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ĮVADAS
Savivaldybė – sudėtinga, dinamiška ir nuolat kintanti sistema, todėl ypatingai svarbu užtikrinti, kad ji
vystytųsi kryptingai ir darniai.
Didelę dalį klausimų susijusių su savivaldybės plėtra sprendžia urbanistiniai dokumentai, tačiau
siūlomi sprendiniai juose daugiausia yra susiję su galima teritorine plėtra (pvz. juose nepateikiami
sprendiniai kaip didinti bendruomenės pilietiškumą ar aktyvumą). Galimybių studijose pateiktos Kazlų
Rūdos savivaldybės plėtros galimybės pagal atskirus sektorius, tačiau ši informacija yra išsibarsčiusi,
dažnai minimaliai suderinta su kito sektoriaus plėtra.
Rengiant Kazlų Rūdos savivaldybės strateginį plėtros planą buvo apsispręsta įvertinti jau galiojančius
teritorinio planavimo dokumentus – Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, Kazlų Rūdos
savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, atsižvelgti į atliktas galimybių studijas ir atlikti socialinės,
ekonominės, gamtinės-rekreacinės, infrastruktūros aplinkos analizę.
Darant išvadas, stengtasi maksimaliai derinti socialinius ir verslo interesus, tačiau, įvertinus, kad
savivaldybėje esminę vietą turi užimti žmogus, planuojant savivaldybės plėtrą pirmiausia bus atsižvelgiama
į bendruomenės veiklą ir poreikius, t.y. kaip sukurti palankias sąlygas gyventi, dirbti, mokytis, poilsiauti,
investuoti ir pan.
Plano rengėjai
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) vykdydama Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamą projektą VP1-4.2-VRM-02-R-42-002 „Kazlų Rūdos savivaldybės strateginių planų
rengimas parengė Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginį plėtros planą.
Savivaldybės strateginis plėtros planas rengiamas antrą kartą. 2004 m. buvo parengtas ir
Savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. TP14-13 patvirtintas pirmasis Kazlų Rūdos
savivaldybės 2004-2012 metų plėtros planas, dabar parengtas Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m.
strateginis plėtros planas. Strateginį plėtros planą rengė KTU Savivaldos mokymo centro ekspertai, Kazlų
Rūdos savivaldybės darbo grupių nariai ir strateginio planavimo komisija (sąrašai pridedami), taip pat
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013-2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO
DALYVIAI

Nuolatinė strateginio planavimo grupė
Grupės vadovas – Vaidmantas Pabedinskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Grupės vadovo pavaduotojas – Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja
Grupės nariai:
1. Liudvika Bastienė, Finansų skyriaus vedėja;
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2. Rūta Gudelevičienė, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;
3. Inga Kaminskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja;
4. Stasė Pečkienė, Personalo skyriaus vedėja;
5. Loreta Urbštienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja;
6. Beta Zaveckienė, Švietimo skyriaus vedėja;
7. Arūnas Žemaitis, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Kazlų Rūdos savivaldybės IV šaukimo taryba
1. Vytautas Kanevičius (Liberalų ir centro sąjunga)
2. Giedrius Bielskus (Lietuvos socialdemokratų partija)
3. Valdas Kazlauskas (Nepartinė „Jaunoji Sūduva“ koalicija)
4. Justinas Kazla (Lietuvos socialdemokratų partija)
5. Audrius Bielskus (Darbo partija)
6. Audrius Ašmenskas (Darbo partija)
7. Vytas Aputis (Liberalų ir centro sąjunga)
8. Jonas Dabrila (Liberalų ir centro sąjunga)
9. Vilija Kazlienė (Nepartinė)
10. Aidas Vaišnora (Nepartinis)
11. Reda Kneizevičienė (Nepartinė)
12. Karolis Raulinaitis (Nepartinis)
13. Aušrytė Ramanauskienė (Lietuvos socialdemokratų partija)
14. Gediminas Vaišnora (Lietuvos socialdemokratų partija)
15. Algirdas Ališauskas (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)
16. Remigijus Navickas (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)
17. Ramutė Vinikienė (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai)
18. Daiva Juknevičienė (Partija Tvarka ir Teisingumas)
19. Renata Andriušienė (Nepartinė)
20. Evaldas Silickas (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)
21. Vida Milda Klimienė (Nepartinė)
Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano
rengimo darbo grupių nariai
Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiam plėtros planui parengti 2012 m. gegužės 7 d.
Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-26 buvo sudarytos 3 darbo grupės:
1. Socialinių reikalų, asmens ir visuomenės saugumo srities;
2. Komunalinio ūkio, infrastruktūros plėtros ir aplinkosaugos srities;
10
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3. Ekonominės plėtros srities.
Socialinių reikalų, asmens ir visuomenės saugumo srities darbo grupė
Grupės vadovė – Ramutė Vinikienė, Mero pavaduotoja.
Nariai:
1. Mindaugas Akelaitis, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas;
2. Arūnas Aleksa, BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba” direktorius;
3. Renata Andriušienė, VšĮ „Kazlų Rūdos socialinės paramos centras” direktorė;
4. Gintaras Arminas, BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras” direktorius;
5. Arūnas Arlauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Plutiškių seniūnijos seniūnas;
6. Ingrida Černiauskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnė;
7. Rita Marcinkevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos
priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja;
8. Juozas Rimgaudas Olekas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Jankų seniūnijos seniūnas;
9. Ovidijus Pukys, Jankų kaimo bendruomenės pirmininkas;
10. Vilija Šemetienė, BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka” direktorė;
11. Žibutė Šilingienė, BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras” direktorė;
12. Marija Tėberienė, VšĮ „Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras” direktorė;
13. Loreta Urbštienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja;
14. Rolandas Vosylius, VšĮ „Kazlų Rūdos ligoninė”direktorius;
15. Beta Zaveckienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.
Komunalinio ūkio, infrastruktūros plėtros ir aplinkosaugos srities darbo grupė:
Grupės vadovas – Audrius Ašmenskas, Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto
pirmininkas;
Nariai:
1. Arūnas Arlauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Plutiškių seniūnijos seniūnas;
2. Kęstutis Baltulis, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus pavaduotojas;
3. Arvydas Jančaitis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai” direktorius;
4. Emilija Jelisejevienė, UAB „Swedspan Girių Bizonas“ Aplinkosaugos padalinio vadovė;
5. Juozas Rimgaudas Olekas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Jankų seniūnijos seniūnas;
6. Julijonas Juozas Rutkauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;
7. Giedrius Svirskis, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;
8. Artūras Urbonas, Kazlų Rūdos seniūnijos seniūno pavaduotojas;
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9. Tautvydas Zaveckas, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus
pavaduotojas;
10. Juozas Vitukynas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimų skyriaus
vyriausiasis specialistas-ekologas.
Ekonominės plėtros srities darbo grupė:
Grupės vadovė – Daiva Juknevičienė, Ekonomikos, finansų ir verslo komiteto narė
Nariai:
1. Petras Andziulevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
2. Rasa Avietynienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja;
3. Audrius Bielskus, Ekonomikos, finansų ir verslo komiteto pirmininkas;
4. Algimantas Bučinskas, Kazlų Rūdos verslininkų klubo narys;
5. Sigitas Albertas Česnavičius, VĮ „Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija” miškų urėdo
pavaduotojas;
6. Nerija Kerytė-Arnašienė, UAB „Swedwood Kazlų Rūda“ direktoriaus pavaduotoja;
7. Reda Kneizevičienė, Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė;
8. Stasys Krepenskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Kazlų Rūdos savivaldybės skyriaus, pirmininkas;
9. Arvydas Merkys, UAB „Swedspan Girių Bizonas” Inžinerijos padalinio vadovas;
10. Zita Naruševičienė, Marijampolės teritorinės darbo biržos Kazlų Rūdos poskyrio Darbo išteklių
skyriaus vedėja;
11. Algimanta Pabedinskienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo
direktorė;
12. Meirita Tamašauskienė, VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ direktorė;
13. Donatas Veinšreideris, AB „Jūrės medis“ generalinis direktorius.
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SUTRUMPINIMAI
SVV

Smulkus ir vidutinis verslas

TUI

Tiesioginės užsienio investicijos

VVG

Vietos veiklos grupės

LRV

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

ES

Europos Sąjunga

PK

Policijos komisariatas

MAATC

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
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1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Savivaldybės teritorija
Rašytiniuose šaltiniuose Kazlų Rūda pirmą kartą paminėta 1744 m. Miesto vardas kildinamas iš
Kazlų šeimos pavardės ir amato. Šeima čia apsigyvenusi beveik prieš 260 metų ir buvo įkūrusi rūdos
kasimo bei perdirbimo gamyklėlę. Miestas išaugo po 1861 m., kai buvo nutiestas geležinkelis Kaunas–
Kaliningradas.
Kazlų Rūdos rajonas sudarytas 1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Kauno apskrities 12 apylinkių,
Marijampolės apskrities 15 apylinkių, Šakių apskrities 5 apylinkių ir Vilkaviškio apskrities 2 apylinkių.
1950–1953 m. rajonas priklausė Kauno sričiai. 1962 m. kovo 31 d. panaikintas: Kazlų Rūda, Bagotosios
apylinkė, Gavaltuvos apylinkė, Užuoganų apylinkė ir Višakio Rūdos apylinkė perduotos Kapsuko rajonui;
Būdos apylinkė ir Jankų apylinkė perduotos Šakių rajonui; Gudelių apylinkė, Petkeliškių apylinkė,
Skriaudžių apylinkė ir Veiverių apylinkė perduotos Prienų rajonui.
1999 m. pabaigoje, vykdant Lietuvos Respublikos administracinę teritorinę reformą, įkurtas naujas
administracinis teritorinis vienetas – Kazlų Rūdos savivaldybė, pavaldi Marijampolės apskričiai.
Kazlų Rūdos savivaldybė yra administracinis teritorinis vienetas, esantis pietvakarinėje Lietuvos
dalyje, Marijampolės apskrityje. Savivaldybės plotas – 555 km² (46 savivaldybė pagal plotą šalyje) (žr. 1
pav.).

