų Rūdoje 

– 1984,40 Eur; Strazdelio g., Kazlų Rūdoje – 5114,67 Eur); 655,85 Eur  – 

„Geometra“ 

7754,92 

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kieto kuro katilo remontui 5000,00  

Kelkraščių žymėjimo signalinių stulpelių keliui Kazlų Rūda–Bagotoji pirkimui 992,42 

Kelio ženklų ir laikinų ženklų stovų (po 10 vnt.) pirkimui 538,45 

Lietaus nuotekų nuvedimui V.Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, esančioje 

automobilių stovėjimo aikštelėje 
1194,14 

 

Vykdant 03.01.02.02 Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimo priemonę 2019 m.: 

miesto ir gyvenviečių apšvietimui užtikrinti įjungti 837 vnt. šviestuvų; 

už elektros energiją sumokėta 32448,43 eurų; 

už elektros energijos perdavimą sumokėta 36416,33 eurų; 
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už šviestuvų eksploatavimo paslaugas sumokėta 12555,00 eurų. 

Už lėšas, 2019 m. gautas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, 783200,00 Eur  

atlikti Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio ir žvyro danga 

rekonstravimo, priežiūros, paprastojo remonto ir kapitalinio remonto darbai. 

 

ŽEMĖS ŪKIS 

 

 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius vykdo savivaldybės, 

valstybines savivaldybėms deleguotas ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotas 

funkcijas ir dalyvauja ES kontroliuojamose kaimo plėtros įgyvendinimo programose.  

Kazlų Rūdos savivaldybės plotas  – 55452,94 ha, iš jų 16591,58 ha – žemės ūkio 

naudmenos, kurias sudaro: 14071,70 ha – ariama žemė, 48,46 ha – sodai, 2471,42 ha – pievos ir 

natūralios ganyklos. Miško plotai savivaldybėje – 32280,55 ha. Jie sudaro  60%  viso  savivaldybės 

ploto. Vidutinis žemės našumo balas – 39,7. 

Žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas  

2019-12-31 duomenimis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre 

įregistruotos 23 naujos valdos, išregistruotos 35 ir atnaujinta 887 valdos Kazlų Rūdos 

savivaldybėje.  

Ūkininkų ūkių registravimas  

Savivaldybėje VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2019-12-31 

duomenimis  Ūkininkų ūkių registre registruoti 838 veikiantys ūkininkų ūkiai, kurių valdoma žemė  

– 6951,63 ha. Vidutinis ūkininko ūkio žemės plotas – 8,30 ha (Respublikoje – 11,90 ha). Jaunieji 

ūkininkai (iki 40 metų amžiaus) sudaro 13,2% bendro ūkininkų skaičiaus savivaldybėje.  

Per 2019 metus įregistruota 19 ūkininkų ūkių, išregistruoti 35 ūkininkų ūkiai, Ūkininkų 

ūkių registre pakeisti ir atnaujinti 506 ūkininkų ūkių duomenys. Surinkta valstybės rinkliavos už 

ūkininko ūkio įregistravimą ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą – 384 Eur. 

Paraiškos gauti tiesiogines išmokas 

2019 m. 771 pareiškėjas pateikė paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio 

naudmenų plotus, susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines karves, pieninių 

veislių bulius, pienines ožkas, papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už ėriavedes, paramą pagal 

Lietuvos Respublikos kaimo plėtros 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų programos priemones, 

deklaruodami 13039 ha pasėlių ir žemės ūkio naudmenų plotą. 

Savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta ūkių stambėjimas. Lyginant dvejų 

paskutinių metų duomenis matyti, kad paraiškų skaičius mažėja, o deklaruotas pasėlių plotas didėja: 

2018 metais 790 pareiškėjų  pateikė paraiškas, deklaruodami 1296 ha pasėlių ir žemės ūkio 

naudmenų, 2019 metais paraiškas pateikė 771 pareiškėjas, deklaruodami 13039 ha pasėlių ir žemės 

ūkio naudmenų. 2019 metais buvo pateikta 19 paraiškų mažiau nei praėjusiais metais, bet deklaruoti 

plotai padidėjo 79 ha. 

32 bičių laikytojai pateikė paraiškas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, 

kuriems skirta  -  6415 Eur. 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas 

Savivaldybėje Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų 

priekabų registro duomenimis 2019-12-31 registruota 3156 vnt. žemės ūkio ir kitos paskirties 

technikos.  

Melioracija 

Melioracijai iš NB 2019 m. gauta 62000,00 Eur. 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas 

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, administruojantis valstybinės žemės 

nuomos mokestį, pateikia žemės nuomos mokesčio deklaracijas fiziniams ir  juridiniams asmenims 

už jų nuomojamus (naudojamus) valstybinės žemės sklypus. Už juridinių ir fizinių asmenų 

naudojamą valstybinę žemę už 2019 metus paskaičiuotas žemės nuomos mokestis – 92744 Eur.  
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Per 2019 m. į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybinės žemės nuomos 

mokesčio surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėta  –  82353 Eur.       

 

SOCIALINĖ PARAMA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybė turi 

savarankišką funkciją planuoti ir teikti socialines paslaugas, steigti ir išlaikyti socialinių paslaugų 

įstaigas, rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų programas, teikti piniginę socialinę paramą.  Taip 

pat valstybė deleguoja šias socialinės priežiūros funkcijas savivaldybėms: skaičiuoti ir mokėti 

socialines išmokas ir kompensacijas, teikti socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia, 

finansuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis darbo vietas, organizuoti paramą 

mokiniams.  

Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės 2013–2020 metų plėtros strateginį planą parengta 

Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa. 

Programa rengiama (tęsiama) įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos politiką Savivaldybėje. 

Programos ilgalaikis prioritetas – Pažangi, iniciatyvi ir sveika bendruomenė. Šia 

programa įgyvendinamas strateginis tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę savivaldybėje skatinant 

savivaldybės aplinkos, socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės augimą.  

Socialinė  parama  

2019 metais socialinėms išmokoms mokėti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir 

finansuoti  panaudota iš viso 1 7897 00  Eur: 

- 469 700 Eur – specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms  

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti; 

- 1 320  000 Eur – savivaldybės biudžeto lėšų; 

- 17 400 Eur – specialiosios programos lėšų. 

Lėšų poreikis piniginei socialinei paramai nepasiturintiems Kazlų Rūdos savivaldybės 

gyventojams  išaugo (lyginant 2017, 2018  metų pabaigą). 

Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, bendruomenės 

senėjimas, didėjanti jaunų žmonių emigracija, socialinių problemų gausėjimas, lemia trumpalaikės 

ar ilgalaikės socialinės globos poreikio didėjimą, kitų socialinių paslaugų poreikį ir išlaidas 

socialinei apsaugai. 

Socialinės paslaugos 

Visos priemonės, numatytos 2019 metų Socialinių paslaugų plane buvo įgyvendintos. 

Buvo teikiamos numatytos socialinės paslaugos savivaldybės gyventojams. Užtikrinama teikiamų 

socialinių paslaugų kokybė – pagalbos į namus paslaugos, transporto organizavimo paslaugos, 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, ilgalaikės trumpalaikės globos bei kitų paslaugų. 

Pagrindiniai paslaugų gavėjai buvo neįgalūs, senyvo amžiaus asmenys, kuriems buvo teikiamos 

pagalbos į namus, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, trumpalaikės ir 

ilgalaikės socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės bei 

kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje 2019 m. socialines paslaugas įvairioms klientų 

grupėms teikė 12 socialinių paslaugų įstaigų, iš jų: 3 viešosios socialinių paslaugų įstaigos, 4 

visuomeninės organizacijos, 5 asociacijos (įskaitant ir kaimo bendruomenes).  

2019 metais Socialinės paramos skyriuje socialinių paslaugų poreikis nustatytas 150 

asmenų. 

Savivaldybėje socialinių paslaugų teikimas grindžiamas socialinių paslaugų įstatyme 

apibrėžtu prieinamumo principu – siekiama užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui 

(šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos. Socialinės paslaugos teikiamos savivaldybės ir 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldžiose socialinės globos įstaigose, su kuriomis yra 

sudarytos lėšų kompensavimo sutartys, ir asmens namuose. 
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Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus ir suaugę su negalia 

asmenys, vieniši ir  kiti asmenys turintys socialinių problemų. Didžiausia yra pagalbos į namus 

paslaugos gavėjų grupė. 2019 m. pagalboje pagalba į namus buvo teikiama 60 senyvo amžiaus 

vienišiems ir neįgaliems asmenims. Yra asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, kuriems 4 val. 

per savaitę yra per mažai, todėl  paslaugų poreikis yra pervertinamas ir skiriamas didesnis valandų 

skaičius. 2019 m. 5 klientams buvo pervertintas paslaugų poreikis ir skirta nuo 6–8 val. paslaugų 

per savaitę, 2 – pradėtos teikti kitos paslaugos. 