Paveikslas 1. Kazlų Rūdos savivaldybės vieta
Šaltinis: www.gis.am.lt

Savivaldybė ribojasi su Kauno rajono savivaldybe (1496 km²), Prienų rajono savivaldybe (1031
km²), Marijampolės savivaldybe (755 km²), Vilkaviškio rajono savivaldybe (1259 km²) ir Šakių rajono
savivaldybe (1453 km²).
14
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Paveikslas 2. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija bendrame šalies kontekste
Šaltinis: Internetinė enciklopedija „Vikipedija“

Apie 60 proc. Savivaldybės ploto užima miškai. Miškingumu savivaldybė išsiskiria ne tik
Marijampolės apskrityje, kur miškingumas sudaro (20,1 proc.), bet ir Lietuvoje (31,3 proc.). Tai - ketvirta
pagal miškingumą savivaldybė Lietuvoje. Savivaldybės ribų pakraštyje bei nedidelių upių pakrančių
teritorijose koncentruojasi gyvenamosios vietovės. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija sudaro 12,4 proc.
Marijampolės apskrities teritorijos ir 0,65 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos. Vandens ištekliai maži –
per teritoriją teka nedidelės upės: Pilvė, Jūrė, Vabalkšnė, Judrė, Nova, Višakis, natūralių ežerų nėra.
Geografiniu požiūriu, Kazlų Rūdos savivaldybė yra strategiškai svarbioje vietoje, nes per teritoriją
eina automagistralė VIA BALTICA, geležinkelis Kaunas-Marijampolė-Varšuva, visai netoli yra LietuvosLenkijos ir Lietuvos-Kaliningrado pasieniai. Lietuvos masteliu, miestas yra gana toli nuo pagrindinių rinkų
– didžiųjų Lietuvos urbanistinių centrų, iš kurių arčiausiai yra Kaunas. Miestas nutolęs nuo Vilniaus 137
km, nuo Kauno – 43 km, Klaipėdos – 235 km, Panevėžio – 148 km, Šiaulių – 188 km, Alytaus – 71 km,
Marijampolės – 27 km. Iki Lietuvos valstybės sienos su Lenkija yra 65 km, tačiau kiekvieno urbanizacijos
centro įtaka yra skirtinga. Labiausiai Kazlų Rūdos savivaldybės socioekonominę situaciją įtakoja Kauno,
Marijampolės, Vilkaviškio ir Suvalkų miestai.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra 1 miestas, savivaldybės administracinis centras – Kazlų Rūda, 182
kaimai, 1 geležinkelio stoties gyvenvietė – Jūrės geležinkelio stotis. Kazlų Rūdos gyvenvietės labai
smulkios – 60,5 proc. gyvenamųjų vietovių yra labai mažos, jose gyvena 10-50 gyventojų.
Teritoriniu administraciniu požiūriu, savivaldybės teritorija suskirstyta į 4 seniūnijas: Antanavo,
Jankų, Kazlų Rūdos, Plutiškių.
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Paveikslas 3. Kazlų Rūdos savivaldybės suskirstymas į seniūnijas
Šaltinis: Internetinė enciklopedija „Vikipedija“

Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų aptarnaujamos gyvenamosios vietovės skirstomos į
seniūnaitijas.
1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės suskirstymas į seniūnijas
Žemiau pateikiama informacija, parengta remiantis VĮ Registrų centro, Kazlų Rūdos savivaldybės ir
LR Statistikos departamento prie LRV paskelbtais duomenimis (2009 m.). Šiuo metu Kazlų Rūdos
savivaldybės seniūnijose gyventojų skaičius yra mažesnis.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra 4 seniūnijos:
Antanavo
Jankų
Kazlų Rūdos
Plutiškių
1.2.1 Antanavo seniūnija
Administracinis centras – Antanavas
Plotas – 19 km2
Gyventojų skaičius – 900 gyv.
Gyventojų tankumas – 47,4 gyv./km2
Gyvenvietės – 13
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Antanavo seniūnija yra Kazlų Rūdos savivaldybės pietvakariuose. Seniūnija įkurta 2000 m. gegužę iš
dalies Sasnavos seniūnijos.
2009 m. seniūnijoje buvo 13 kaimų: Antanavas (695 gyv.), Eglupis (3 gyv.), Gaisriai (25 gyv.),
Kirsnokiškė (10 gyv.), Linksmakalnis (7 gyv.), Pliopliai (58 gyv.), Skučiškė (18 gyv.), Šiaudiniškė (23
gyv.), Timinciškė (6 gyv.), Užpilviai (0 gyv.), Užuoganai (50 gyv.), Višakiškė (4 gyv.), Vitkiškė (5 gyv.)
2009 m. gegužės 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-20-657 įsteigtos 3 seniūnaitijos:
Parko seniūnaitija (321 gyv.): Marijampolės gatvės 2-32 namai, Sodų gatvė, Naujoji gatvė, Taikos
gatvė, Saulėtekio gatvė, Mokyklos gatvės 1-12 namai, Bagotosios gatvė;
Sūduvos seniūnaitija (352 gyv.): Mokyklos gatvės 14-20 namai, Marijampolės gatvės 1-29, 34-86
namai, Sūduvos gatvė, Šešupės gatvė;
Sodžiaus seniūnaitija (243 gyv.): Gaisrių k., Užuoganų k., Plioplių k., Šiaudiniškės k.,
Linksmakalnio k., Timinciškės k., Kirsnokiškės k., Skučiškės k., Eglupio k., Vitkiškės k.,
Višakiškės k., Antanavo k. dalis;
1.2.2 Jankų seniūnija
Administracinis centras – Jankai
Plotas – 169 km2
Gyventojų skaičius – 1420 gyv.
Gyventojų tankumas – 8,4 gyv./km2
Gyvenvietės – 47
Jankų seniūnija yra Kazlų Rūdos savivaldybės šiaurinėje vakarinėje dalyje. Iki 1999 m. seniūnija
buvo Šakių rajone. 2009 m. seniūnijoje buvo 47 kaimai: Beržupiai (13 gyv.), Būda (233 gyv.), Būdelė (30
gyv.), Būdvietis (7 gyv.), Dambrava (14 gyv.), Degučiai (51 gyv.), Dovydai (16 gyv.), Endziuliai (8 gyv.),
Giriniai Šunkariai (27 gyv.), Išdagai (20 gyv.), Jankai (386 gyv.), Kampiniai (5 gyv.), Karčrūdė (50 gyv.),
Katinai (71 gyv.), Kurynė (12 gyv.), Laukiniai Šunkariai (5 gyv.), Laukiniškė (17 gyv.), Liaudenskai (8
gyv.), Lūšna (22 gyv.), Maliejiškė (9 gyv.), Meškučiai (2 gyv.), Nemirai (17 gyv.), Noreikupiai (10 gyv.),
Pakalniškiai (8 gyv.), Panoreikupiai (8 gyv.), Panoviai (5 gyv.), Pašilupiai (19 gyv.), Patamošupiai (0 gyv.),
Pilypai (37 gyv.), Plačkojai (9 gyv.), Sarapinai (33 gyv.), Sasnava (33 gyv.),Simokai (1 gyv.),Skirkai (8
gyv.), Storiesiai (21 gyv.), Sūkuriškė (16 gyv.), Šilgaliai (17 gyv.), Tabakinė (3 gyv.), Tamošbūdis (39
gyv.), Toliejai (0 gyv.), Uzarai (11 gyv.), Valiai (35 gyv.), Vierčiškė (9 gyv.), Viliūšiai (55 gyv.),
Vinkšnupiai (5 gyv.), Zaveckai (10 gyv.), Zūkai (9 gyv.)
2009 m. gegužės 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS 20-656 įsteigtos 6 seniūnaitijos:
Jankų seniūnaitija (458 gyv.): Jankų, Dambavos, Laukiniškės, Tamošbūdžio, Skirkų, Tabakinės,
Vinkšnupių, Būdelės, Zūkų kaimai;
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Būdos seniūnaitija (270 gyv.): Būdos, Beržupių, Endziulių, Išdagų, Liaudinskų, Nemirų, Laukinių
Šunkarių kaimai;
Karčrūdės seniūnaitija (182 gyv.): Karčrūdės, Sasnavos, Storiesių, Uzarų, Panovių, Girinių
Šunkarių, Pašilupių, Šilgalių, Valių kaimai;
Katinų seniūnaitija (132 gyv.): Katinų, Pilypų, Panoreikupių, Plačkojų, Sūkuriškės kaimai;
Degučių seniūnaitija (101 gyv.): Degučių, Dovydų, Kampinių, Maliejiškės, Noreikupių, Vierčiškės,
Zaveckų, Būdviečio kaimai;
Sarapinų seniūnaitija (88 gyv.): Sarapinų, Viliūšių, Lūšnos, Kurynės, Pakalniškių kaimai.
1.2.3 Kazlų Rūdos seniūnija
Administracinis centras – Kazlų Rūda
Plotas – 360 km2
Gyventojų skaičius – 12454 gyv.
Gyventojų tankumas – 34,6 gyv./km2
Gyvenvietės – 102
2009 m. seniūnijoje buvo 1 miestelis (Jūrė 473 gyv.) ir 101 kaimas: Agurkiškė (64 gyv.), Alksniškės
(2 gyv.), Ardzijauskai (7 gyv.), Armališkės (23 gyv.), Audiejiškė (3 gyv.), Aukštoji Išdaga (0 gyv.), Ąžuolų
Būda (363 gyv.), Baganskai (5 gyv.), Bagotoji (426 gyv.), Baltreliškės (1 gyv.), Bartininkai (95 gyv.),
Bebruliškė (300 gyv.), Berštupis (0 gyv.), Beržiniškė (19 gyv.), Beržnavienė (0 gyv.), Būdelė (22 gyv.),
Būdvietis II (3 gyv.), Bundziškės (18 gyv.), Čečetai (35 gyv.), Dambravina (36 gyv.), Didžioji Trakiškė (14
gyv.), Didžioji Zariškė (139 gyv.), Eglinčiškė (0 gyv.), Egliniškis (13 gyv.), Garankščiai (5 gyv.),
Geruliškė (23 gyv.), Girnupiai (16 gyv.), Gyviškės (7 gyv.), Gluškabūdė (5 gyv.), Griešiai (30 gyv.),
Gudeliai (198 gyv.), Gulioniškė (11 gyv.), Guobai (52 gyv.), Guobiniškė (8 gyv.), Judrarūdė (54 gyv.),
Juodbariškė (20 gyv.), Jūrė (558 gyv.), Kajackai (0 gyv.), Kajackaraistis (0 gyv.), Kajackiškė (21 gyv.),
Kalva (7 gyv.), Kampiniai (2 gyv.), Karališkė (16 gyv.), Kardokai (33 gyv.), Karkliniai (15 gyv.), Kazlai I
(119 gyv.), Kazlai II (13 gyv.), Kazliškiai (21 gyv.), Klampupiai (9 gyv.), Klevinė (28 gyv.), Kriauniškė (5
gyv.), Krūveliai (66 gyv.), Kučiškė (16 gyv.), Kūjai (24 gyv.), Kvietiškis (112 gyv.), Kvietkapušis (21
gyv.), Lasiškiai (7 gyv.),Lodiškė (23 gyv.), Marackai (11 gyv.), Mažoji Senažiškė (37 gyv.), Muriniškė (11
gyv.), Naudžiai (2 gyv.), Nedėldaržis, Pačtoriškė (7 gyv.), Pagyviškys (22 gyv.), Pakardokys (3 gyv.),
Paskarlupiai (9 gyv.), Paukštynė (0 gyv.), Pavobelkė (11 gyv.), Pečiuliai (9 gyv.); Pinciškės (11 gyv.),
Pributkė (21 gyv.), Prūsokai (9 gyv.), Račyliškė (31 gyv.), Raudonplynis (1 gyv.), Rūdupis (23 gyv.),
Selema (66 gyv.), Sena Rūda (13 gyv.), Senažiškė (19 gyv.), Senovė (7 gyv.), Skindeliškė (28 gyv.),
Slabada (1 gyv.), Smalinpetis (33 gyv.), Stainiškė (0 gyv.), Stepkiškė (5 gyv.), Šakmušis (35 gyv.),
Šalniškė (28 gyv.), Šerninė (14 gyv.), Šiaudadūšė (9 gyv.), Šliurpkiškė (10 gyv.), Tarputiškė (12 gyv.),
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Timinčiškė (19 gyv.), Trakiškė (3 gyv.), Ubagnoviena, Utalina (13 gyv.), Utalinka (6 gyv.), Užbaliai (37
gyv.), Užprūdžiai (0 gyv.), Valaitiškė (5 gyv.), Vandeniai (13 gyv.), Višakio Rūda (214 gyv.).
2009 m. liepos 2 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS 21-696 įsteigta 10 seniūnaitijų, o 2009 m.
lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS 25-773 iš Jūrės gyvenvietės seniūnaitijos išskirta Gudelių seniūnaitija,
taip seniūnijoje įsteigta 11 seniūnaitijų:
Ąžuolų Būdos seniūnaitija (801 gyv.): Ąžuolų Būdos k., Didžiųjų Zariškių k., Didžiosios
Trakiškės k., Senovės k., Paukštynės k., Šerninės k., Kvietiškio k., Kazlų II k., Račyliškės k.,
Selemos k., Alksniškių k., Gyviškių k., Pagyviškio k., Gluškabūdės k., Utalinkos k, Lašiškių k.,
Utalinos k.;
Jūrės miestelio seniūnaitija (466 gyv.): Jūrės mstl., Čečetų k.,
Bagotosios seniūnaitija (781 gyv.): Aukštosios Išdagos k., Bagotosios k., Kalvos k., Berštupio k.,
Beržnavienės k., Klampupių k., Skindeliškės k., Girnupių k., Guobiniškės k., Karklinių k.,
Stepkiškės k., Būdviečio II k., Šakmušio k., Stainiškės k., Ubagnovienos k., Audiejiškės k.,
Geruliškės k., Kučiškės k., Kriauniškės k., Šiaudadūšės k., Višakiškės k., Užprūdžių k.,
Šliurpkiškės k., Bartininkų k., Juodbariškės k., Timinciškės k., Krūvelių k., Muriniškės k.,
Eglinciškės k., Kvietkapušio k., Trakiškės k.;
Višakio Rūdos seniūnaitija (459 gyv.): Višakio Rūdos k., Pečiulių k., Senažiškės k., Dambravinos
k., Judrarūdės k., Gulioniškės k., Paskarlupių k., Beržiniškės k., Prūsokų k., Vandenių k.,
Ardzijauskų k., Kardokų k., Pakardokio k., Karališkės k., Agurkiškės k., Naudžių k., Lodiškės k.,
Kūjų k., Garankščių k, Baganskų k., Kajackų k., Kajackaraisčio k., Raudonplynio k.;
Bebruliškės seniūnaitija (453 gyv.): Bebruliškės k., Pačtoriškės k., Klevinės k.,

Armališkių k.,

Griešių k., Tarputiškės k., Slabados k., Rūdupio k., Kampinių k., Šalniškės k., Smalinpečio k.,
Kajackiškės k., Valaitiškės k., Senažiškės k., Mažosios Senažiškės k., Senos Rūdos k., Nedėldaržio
k.;
Jūrės kaimo seniūnaitija (633 gyv.): Jūrės k., Marackų k., Kazliškių k., Kazlų I k.;
Kazlų Rūdos miesto seniūnaitija 1 (1674 gyv.): Gatvės: Birutės, S.Dariaus ir S.Girėno,
Daumanto, Eglių, Esperanto, J.Žemaitės, Jaunimo, K.Donelaičio, M.Daukšos, Marijampolės,
Miško, P.Cvirkos, P.Dovydaičio, S.Daukanto, S.Nėries, Sodų, Strazdelio, Suvalkiečių;
Kazlų Rūdos miesto seniūnaitija 2 (Pušų) (2741 gyv.): Gatvės: Alyvų, Ateities, Gedimino,
Kęstučio, M.Valančiaus, Maironio, P.Vaičaičio, Pavasario, Pušų, Statybininkų, Vydūno;
Kazlų Rūdos miesto seniūnaitija 3 (Mindaugo) (2010 gyv.): Gatvės: Algirdo, Atgimimo,
J.Basanavičiaus, Lietuvaičio, Lietuvos Partizanų, Mindaugo, Mokyklos, Obuolių, Saulės, Šilo,
Skvero, Sporto, Taikos, V.Borisevičiaus, V.Kudirkos, Vasario 16-osios, Vilniaus, Vytauto;
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Kazlų Rūdos miesto seniūnaitija 4 (Liepų) (737 gyv.): Gatvės: Ąžuolo, Beržų, Geležinkelio
Zonos, J. Z. Paltanavičiaus, Liepų, M. K.Čiurlionio, Medeinos, Medžiotojų, Miškininkų, Parko,
Pievų, Puškino;
Gudelių seniūnaitija (326 gyv.): Gudelių k., Užbalių k., Egliniškio k., Bundziškių k., Būdelės k.,
Baltreliškių k., Pributkės k., Pinciškių k., Guobų k.;
1.2.4 Plutiškių seniūnija
Administracinis centras – Plutiškės
Plotas – 30 km2
Gyventojų skaičius – 830 gyv.
Gyventojų tankumas – 27,7 gyv./km2
Gyvenvietės – 24
Seniūnas – Arūnas Arlauskas
Plutiškių seniūnija yra Kazlų Rūdos savivaldybės pietryčiuose. 2009 m. seniūnijoje buvo 24 kaimai:
Būdvietis I (1 gyv.), Elniakalnis (3 gyv.), Gabiai (20 gyv.), Galginai, Grigaliūnai (19 gyv.), Grigaliūniškės
(3 gyv.), Kižiškės (12 gyv.), Klevinkalnis (10 ygv.), Limarkai (8 gyv.), Linmargis (5 gyv.), Morkaviškis (9
gyv.), Pavabalkšnis (13 gyv.), Pentupiai (39 gyv.), Pinkaviškis (19 gyv.), Plutiškės (295 gyv.), Rėkaviškis
(7 gyv.), Rusinka (9 gyv.),Subačiškės (172 gyv.), Šarabūdė (2 gyv.), Šimėkai (27 gyv.), Šinkaviškis (10
gyv.), Tabariškės (78 gyv.), Vasiliaučiškė (2 gyv.), Žalioji (31 gyv.).
2009 m. gegužės 22 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS 20-658 įsteigtos 3 seniūnaitijos:
Plutiškių seniūnaitija (343 gyv.): Plutiškių kaimas;
Subačiškių seniūnaitija (291 gyv.): Galginų, Kižiškių, Limarkų, Morkaviškio, Pavabalkšnio,
Pavobelkės, Pentupių, Rėkaviškio, Rusinkos, Subačiškių kaimai;
Tabariškių seniūnaitija (231 gyv.): Elniakalnio, Gabių, Grigaliūniškių, Grigaliūnų, Klevakalnio,
Linmargio, Pinkaviškio, Šarabūdės, Šimėkų (dalis), Tabariškių, Vasiliaučiškių, Žaliosios, Utalinos
(dalis) kaimai.
Skirstant savivaldybės teritoriją į seniūnijas svarbu, kad jas sudarytų maždaug tolygios teritorijos
(pagal užimamą plotą, gyventojų, darbo vietų skaičių, užstatymo tankumą, funkcijų įvairovę) ir skirtų
natūralios ribos (gatvė, upė ir pan.).
Vertinant Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų pasiskirstymą pagal užimamą plotą, akivaizdu, kad
seniūnijos užima netolygias teritorijos dalis. Didžiausią dalį (62,28 proc.) Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijos užima Kazlų Rūdos seniūnija, toliau seka 29,24 proc. – Jankų seniūnija, 5,19 proc. - Plutiškių
seniūnija, o mažiausią dalį (3,29 proc.) – Antanavo seniūnija.
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Paveikslas 4. Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijos pagal užimamą teritoriją
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Daugiausiai gyventojų (79,81 proc.) gyvena Kazlų Rūdos seniūnijoje, 9,1 proc. - Jankų seniūnijoje,
5,77 proc. – Antanavo seniūnijoje, 5,32 proc. Plutiškių seniūnijoje.
Remiantis 2009 m. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, gyventojų tankumo vidurkis
Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijose ~ 29 gyv./km2 (išsiskiria Antanavo seniūnija, kurioje gyventojų
tankumas didžiausias – 47,4 gyv./ km2) (žr. 5 paveikslą).

Paveikslas 5. Gyventojų tankumas Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijose 2009 m. (gyv./km2)
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

1.3 Žemės naudojimas
Žemės ūkio naudmenos – žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos
arba tinkamos naudoti žemės ūkio produkcijai auginti.
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Remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje žemės ūkio naudmenos
sudaro 31,5 proc. visos savivaldybės teritorijos. Savivaldybės naudojamų žemės ūkio naudmenų
pasiskirstymas pavaizduotas 6 paveiksle.

Paveikslas 6. Kazlų Rūdos savivaldybės naudojamų žemės naudmenų pasiskirstymas 2010 m. sausio 1 d.
Šaltinis: Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijoje 32,29 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų sudarė ariama žemė ( plg. 2005 m. sumažėjo),
naudojamos žemės ūkio naudmenos užėmė 50,19 proc., kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos - 17,07
proc. (plg. 2005 m. nežymiai padidėjo), sodai ir uogynai - 0,45 proc. naudojamų žemės ūkio naudmenų
(plg. 2005 m. nežymiai sumažėjo).
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu Kazlų
Rūdos teritorijoje numatomi žemės plotai:
žemės ūkio paskirties žemės – 12,17 tūkst. ha (23,28 proc.);
miškų ūkio paskirties žemės – 36,4 tūkst. ha (69,61 proc.);
vandens ūkio paskirties žemės – 0,18 tūkst. ha (0,34 proc.);
kitos paskirties žemės – 3,54 tūkst. ha (6,77 proc.)
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2. SOCIALINĖ APLINKA
2.1 Gyventojų demografinės charakteristikos
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011 m. pradžioje gyveno 13221 gyventojas - 48,13 proc. gyventojų
gyveno Kazlų Rūdos mieste, 51,87 proc. – kaimo vietovėse (šalyje vidutiniškai 33,09 proc. žmonių gyvena
kaime, ES šalyse – 25,9 proc.).
Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų skaičius nuo 2004 m. nuolat mažėjo. Lyginant 2011 m.
pradžios duomenis su 2004 m. duomenimis, gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo 11,15 proc. (1660
gyventojų) (žr. 7 paveikslą). Per tą patį 2004-2011 m. laikotarpį Lietuvos Respublikoje gyventojų skaičius
sumažėjo 11,37 proc.

Paveikslas 7. Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų skaičiaus (metų pradžioje) kitimo dinamika 2004–2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų skaičius per pastaruosius metus mažėjo dėl daugumai šalies
periferinių vietovių būdingų priežasčių: padidėjusio gyventojų migracijos į Europos Sąjungos (toliau – ES)
šalis senbuves srauto, Lietuvai įstojus į ES, gyventojų (daugiausia darbingo amžiaus žmonių) migracijos į
didžiuosius šalies miestus, neigiamos natūralios gyventojų kaitos, šalies ekonominės situacijos padarinių.
Lyginant šalies, Marijampolės apskrities, jos savivaldybių bei savivaldybių, įkurtų 2000 m. gyventojų
skaičiaus pokyčio rodiklius, matyti, kad daugiausiai gyventojų (-21,52 proc.) sumažėjo Pagėgių
savivaldybėje (žr. 8 paveikslą).
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Paveikslas 8. Gyventojų skaičiaus pokytis 2004-2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Iš LR Statistikos departamento prie LRV pateikto gyventojų skaičiaus pasiskirstymo pagal
savivaldybes žemėlapio, galime aiškiai matyti gyventojų pasiskirstymą konkrečiose Lietuvos
savivaldybėse. Lyginant Marijampolės apskrities savivaldybes pagal gyventojų skaičių, mažiausias
gyventojų skaičius (iki 20 000) yra Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse (žr. 9 paveikslą).
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Paveikslas 9. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas Lietuvos savivaldybėse
Šaltinis: LR Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004-2011 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo tiek kaimo, tiek miesto vietovėse
gyvenančiųjų skaičius. Miesto vietovių gyventojų skaičius sumažėjo 9,16 proc., kaime gyvenančiųjų – 5,13
proc. (žr. 10 paveikslą). Šalyje per tą patį laikotarpį miesto gyventojų skaičius sumažėjo 5,44 proc., kaimo
– 6,53 proc.