Socialinės (ilgalaikės) globos paslaugos 2019 metais buvo teikiamos: 

- ilgalaikė socialinė globa VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre – 39 

asmenims; 

- ilgalaikė socialinė globa valstybiniuose socialinės globos namuose –  24 

asmenims. 

Bendrosios socialinės paslaugos: VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre 

teikiamos bendrosios paslaugos: informavimas, konsultavimas, atstovavimas ir tarpininkavimas, 

aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, aprūpinimas 

techninės pagalbos priemonėmis, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugos. 

Savivaldybėje teikiama Transporto organizavimo (specialiojo transporto) paslauga. 

Transporto paslauga pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką per 2019 metus pasinaudojo 652  

savivaldybės gyventojai (509 iš miesto, 143 iš kaimo). Iš savivaldybės biudžeto šiai paslaugai 2019 

m. išleista  5591,68 Eur, už šias lėšas paslaugos suteiktos 143 asmenims. 

Per 2019 metus už pasinaudojimą transporto paslaugomis asmenys sumokėjo 580,92 

Eur. 

Pagalba vaikui ir šeimai 

2019 metais savivaldybėje atvejo vadybininkai dirbo su 72 šeimomis, turinčiomis 

problemų, kuriose augo 163 vaikai, lyginant su 2018 m., 4 šeimomis ir 17 vaikų mažiau. 

Ataskaitiniais metais fiksuota 30 naujų atvejų, 32 šeimoms atvejo vadybos procesas 

užbaigtas, iš jų: 19 – pačios gali spęsti savo problemas, 9 – išvyko į kitas savivaldybes,  2 – šeimose 

neliko nepilnamečių, 2 šeimoms pagalba buvo neefektyvi.    

Sprendžiant problemas Krizių centre buvo suteikta apgyvendinimo paslauga 6 

klientams, priklausomybių specialistas suteikė pagalbą 281 klientui, socialinės paramos centro ir 

bendruomeninių namų psichologai suteikė pagalbą 301 klientui iš jų: 220 vaiko įstatyminiam 

atstovui ir 81 vaikui, tai kur kas didesni skaičiai, nei 2018 m. 

Vaikų globa 

Dėl tėvų nepriežiūros ir kt. priežasčių savivaldybėje iki 2019 m. gruodžio 31 d. likę be 

tėvų globos (rūpybos) 68 vaikai.  

Socialinė globa VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, nestacionarių paslaugų 

padalinyje „Šilti namai“ – per 2019 metus iš viso buvo suteikta 16 vaikams. Metų pabaigoje 

įstaigoje gyveno 12 vaikų: 7 nustatyta laikinoji globa, 5 nuolatinė globa. 

Kazlų Rūdos savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje priimami prašymai tapti 

globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, dalyviais ar šeimynos steigėjais. 2019 m. Kazlų 

Rūdos socialinės paramos centro Globos centre teikiamos paslaugos, kurių metu organizuojami 

būsimų globėjų ir įtėvių mokymai, vykdomos šeimų atrankos, teikiama pagalba bei konsultacijos 

įvaikinusioms ar globojančioms vaikus šeimoms. Dirba du atestuoti asmenys ir 1 socialinis 

darbuotojas – koordinatorius. Per 2019 metus 7 asmenys (arba 5 šeimos) parengti ar konsultuoti 

būti globėjais (2018 metais parengta 9 asmenys). 

25 asmenims, globojantiems be tėvų globos likusius vaikams, buvo išmokėta 57100 Eur 

pagalbos pinigų.  

Socialinę atskirtį patiriantys suaugę asmenys 

2019 metais Kazlų Rūdoje užregistruota 2 asmenys paleisti iš įkalinimo vietų. 