Paveikslas 10. Gyventojų skaičiaus pokytis mieste ir kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Migracijos saldo - tai atvykusių ir išvykusių iš šalies žmonių skaičiaus skirtumas. Šis skirtumas,
padaugintas iš 1000 ir padalintas iš vidutinio metinio gyventojų skaičiaus vadinamas migracijos saldo
koeficientu. Migracijos saldo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004 m. buvo teigiamas, tai rodo, kad daugiau gyventojų
atvyko nei išvyko, tačiau nuo 2005 m. tapo neigiamas (žr. 1 lentelę).
Lentelė 1. Gyventojų migracijos (vidinės ir tarptautinės) duomenys Kazlų Rūdos savivaldybėje
2004–2010 m.
Migracijos pobūdis

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Atvyko

417

313

371

319

279

316

299

Išvyko

390

362

411

360

350

411

629

Migracijos saldo

27

-49

-40

-41

-71

-95

-330

Šaltinis: LR Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Remiantis LR Statistikos departamento prie LRV pateiktais gyventojų migracijos duomenimis,
pastebima, kad didžioji dalis migravusiųjų savivaldybės gyventojų migravo Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Stebint gyventojų migracijos duomenų kitimą 2004-2010 m., pastebima, kad migracijos mastai
ekonominio pakilimo laikotarpiu 2006–2007 m. buvo sumažėję, tačiau 2008-2010 m., prasidėjus
sunkmečiui, vidinės ir tarptautinės migracijos lygis žymiai išaugo. Lyginant 2010 m. su 2009 m., vidinė ir
tarptautinė migracija išaugo beveik 3,5 karto (žr. 11 paveikslą).

Paveikslas 11. Vidinė ir tarptautinė neto migracija Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Kazlų Rūdos savivaldybės natūralios gyventojų kaitos rodikliai jau eilė metų yra neigiami ir nuolat
blogėja. Šie duomenys rodo, kad gimstamumo mažėjimą ir bendrą savivaldybės gyventojų senėjimą.
Natūrali gyventojų kaita Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2011 m. laikotarpiu buvo neigiama, t.y. daugiau
gyventojų mirė negu gimė (žr. 2 lentelę).
Lentelė 2. Natūralios gyventojų kaitos duomenys Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2010 m.
Teritorija

2004

Lietuvos Respublika

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-10 921 -13 258

-13 548

-13 278

-8 767

-5 350

-6 494

-7 081

Marijampolės apskritis

-683

-852

-736

-876

-547

-449

-544

-485

Kazlų Rūdos sav.

-39

-70

-95

-77

-61

-81

-37

-56

Šaltinis: LR Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Natūrali gyventojų kaita – skirtumas tarp gyvų gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus per metus. 12
paveiksle pavaizduota kiek tenka natūralios gyventojų kaitos tūkstančiui Kazlų Rūdos savivaldybės,
Marijampolės apskrities ir Lietuvos Respublikos gyventojų. Neigiamas rezultatas reiškia, jog mirčių
skaičius viršija gimimų skaičių. Lyginant 2010 m. duomenis su 2004 m. duomenimis, Kazlų Rūdos
savivaldybėje 1000-iui gyventojų tenkančios natūralios kaitos rodiklis išliko nepakitęs, tuo tarpu šalyje ir
Marijampolės apskrityje - sumažėjo (žr. 12 paveikslą).

Paveikslas 12. 1000-iui gyventojų tenka natūralios kaitos Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2004–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Kazlų Rūdos savivaldybėje mirtingumo rodiklis 2004–2010 m. laikotarpiu kito netolygiai. 2006 m.
šis rodiklis buvo didžiausias 15,5 mirusiųjų 1000 gyventojų , 2008 m. sumažėjo iki 13,6 mirusiųjų 1000
gyventojų, o 2009 m. išaugo iki 15,3, 2010 m. sumažėjo iki 14,1 mirusiųjų 1000 gyventojų. Šis rodiklis
visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo aukštesnis už šalies ir Marijampolės apskrities vidurkius. ES šalyse
gyventojų mirtingumas vidutiniškai sudaro 9,69 mirusiųjų 1 000 gyventojų1 (žr. 13 paveikslą).

Paveikslas 13. 1000-iui gyventojų tenka mirusiųjų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir
Marijampolės apskrities savivaldybėse 2004–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Gimstamumo rodikliai Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006-2010 m. turėjo tendenciją didėti. 2010 m. šis
rodiklis buvo didžiausias - 1000-iui gyventojų teko 11,5 gimusiųjų – šis rodiklis buvo didesnis už šalies
(10,8) ir Marijampolės apskrities (10,2) vidurkius (žr. 14 paveikslą).

1

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro sukaupta duomenų bazė (http://data.euro.who.int/hfadb/)
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Paveikslas 14. 1000-iui gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų
Rūdos savivaldybėje, 2006–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje daugiausiai gimdo
sulaukusios 25-29 metų amžiaus moterys (atitinka bendrą šalies vidurkį).
Demografinį senatvės koeficientą LR Statistikos departamentas skaičiuoja nuo 2005 m. Šis rodiklis
parodo, kiek 100-ui 0–14 amžiaus vaikų tenka 60 ir vyresnio amžiaus žmonių.
Kazlų Rūdos savivaldybėje demografinis senatvės koeficientas nuo 2006 m. po truputį augo, bet
buvo mažesnis už bendrą šalies vidurkį. 2010 m. jų reikšmės buvo lygios, o 2011 m. Kazlų Rūdos
savivaldybės rodiklis buvo didesnis nei bendras šalies vidurkis(žr. 3 lentelę, 15 ir 16 paveikslus).
Demografinio senatvės koeficiento duomenys Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono , Vilkaviškio rajono savivaldybėse ir savivaldybėse,
įkurtose savivaldos reformos metu (2000 m.) - Pagėgių, Rietavo ir Elektrėnų 2005-2011 m. laikotarpiu
pateikti 4 lentelėje. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2005-2011 m. laikotarpiu, kaip ir Lietuvoje bei kitose
savivaldybėse, demografinis senatvės koeficientas tendencingai didėjo. Lyginant 2011 m. su 2005 m.
demografinis senatvės koeficientas padidėjo 26,08 proc. 2011 m. demografinis senatvės koeficientas Kazlų
Rūdos savivaldybėje buvo didesnis už šalies, Marijampolės apskrities, Kalvarijos, Marijampolės,
Vilkaviškio, Pagėgių, Rietavo. Didesnis demografinis koeficientas nei Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo
„bendraamžėje“ Elektrėnų savivaldybėje (žr. 3 lentelę, 15 ir 16 paveikslus).
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Lentelė 3. Demografinis senatvės koeficientas metų pradžioje Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Teritorija
Lietuvos Respublika
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Pagėgių sav.
Rietavo sav.
Elektrėnų sav.

2005
118
108
114
115
97
124
109
97
113
122

2006
124
114
118
119
104
129
113
99
117
129

2007
129
117
119
125
108
132
116
103
122
136

2008
134
121
120
129
112
137
120
105
126
141

2009
137
125
121
135
115
142
124
108
129
143

2010
140
128
124
140
118
146
127
110
137
145

2011
144
134
128
145
124
152
132
113
139
148

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

15 paveiksle pavaizduotas demografinio senatvės koeficiento kitimas 2005-2011 m. laikotarpiu. Iš
pateiktos diagramos pastebima, kad 2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės demografinis senatvės koeficientas
buvo didesnis už šalies ir Marijampolės apskrities demografinį senatvės koeficientą. Didesnis už Kazlų
Rūdos savivaldybės demografinį koeficientą buvo Šakių rajono savivaldybėje, o iš 2000 m. įsteigtų
savivaldybių – Elektrėnų savivaldybėje.

Paveikslas 15. Demografinis senatvės koeficientas metų pradžioje Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2007–2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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16 paveiksle pateikiamas visų Lietuvos Respublikos teritorinių administracinių vienetų demografinio
senatvės koeficiento kitimas 2007-2009 metų laikotarpiui. Iš pateikto žemėlapio, galima palyginti
konkrečių savivaldybių situaciją. Lyginant 2009 m. Marijampolės apskrities savivaldybių demografinio
senatvės koeficiento rodiklius, didžiausias yra Šakių rajono savivaldybėje (142), po to seka – Kazlų Rūdos
savivaldybė (135), Vilkaviškio rajono savivaldybė (124), Kalvarijos savivaldybė (121), Marijampolės
savivaldybė (115).

Paveikslas 16. Demografinis senatvės koeficientas skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse
Šaltinis: LR Statistikos departamentas prie LRV

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas parodo, kiek išlaikomų asmenų (priklausančių 0–14 m. bei
60 ir vyresnių asmenų amžiaus grupėms) tenka 100-ui darbingo amžiaus gyventojų (15–59 m.).
Gyventojų amžius gali būti rodikliu investuotojams, darantiems prielaidas apie darbo jėgos
konkurencingumą. Kuo vyresni gyventojai, tuo, tikėtina, šiame regione darbo jėga bus mažiau
konkurencinga. Net jei šiuo metu savivaldybėje gyvena daug kvalifikuotų, patyrusių ir darbingų žmonių,
solidesnis amžiaus vidurkis sufleruoja apie menkesnes perspektyvas ateityje arba tam tikros kvalifikacijos
darbuotojų stoką.
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Tenka pripažinti, jog vyrauja nuomonė apie mažesnį brandaus amžiaus žmonių lankstumą ir imlumą
naujovėms, o pastarosios savybės itin vertinamos darbo rinkoje. Tad galime daryti išvadą, kad šiuo
požiūriu Lietuvos didmiesčiai turi bene geriausias plėtros perspektyvas, aplenkdami mažesnius miestus ir
miestelius.
Remiantis 2011 m. pradžioje LR Statistikos departamento pateiktais duomenimis, išlaikomų žmonių
koeficientas Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo didesnis nei vidutiniškai šalyje ir Marijampolės apskrityje
(žr. 17 paveikslą).

Paveikslas 17. Išlaikomų žmonių koeficientas metų pradžioje Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje
ir savivaldybėse 2011 m. (100-ui 15–59 metų amžiaus gyventojų tenka nurodyto amžiaus gyventojų)
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Regioninis pasiskirstymas pagal vidutinį gyventojų amžių per vienerius metus stipriai nepasikeitė,
tačiau visos savivaldybės truputį „paseno“. Vidutinis Lietuvos gyventojų amžius 2012 m. pradžioje siekė
39,8 metų. Vyriausia visuomenė gyvena Rytų ir Pietų Lietuvoje, jauniausia - Žemaitijos ir didmiesčių
savivaldybėse.
2.2 Sveikata
Žmonių sveikatos būklė tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir jų produktyvumą,
o vidutinio amžiaus žmonių sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo kapitalo praradimą. Siekiant,
kad gerėtų savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai, formuojamos sveikos gyvensenos ir elgsenos
pasirinkimo nuostatos, gyventojų sveikata saugoma nuo kenksmingų aplinkos veiksnių poveikio, gerinama
ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymo kokybė bei sudaromos palankios sąlygos gauti reikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
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2.2.1 Bendrieji sveikatos rodikliai
Vienas iš rodiklių, geriausiai atspindinčių gyventojų sveikatos būklę, yra vidutinė būsimojo
gyvenimo trukmė. LR Statistikos departamentas prie LRV šio rodiklio neskaičiuoja savivaldybių lygmeniu
– prieinami yra tik apskričių duomenys. Statistikos duomenys rodo, kad Marijampolės apskrityje vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė 2001 – 2010 m. laikotarpiu kito netolygiai. 2010 m. pradžioje vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė Marijampolės apskrityje buvo 73,59 (moterų – 79,17, vyrų – 68,09). Lyginant 2010 m.
duomenis su 2001 m. duomenimis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė nuo 71,28 išaugo iki 73,59 m. (3,24
proc.). Šio rodiklio reikšmė Marijampolės apskrityje panaši į šalies vidurkį – 73,45 (moterų – 78,78 m.,
vyrų – 67,98 m.) (žr. 18 paveikslą). ES šalyse vidutinio būsimo gyvenimo trukmė yra 79,13 (vyrų – 76,01
m., moterų – 82,16 m.); ES šalyse senbuvėse (ES narėse iki 2004 m.) rodiklio reikšmė siekia 80,31 m.
(vyrų – 77,44 m. moterų – 83,07 m.)2.

Paveikslas 18. Vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė Marijampolės apskrityje 2001–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos informacijos centro, LR
Statistikos departamento prie LRV duomenimis

19 ir 20 paveiksluose atitinkamai pateikiamos Kazlų Rūdos savivaldybės ir Lietuvos Respublikos
gyventojų mirties priežastys.
Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų mirties priežastys 2004–2009 m. laikotarpiu mažai kito ir išliko
panašios į bendrą Lietuvos mirtingumo struktūrą. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugiausia mirštama dėl
kraujotakos sistemos ligų, antroje vietoje pagal mirtingumo priežastis yra piktybiniai navikai, trečioje –
mirtingumas dėl išorinių priežasčių, ketvirtoje – kvėpavimo sistemos ligos (žr. 19 paveikslą). Lyginant su
2

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro sukaupta duomenų bazė (2009 m. rugsėjo mėnesio versija).
http://data.euro.who.int/hfadb/ .
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šalies rodikliais, pastebima, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų,
piktybinių navikų, kvėpavimo sistemos ligų ir išorinių mirties priežasčių viršija šalies vidurkį. 2009 m.
šalyje mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų buvo 697,5 (62,7 proc.), o Kazlų Rūdos savivaldybėje –
896,5 (64,65 proc.), mirtingumas dėl piktybinių navikų 2009 m. šalyje – 243,5 (21,88 proc.), Kazlų Rūdos
savivaldybėje – 266,2 (19,19 proc.), mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų 2009 m. šalyje – 46,7 (4,2
proc.), Kazlų Rūdos savivaldybėje – 63,00 (4,54 proc.). Taip pat buvo didesnis mirtingumas dėl išorinių
mirties priežasčių, 2009 m. šalyje mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 124,8 (11,22 proc.), o Kazlų
Rūdos savivaldybėje – 161,1 (11,62 proc.) (žr. 19, 20 paveikslus).

Paveikslas 19. Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal priežastis 2004–2009 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Paveikslas 20. Lietuvos Respublikos gyventojų mirtingumas pagal priežastis 2004–2009 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

34

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

Vertinant gyventojų sveikatą, labai svarbus rodiklis yra vaikų iki 1 metų mirtingumas arba kūdikių
mirtingumas, kuris tarptautiniu mastu dažnai prilyginamas šalies socialinio-ekonominio išsivystymo
ekvivalentui. Kazlų Rūdos savivaldybėje 1000-iui gimusiųjų tenkančių mirusių kūdikių vidurkis 20042010 m. laikotarpiu buvo 10,91, Marijampolės apskrities – 6,257, Lietuvos Respublikos – 5,97.
Apžvelgus šio rodiklio vidurkius šalyje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje,
pastebima, kad Kazlų Rūdoje 1000-iui gimusiųjų tenka daugiausiai mirusių kūdikių, šis rodiklis daugiau
nei 2 kartus didesnis už šalies, ir 1,7 karto – už apskrities rodiklius (žr. 21 paveikslą).

Paveikslas 21. 1000-iui gimusiųjų tenka mirusių kūdikių Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Sergamumas piktybiniais navikais Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004–2009 m. laikotarpiu kito
netolygiai. Kazlų Rūdos savivaldybėje didžiausias sergamumas piktybiniais navikais buvo 2008 m.,
kuomet viršijo ne tik apskrities, bet ir šalies rodiklius. Lyginant 2011 m. su 2004 m., sergamumas
piktybiniais navikais Kazlų Rūdos savivaldybėje padidėjo 1,9 karto (žr. 22 paveikslą).
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Paveikslas 22. Sergamumas piktybiniais navikais 1000-iui gyventojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis

Mažas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, neracionali mityba, rūkymas bei nesaikingas alkoholio
vartojimas skatina kraujotakos sistemos ligų plitimą. Per pastaruosius ketverius metus sergamumas
kraujotakos sistemos ligomis Kazlų Rūdos savivaldybėje išaugo. Lyginant 2009 m. duomenis su 2006 m.
duomenimis, sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Kazlų Rūdos savivaldybėje išaugo nuo 1,34 karto
(34,17 proc.), tačiau rodiklis buvo mažesnis už šalies ir apskrities rodiklius (žr. 23 paveikslą).

Paveikslas 23. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras
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Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais per pastaruosius ketverius metus Kazlų Rūdos savivaldybėje taip
pat didėjo, bet buvo žemesnis už šalies ir apskrities rodiklius. 2008 m. buvo šiek tiek sumažėjęs, tačiau 2009 m. vėl
išaugo Šis rodiklis buvo didžiausias Marijampolės apskrityje, čia jis viršijo šalyje sergančiųjų psichikos ir elgesio
sutrikimais rodiklį (žr.24 paveikslą).

Paveikslas 24. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv. Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Užkrečiamosios ligos kasmet vidutiniškai sudaro ne mažiau 20 proc. bendrojo šalies gyventojų
sergamumo ir yra prioritetinė visuomenės sveikatos problema. Manoma, kad tikrasis sergančiųjų ir
užsikrėtusiųjų skaičius kelis kartus didesnis, nes lengviau sergantieji gydosi patys ir į medikus nesikreipia.
Apie 92 proc. visų užkrečiamųjų ligų sudaro oro lašelinės infekcijos. Viena iš grėsmingų užkrečiamų ligų
yra tuberkuliozė. Kazlų Rūdos savivaldybėje pastaruosius dvejus metus sergamumas tuberkulioze buvo
didesnis nei vidutiniškai šalyje ir Marijampolės apskrityje (žr. 25 paveikslą).
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Paveikslas 25. Bendrasis sergamumas tuberkulioze 1000 gyventojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Bendrą gyventojų sveikatos būklę atspindi rodikliai, rodantys, kiek savivaldybės gyventojų yra
pripažinti neįgaliaisiais. Minėti rodikliai taip pat rodo, kokia apimtis sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų yra reikalinga savivaldybės bendruomenei. Iš 26 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad Kazlų
Rūdos savivaldybėje dirbančių suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis,
skaičius 10000-iui darbingo amžiaus gyventojų, lyginant 2010 m. su 2006 m. žymiai sumažėjo, tačiau buvo
didesnis už šalies vidurkį.