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų skiriama piniginė parama – vienkartinė pašalpa grįžus iš 

laisvės atėmimo vietos.  
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Seniūnijų socialinių darbuotojų duomenimis savivaldybėje 2019 m. socialinis darbas 

dirbtas su 17 socialinę atskirtį patiriančių suaugusių asmenų. Besikreipiantiems asmenims 

seniūnijose buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, 

aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, asmens higienos paslaugų organizavimas, maistas iš 

intervencinių atsargų, dokumentų sutvarkymas ir kt.), siūlytos priklausomybių specialisto ir 

integracijos į darbo rinką konsultanto paslaugos. 

Neįgaliųjų integracija 

Kazlų Rūdos savivaldybėje 2019  m. gyveno apie 1123 neįgalūs asmenys, iš jų – 77 

vaikai. Neįgalūs asmenys savivaldybėje  sudarė  apie 10  proc. visų  gyventojų. Negalia lemia 

socialinių paslaugų, tokių kaip dienos socialinės globos ar neįgaliųjų socialinės integracijos 

paslaugų teikimas, poreikį. 

2019 metų pabaigoje Kazlų Rūdos savivaldybėje gyveno 2740 vyresnių kaip 65 metai      

gyventojai. Tai sudaro 23,9 procento bendro Kazlų Rūdos gyventojų skaičiaus. 

Savivaldybėje  neįgaliems asmenims teikiamos stacionarios ir nestacionarios socialinės 

paslaugos. Neįgaliesiems Kazlų Rūdos Socialinės paramos skyrius organizavo būsto ir aplinkos 

pritaikymą. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras, savivaldybės Tarybos pavedimu 

organizavo aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis paslaugą. Per 2019 metus išdalinta 139 

priemonės, gautos iš TPNC Marijampolės skyriaus, kurių vertė 9227,27 Eur.  Nuo 2019 metų 

transporto paslaugas, pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą programą, teikia dvi organizacijos: VšĮ 

Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir Neįgaliųjų draugija. 

Savivaldybėje šiuo metu veikia 2 neįgaliųjų organizacijos, atstovaujančios 

neįgaliesiems, vykdančios neįgaliųjų socialinę integraciją, organizuojančios neįgaliųjų užimtumą, 

poilsį, sportą, turizmą, kultūrinę veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, teikiančios socialines 

paslaugas.  
Kiekvienais metais, palyginus su ankstesniais metais, Savivaldybėje išlaidos socialinėms 

paslaugoms finansuoti, kaip ir buvo prognozuota, stabiliai didėja. 2019 metais dėl paslaugų kainų kilimo, 

didėja finansavimas socialines paslaugas teikiančioms valstybės ir savivaldybės įstaigoms. 

Socialiniai projektai 

Ataskaitiniais metais iš priemonės ,,Dalyvavimas socialiniuose projektuose“ finansuoti 

5 socialiniai projektai, iš savivaldybės biudžeto – 11 organizacijų, vykdant konkursą, ir 1 

organizacijai, vykdant viešuosius pirkimus,  2019 metais buvo skirta  28035 eurų:  

1. Asociacijai „Jūrės miestelio bendruomenė“ – 1500,00 Eur; 

2. Antanavo vaikų dienos centrui „Draugai“ − 2000,00 Eur;  

3. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centrui − 800,00 Eur; 

4. Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos Carito Vaikų dienos centrui „Šypsniukas“ − 

1800,00 Eur; 

5. Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos Caritui − 1000,00 Eur; 

6. Vaikų dienos centrui „Šaltinėlis“ − 1327,00 Eur; 

7. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai − 650,00 Eur; 

8. VšĮ „Stiklo namai“ − 500,00 Eur; 

9. Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitetui − 600,00 Eur; 

10. VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės Vaikų dienos centrui − 4500,00 Eur; 

11. Ąžuolų Būdos vaikų dienos centrui „Ąžuoliukas“ − 1580,00 Eur. 

VšĮ „Kūdinio lizdas“, vykdant viešuosius pirkimus, buvo sumokėta 11800 Eur, jaunų 

šeimų aprūpinimui higienos prekėmis, gimus kūdikiui. 

Socialinės paramos skyrius 2019 metais dalyvavo 11 Administracijos  komisijų 

veikloje, bendradarbiavo su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Švietimo skyriumi, Užimtumo tarnyba, 

Migracijos tarnyba, Policijos komisariatu, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosiomis 

įstaigomis. 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 
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Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą, kuri 

apimta visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną ir ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas sveikatos priežiūrą 

mokyklose, kaip valstybinę (valstybės perduota savivaldybėms) funkciją. Šioms funkcijoms vykdyti 

skirta ir panaudota – 112,2 tūkst. Eur. Šias paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje Savivaldybių 

bendradarbiavimo sutarties pagrindu vykdė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras. 