Paveikslas 26. Dirbančių suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius
10000 darbingo amžiaus gyventojų Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje 2006-2010 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras
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Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010 m. vaikų, kuriems pirmą kartą
nustatytas invalidumas, skaičius 1000 vaikų Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo mažesnis už apskrities ir
šalies rodiklius (žr. 27 paveikslą).

Paveikslas 27. Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas, skaičius 1000 vaikų Kazlų Rūdos
savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2010 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras

Pastaruosius metus Kazlų Rūdos savivaldybėje kūdikių (vaikų iki 1 metų amžiaus) mirtingumo
rodiklis buvo aukštesnis nei šalies ir apskrities vidurkiai (žr. 28 paveikslą). Kūdikių sveikatai didelės įtakos
turi užkrečiamosios ligos, apsinuodijimai cheminėmis medžiagomis, pasyvus rūkymas, traumos, prastos
šeimų gyvenimo sąlygos, nesaugi namų aplinka.

Paveikslas 28. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 1000 gimusių Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės
apskrityje, Lietuvos Respublikoje 2006-2010 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras
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Kazlų Rūdos savivaldybėje per ketverius metus apsilankymų pas gydytojus skaičius augo, tačiau
buvo mažesnis už bendrą šalies vidurkį Apsilankymų pas gydytojus skaičius iš dalies rodo tai, kad
gyventojai rūpinasi savo sveikata (žr.29, 30, 31 paveikslus).

Paveikslas 29. Apsilankymai pas gydytojus 100 gyventojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Paveikslas 30. Apsilankymai pas šeimos gydytojus 100 gyventojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras
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Paveikslas 31. Apsilankymai pas gydytojus specialistus 100 gyventojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006–2009 m.
Šaltinis: Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai (savižudybės) ir pasikėsinimai
priskiriami išorinių mirties priežasčių klasei. Jie mirties priežasčių struktūroje užima trečiąją vietą.
Kelių eismo įvykių ir juose nukentėjusių žmonių skaičius pastaraisiais metais šalyje tendencingai
mažėja. Panaši tendencija vyrauja ir Marijampolės apskrityje bei Kazlų Rūdos savivaldybėje, tai sąlygoja
ne tik vykdomos prevencinės priemonės, bet ir griežtinamos sankcijos už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Kazlų Rūdos savivaldybėje nuo 2004m. iki 2006 m. kelių eismo įvykių skaičius didėjo, nuo 2006 m. iki
2009 m. mažėjo, o 2010 m. šiek tiek išaugo. Lyginant 2010 m. su 2004 m., kelių eismo įvykių skaičius
padidėjo 15 proc. (žr. 32 paveikslą).

Paveikslas 32. Kelių eismo įvykių skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Lyginant Kazlų Rūdos savivaldybės 2010 m. situaciją su kitomis Marijampolės apskrities
savivaldybėmis ir reformos metu 2000 m. įsteigtomis savivaldybėmis, Kazlų Rūdos savivaldybė ir
Kalvarijos savivaldybė užima penktąją vietą pagal didžiausią kelių eismo įvykių skaičių, daugiausiai kelių
eismo įvykių įvyksta Marijampolės savivaldybėje ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse (žr. 33 paveikslą).

Paveikslas 33. Kelių eismo įvykių skaičius Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir 2000 m. įkurtose
savivaldybėse, 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Sužeistųjų eismo įvykių metu skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje kito proporcingai kelių eismo
įvykių skaičiui. Daugiausiai sužeistųjų eismo įvykių metu buvo 2006 m. Lyginant 2010 m. su 2004 m.,
sužeistųjų eismo įvykių metu skaičius sumažėjo 10 proc. (žr. 34 paveikslą).

Paveikslas 34. Sužeistųjų eismo įvykių metu skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Pagal sužeistųjų eismo įvykių metu 2010 m. skaičių Marijampolės apskrityje ir savivaldybėse,
įsteigtose 2000 m. vykusios reformos metu Kazlų Rūdos savivaldybė užima šeštąją vietą (žr. 35 paveikslą).

Paveikslas 35. Sužeistųjų eismo įvykių metu skaičius Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų
Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Didžiausias žuvusiųjų eismo įvykių metu skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo 2007 m.
Lyginant 2010 m. su 2004 m., žuvusiųjų eismo įvykių metu skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo
50 proc. (žr. 36 paveikslą).

Paveikslas 36. Žuvusiųjų eismo įvykių metu skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Pagal žuvusiųjų eismo įvykių metu 2010 m. skaičių Marijampolės apskrityje ir savivaldybėse,
įsteigtose 2000 m. vykusios reformos metu, Kazlų Rūdos savivaldybė užima ketvirtąją vietą. Didžiausias
eismo įvykių metu žuvusių asmenų skaičius yra Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse (žr. 37
paveikslą).

Paveikslas 37. Žuvusiųjų eismo įvykių metu skaičius Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų
Rūdos savivaldybėje 2004–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybėje 2007-2010 m. laikotarpiu savižudybių skaičius, tenkantis 100000-ių
gyventojų, beveik visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo aukštesnis už šalies vidurkį, išskyrus 2008-2009 m.
laikotarpį, kuomet savižudybių skaičius šalyje viršijo savižudybių skaičių Kazlų Rūdos savivaldybėje (žr.
38 paveikslą).

Paveikslas 38. Savižudybių skaičius 100000 gyv. Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir
Lietuvos Respublikoje 2006-2010 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos sveikatos informacijos centras
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2.2.2 Sveikatos priežiūros ištekliai
Kazlų Rūdos savivaldybėje ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Kazlų
Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – VšĮ Kazlų Rūdos PSPC. Kazlų Rūdos
savivaldybėje veikia trys privačios įmonės: UAB „Jūsų sveikata“, UAB „Šuolis pirmyn“ ir IĮ R.
Klusevičienės ambulatorija . Medicinos punktai veikia smulkesnėse Kazlų Rūdos savivaldybės
gyvenvietėse. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC turi medicinos punktus Ąžuolų Būdoje, Bebruliškėse, Jūrėje,
Plutiškėse, Subačiškėse, Višakio Rūdoje. Pirmojo lygio asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas
teikia VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius.
Greitosios medicinos pagalbos paslaugas rajone teikia VšĮ „Kazlų Rūdos greitosios medicinos
pagalbos skyrius“. Būtinąją medicinos pagalbą savivaldybės gyventojams teikia viena felčerinė brigada,
kuri atlieka iškvietimus ir pervežimus į kitas gydymo įstaigas. Taip pat sudaryta sutartis su Marijampolės
greitosios medicinos pagalbos stotimi dėl būtinosios pagalbos teikimo Kazlų Rūdos savivaldybės
gyventojams tuo atveju, kai VšĮ Kazlų Rūdos PSPC greitosios medicinos pagalbos brigada yra išvykusi ir
negali laiku nuvykti į iškvietimą.
2010 metais užregistruoti 3005 iškvietimai, iš jų: 30,4 % pas kaimo gyventojus. Suteiktos
medicininės pagalbos 1000 gyventojų tenka 206,1 atvejai. Per praėjusius metus užregistruoti 785
pervežimai (27,6%), kurie dažnai būna nemotyvuoti. Pastaraisiais metais stebimas intensyviai didėjantis
ligonių pervežimų į kitas gydymo įstaigas skaičius GMP transportu, kadangi Kazlų Rūdoje ligoninė
neužtikrina ištisą parą antrinio lygio paslaugų teikimo. Ligonių pervežimai apsunkina kokybišką ir
savalaikį būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.
Antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Kazlų
Rūdos ligoninė, kuri įsteigta 1997 metais reorganizacijos būdu. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba yra
vienintelis ligoninės dalininkas. Ligoninė yra licencijuota antrojo lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga,
teikianti paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams.
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės pagalbos centras teikia ilgalaikes socialinės globos (stacionarios)
paslaugas (socialinės paslaugos į namus, senelių apgyvendinimas globos namuose, apgyvendinimas
laikinuose nakvynės namuose) Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantiems vienišiems, pagyvenusiems ir
seniems asmenims, žmonėms su negalia, kuriems būtina nuolatinė priežiūra ir globa.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. TS 31-8933 nuspręsta
sudaryti bendradarbiavimo sutartį su kita savivaldybe dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės ir
Kazlų Rūdos savivaldybės dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Visuomenės sveikatos priežiūros

3

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. TS 31-893 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams“
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paslaugas (visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose,
gyventojų sveikatos mokymai, gyventojų sveikos gyvensenos priemonių vykdymas ir t.t.) teikia
Marijampolės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Marijampolės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras (žr. 4 lentelę).
Lentelė 4. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos duomenys, 2007-2011 m.