Įgyvendinant visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą buvo organizuojami sveikatos 

gyvensenos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos 

propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 

mažinimas. Didžiausias susidomėjimas vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą 2019 

metais buvo fizinio aktyvumo srityje, sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos srityje, psichikos 

sveikatos stiprinimo srityje, sveikatos saugos ir stiprinimo, bendrųjų sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimų srityje ir užkrečiamųjų ligų profilaktikos, asmens higienos srityse. 

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos veiklai skirta ir panaudota – 34,6 tūkst. Eur. 

Mokinių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose vykdo mokyklų visuomenės sveikatos 

specialistai (2019 metais ─ 3 etatai, 3 specialistai), kurie 2019 m. vykdė mokinių sveikatos pažymų 

statistinę analizę, fizinio pajėgumo grupių sudarymą, sveikatingumo projektų rašymą ir 

įgyvendinimą, inicijavo, rengė ir vykdė sveikatinimo renginius, teikė konsultacijas mokytojams, 

tėvams ir mokiniams. Mokinių sveikatos priežiūrai mokyklose skirta ir panaudota – 63,0 tūkst. Eur. 

Parengtos išsamios kiekvienos atskiros bendrojo ugdymo mokyklos vaikų sveikatos 

būklės 2019 metų analizės ir bendra Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokymo įstaigų 

vaikų sveikatos būklės 2019 metų analizė. Jas mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 

pateikė mokyklų bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams), analizavo bei vertino vaikų sveikatai 

įtaką darančius veiksnius, teikė pasiūlymus, konsultavo mokytojus, mokiniams bei jų tėvams teikė 

informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Aktualiausios problemos, į kurias 

orientuota mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vykdoma vaikų sveikatinimo 

(sveikatos mokymo ir ugdymo) veikla, 2019 metais – ugdomiems pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas: sveika mityba ir nutukimo prevencija, fizinis aktyvumas, 

užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena, ėduonies profilaktika ir burnos higiena, ugdomiems 

pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: sveika mityba ir nutukimo prevencija, 

fizinis aktyvumas, psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.), 

užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens higiena, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija, lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija. 

Vykdant visuomenės sveikatos stebėseną 2019 m. buvo renkami, kaupiami savivaldybės 

visuomenės sveikatos rodiklių duomenys, vertinami ir analizuojami jų pokyčiai. Parengta 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Savivaldybės administracija 2019 m. 

vykdė du visuomenės sveikatos projektus, finansuotus (finansuojamus) Europos Sąjungos ar kitų 

fondų paramos lėšomis („Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumas tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“, projekto vykdymo 

pradžia 2018 m. rugsėjo 19 d., projekto vykdymo pabaiga 2020 m. lapkričio 18 d., ir „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“, projekto vykdymo 

pradžia 2018 m. birželio 19 d., projekto vykdymo pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d., kuriuose 

savivaldybė buvo partneris. 

Bendruomenės sveikatos taryba skelbė konkursą sveikatinimo projektams, kurie 

finansuojami iš Kazlų Rūdos savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų. Konkurso būdu finansuotos programos, kurios susijusios su vaikų ir jaunimo sveikatos 

išsaugojimu ir stiprinimu, užkrečiamųjų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės 

vykdymu, bendruomenės sveikatos stiprinimu ir mokymu, alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencija.  
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Iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 2019 metais įgyvendinti 

23 projektai, kuriems buvo skirta 15 800 Eur,  iš jų – 11 600 Eur iš Aplinkos apsaugos specialiosios 

programos lėšų, 4 200 Eur − Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2018 m. likutis. Panaudota 14 100 Eur. 

 

CIVILINĖ METRIKACIJA 

 

2019 metais Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriuje (dabar Personalo 

administravimo ir civilinės metrikacijos skyrius) Valstybės deleguotas funkcijas vykdė 2 

darbuotojos – skyriaus vedėjo pavaduotoja ir vyriausioji specialistė. 

 Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.280 straipsnio 1 dalį ir Civilinės būklės 

aktų registravimo taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 

1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų 

dokumentų formų patvirtinimo“ 3 punktą, pagrindinė Civilinės metrikacijos įstaigų funkcija yra 

civilinės būklės aktų registravimas. 

 Savo darbe skyriaus darbuotojos vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos instrukcijomis, nurodymais, savivaldybės tarybos sprendimais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisiniais normatyviniais aktais. 

 Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso šeimos teise ir Civilinės būklės 

aktų registravimo taisyklėmis skyriaus darbuotojai per 2019 metus atliko šiuos darbus: 

- registravo gimimus (sudaryta 96 gimimo įrašai, 12 iš jų – apskaityti gimimai, t.y. 

užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimo įrašų įtraukimas į 

apskaitą Lietuvos Respublikoje. Iš 96 gimimų – 94 gimimų registravimo atvejai ir 2 

atkurti neišlikę gimimo įrašai); 

- registravo santuokas (įregistruotos 53 santuokos); 

- registravo ištuokas (sudaryti 26 santuokos nutraukimo įrašai); 

- registravo mirtis (sudaryta 190 mirties įrašų); 

- taisė, keitė, pildė civilinės būklės aktus (sudaryti 48 civilinės būklės aktų įrašų 

pakeitimo, papildymo, ištaisymo įrašai); 

- išdavinėjo pažymas apie šeiminę padėtį, reikalingas įregistruojant santuokas 

užsienio valstybėse (gauti 5 prašymai ir pagal juos išduotos pažymos apie šeiminę 

padėtį); 

- registravo tėvystės pripažinimus pagal notaro patvirtintus bendrus tėvų 

prašymus (gauti 34 prašymai tėvystei pripažinti, pagal juos įregistruoti tėvystės 

pripažinimai); 

- registravo tėvystės nustatymus pagal teismo priimtus sprendimus (gauti 3 teismų 

sprendimai tėvystei nuginčyti ar nustatyti, pagal šiuos sprendimus įregistruoti 

tėvystės nuginčijimai ar nustatymai); 

- ruošė vardo, pavardės keitimo bylas (paruoštos 7 vardo ir pavardės pakeitimo 

bylos); 

- pagal gyventojų prašymus ruošė civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, 

anuliavimo, ištaisymo bylas (paruošta17 bylų dėl civilinės būklės akto įrašų 

ištaisymo ir 2 įrašų atkūrimo bylos); 

- priiminėjo piliečius įvairiais klausimais, susijusiais su archyvinių dokumentų 

išdavimu (gauti ir išsiųsta 549 dokumentai, išduoti 378 aktų įrašų išrašai); 

- rinko valstybės rinkliavą už apmokamas civilinės metrikacijos skyriaus 

paslaugas (per 2019 metus į savivaldybės biudžetą surinkta 1618 eurų 70 centų 

valstybinės rinkliavos mokesčio). 

 

2019 metų gimimų analizė 

Per 2019 metus Kazlų Rūdos savivaldybėje sudaryti 96 gimimo įrašai. 12 iš jų – 

apskaityti gimimai (t.y. Lietuvos Respublikos piliečių vaikai, gimę ne Lietuvoje). Iš 96 gimimų – 
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94 gimimų registravimo atvejai ir 2 neišlikusių gimimo įrašų atkūrimo atvejai. 6 vaikai gimė 

Jungtinėje Karalystėje, 2 – Airijoje, po 1 vaiką – Islandijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir 

Norvegijoje. 

 Iš 94 gimusių vaikų – 2 vaikai gimė vienišoms motinoms. Pateikus bendrą tėvų 

prašymą, patvirtintą notaro, 34 vaikams pripažinta tėvystė – gimimo įraše įrašytas tėvas. 58 vaikai 

gimė santuokoje gyvenantiems tėvams. 

 2019 metais savivaldybės gyventojams gimė viena dvynukų pora. 

2019 metų mirčių analizė 

Per 2019 metus užregistruota 190 mirties atvejų. 188 mirtys įregistruotos metrikacijos 

įstaigoje bei įtraukta į apskaitą 2 žmonių, mirusių užsienio valstybėse (Kanadoje – 1 mirties atvejis, 

Kazachstane – 1 mirties atvejis) mirties įrašai. Įregistruota: 95 Kazlų Rūdos miesto gyventojų 

mirtys, 8 Antanavo seniūnijos gyventojų mirtys, 15 Jankų seniūnijos gyventojų mirčių, 54 Kazlų 

Rūdos seniūnijos gyventojų mirtys, 13 Plutiškių seniūnijos gyventojų mirčių. 

 Taip pat įregistruotos 3 mirtys žmonių, kurių gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ar 

deklaruota kitoje savivaldybėje, tačiau jie mirė Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

  2019 metų santuokų, ištuokų analizė 

  2019 metų eigoje įregistruotos 53 santuokos. Įtraukta į apskaitą 18 bažnyčioje sudarytų 

santuokų. 9 santuokos buvo palaimintos Višakio Rūdos Rkb, 6 – Kazlų Rūdos Rkb, 2 – Jūrės 

miestelio Dievo gailestingumo koplyčioje ir 1 – Ąžuolų Būdos Rkb. 

 Buvo įtrauktos į apskaitą 6 užsienio valstybėse (Rusijoje, Baltarusijoje, Kipre, Tunise, 

Airijoje ir Vokietijoje) sudarytos santuokos. 

 2019 metais nebuvo įregistruota nepilnamečių asmenų santuokų. Vienas Lietuvos 

Respublikos pilietis, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojas, susituokė su Ukrainos piliete. 

 5 pareiškėjams išduotos pažymos apie šeiminę padėtį, reikalingos santuokai įregistruoti 

užsienio valstybėse. 

 Per 2019 metus buvo sudaryta 26 santuokos nutraukimo įrašai (2 iš jų – užsienio 

valstybėse sudarytos ištuokos, įtrauktos į apskaitą Lietuvoje). 

Kita veikla 

2019 metais išduota 23 tarptautiniai išrašai įvairiomis kalbomis (19 gimimo įrašus 

liudijančių formų A ir 4 santuokos sudarymo įrašus liudijančios formos B). 

 Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui baigus įgyvendinti 

projektą, sukurta civilinės būklės aktų įrašų registravimo, civilinės būklės aktus liudijančių išrašų 

išdavimo elektroninės paslaugos informacinė sistema MEPIS. Suteikta galimybė fiziniams 

asmenims pateikti civilinės metrikacijos paslaugų prašymus internetu. 2019 metais per MEPIS 

sistemą gauta 22 prašymai. 

 Darbuotojai vykdė Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės 

registrams funkciją. Skyriaus vedėjo pavaduotoja ir vyriausioji specialistė didelį dėmesį skyrė 

gyventojų informavimui apie pasikeitimus ir naujoves Civilinės metrikacijos įstaigos darbe, 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų registravimo įstatymui ir atsisakius 

popierinių gimimo, mirties, santuokos bei ištuokos liudijimų. Kaip ir kiekvienais metais, didelis 

dėmesys buvo skiriamas teisingam ir nustatytu laiku civilinės būklės aktų įrašų sudarymui, 

operatyviam ir kultūringam gyventojų aptarnavimui. 

 Civilinės metrikacijos įstaiga teikė gyventojams administracines paslaugas – išdavė 

dokumentus, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, konsultavo asmenis viešojo 

administravimo subjekto kompetencijos klausimais, teikė asmenims įstatymų nustatytą viešojo 

administravimo subjekto informaciją. 

 Civilinės metrikacijos funkcijas vykdančios darbuotojos palaikė ryšius su Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybės įmonės Registrų centras 

Gyventojų registro departamentu, Higienos institutu, migracijos tarnybomis, kitų savivaldybių 

Civilinės metrikacijos skyriais. 

 Sudarytas 2020 metų bylų nomenklatūra, tvarkytas skyriaus archyvas – laikino, ilgo ir 

nuolatinio saugojimo archyvinės bylos. 
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RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

 Savivaldybės visuomenė nuolat informuojama apie Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 

veiklą. Informacija pateikiama savivaldybės internetiniame puslapyje www.kazluruda.lt. Šiame 

tinklalapyje skelbiama informacija apie vyksiančius Tarybos ir Komitetų posėdžius, skelbiamas 

posėdžių laikas, viešinami parengti Tarybos sprendimų projektai. Kiekvieno Tarybos posėdžio 

transliaciją galima klausyti tiesiogiai internetu ar bet kuriuo metu klausytis Tarybos posėdžio įrašo. 

Apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus rinkėjai operatyviai informuojami savivaldybės 

interneto svetainėje.  

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 