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Personalo skaičius

Prisirašiusiųjų asmenų
skaičius

(2011 m. duomenys)

2007

2009

2011

BPG

Terapeutai

Pediatrai

1.

VšĮ „Kazlų Rūdos PSPC“

6305

6783

6504

5

1

-

2.

UAB „Jūsų sveikata“

3100

3700

3558

4

-

-

3.

UAB „Šuolis pirmyn“

2243

2243

2320

2

1

-

1179

1193

1139

1

-

-

4.

IĮ R.Klusevičienės
ambulatorija

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Pagal gydytojų skaičių, tenkantį 10000-ių gyventojų, Kazlų Rūdos savivaldybė ženkliai atsilieka ir
nuo šalies vidurkio, ir nuo Marijampolės apskrities vidurkio, tačiau tokia tendencija yra būdinga
savivaldybėms, esančioms šalia apskrities centrų. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, Kazlų
Rūdos savivaldybėje 10 tūkst. gyventojų 2010 m. teko 15,9 gydytojo (žr. 39 paveikslą).

Paveikslas 39. 10 000 gyventojų tenka gydytojų Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų Rūdos
savivaldybėje 2007–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Slaugytojų, tenkančių 10 tūkst. gyventojų, skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje yra artimesnis apskrities
rodikliams. Kazlų Rūdos savivaldybėje 10 tūkst. gyventojų 2010 m. teko 39,1 slaugytojo (žr. 40 paveikslą).
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Paveikslas 40. 10 000 gyventojų tenka slaugytojų (įskaitant akušerius) Lietuvos Respublikoje, Marijampolės
apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje 2007–2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2.3 Socialinė parama
2.3.1 Socialinės paramos poreikis
Socialinės paramos svarbiausias siekis patenkinti būtiniausius poreikius tų asmenų, kurių gebėjimas
pasirūpinti savimi dėl tam tikrų objektyvių priežasčių yra ribotas. Dėl to labai svarbu išanalizuoti, kokios
yra socialinės paramos poreikių apimtys ir kokioms gyventojų grupėms labiausiai reikia socialinės paramos
ir socialinių paslaugų.
Analizuojant socialinės paramos ir paslaugų rodiklius, remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis
bei Kazlų Rūdos savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2011
m. liepos 8 d. sprendimu Nr.TS IV(5)-12604.
Iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktų statistikos duomenų matyti, kad lyginant 2003
m. su 2009 m. padidėjo neįgalių asmenų skaičius (32,16 proc.), tuo tarpu neįgalių vaikų skaičius per šį
laikotarpį sumažėjo 20 proc., socialinės rizikos šeimų skaičius, 2009 m. lyginant su 2003 m. išliko
nepakitęs, nors 2006 m. socialinės rizikos šeimų skaičius buvo išaugęs.26,31 proc. (žr. 5 lentelę).
Lentelė 5. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos ir paslaugų poreikio rodikliai
Eil. Nr.
Rodiklis
2003
2006
2009
Neįgalių asmenų skaičius
1.
401
459
530
2.

Neįgalių vaikų skaičius

85

74

68

3.

Socialinės rizikos šeimų skaičius

95

120

95

4

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. TS IV(5)-1260 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2011 m.
socialinių paslaugų plano patvirtinimo“
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Eil. Nr.
4.

Rodiklis
Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius

2003

2006

2009

269

245

236

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo senatvės pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatytas
pagalbos (priežiūros) (22,32 proc. ) ir nuolatinės slaugos poreikis (14,04 proc.). Taip pat sumažėjo vaikų
bei asmenų su sunkia negalia (netekusių 75-100 proc. darbingumo), kuriems reikalinga pagalba (priežiūra)
skaičius (žr. 6 lentelę).
Lentelė 6. Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai, kuriems nustatytas pagalbos (priežiūros) ir nuolatinės
slaugos poreikis, 2009-2011 m.
Pagalbos (priežiūros) poreikis
Nuolatinės slaugos poreikis(asmenų
(asmenų skaičius)
skaičius)
Gyventojų grupės
2009
2010
2011
2009
2010
2011
12
7
5
5
5
4
Vaikai
Netekusieji 75-100 proc.
10
5
3
5
4
6
darbingumo
Netekusieji 60-70 proc.
25
15
10
darbingumo
Senatvės pensinio
448
406
348
242
231
208
amžiaus asmenys
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Lyginant neįgaliųjų darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais skaičių
Marijampolės apskrities savivaldybėse, Kazlų Rūdos savivaldybės darbingo amžiaus neįgalių asmenų
skaičius yra didesnis už Kalvarijos savivaldybės rodiklius, bet mažesnis už Marijampolės, Šakių rajono ir
Vilkaviškio rajono savivaldybių rodiklius.
Analizuojant neįgalių vaikų skaičių Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdos savivaldybė užima
geriausią poziciją – 2010 m. Marijampolės savivaldybėje pirmą kartą neįgaliaisiais pripažinta 30 (34,09
proc.) asmenų, Vilkaviškio r. savivaldybėje – 30 (34,09 proc.) asmenų, Šakių r. savivaldybėje – 17 (19,32
proc.) asmenų, Kalvarijos savivaldybėje – 7 (7,95 proc.) asmenys, Kazlų Rūdos savivaldybėje – 4 (4,54
proc.) asmenys.
Statistikos departamentas prie LRV pateikia statistinius duomenis apie Socialinių pašalpų gavėjų
skaičių. 2010 m. didžiausias socialinių pašalpų gavėjų skaičius buvo Vilkaviškio r. savivaldybėje – 3636
(33,66 proc.), Šakių r. savivaldybėje – 2350 (21,75 proc.), Marijampolės savivaldybėje – 2917 (27,01
proc.), Kalvarijos savivaldybėje – 1287 (11,92 proc.), Kazlų Rūdos savivaldybėje socialinių pašalpų gavėjų
skaičius buvo mažiausias visoje Marijampolės apskrityje – 611 (5,65 proc.).
Išanalizavus šeimose globojamų vaikų skaičiaus kitimą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2007-2010 m.,
matyti, kad vaikų, globojamų šeimose Kazlų Rūdos savivaldybėje 2008-2009 m. sumažėjo, atitinkamai
sumažėjo ir vaikus globojančių šeimų skaičius, tačiau 2010 m. šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų
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skaičius vėl išaugo, kas sąlygojo šeimų, globojančių (rūpinančių) vaikus, skaičiaus augimą (žr. 41
paveikslą).

Paveikslas 41. Šeimose globojami (rūpinami) vaikai Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2007-2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lyginant 2011 m. su 2004 m., Kazlų Rūdos savivaldybėje vaikams nustatomos globos (rūpybos) skaičius
per metus padidėjo 57,14 proc. (žr. 7 lentelę).
Lentelė 7. Vaikų globos (rūpybos) rodikliai Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2011 m.
Metai

Nustatomų globų
(rūpybų)
skaičius per metus

Bendras
globojamų
(rūpinamų)
vaikų
skaičius

2004
2006
2008

21
18
23(iš jų tėvų
parašymu 11)
14(iš jų tėvų
prašymu 9)
33 (iš jų tėvų
prašymu 21)

82
75

31
30

51
45

45
44

82

33

49

39

40

19

32

14

2010
2011

71
65

Iš bendro globojamų (rūpinamų)
vaikų skaičiaus:
Šeimoje
Institucijoje

31
(iš jų 2 šeimynoje)
33
(iš jų 1 šeimynoje)

Trumpalaikė socialinė
globa vaikų, kuriems
dar nenustatyta
juridinė globa (rūpyba)

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Išnagrinėjus statistinius duomenis, matyti, kad 2006-2010 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos savivaldybėje
37,5 proc. padidėjo galimų įvaikinti vaikų skaičius (žr. 42 paveikslą).
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Paveikslas 42. Galimi įvaikinti vaikai Kazlų Rūdos savivaldybėje
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Statistikos departamentas prie LRV duomenų apie norinčias įvaikinti šeimas savivaldybių lygmeniu
duomenų neteikia. Marijampolės apskrityje norinčių įvaikinti šeimų, įtrauktų į apskaitą, 2006-2010 m.
laikotarpiu padidėjo 40 proc. (žr. 43 paveikslą).

Paveikslas 43. Norinčios įvaikinti šeimos Marijampolės apskrityje
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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2.3.2 Socialinės paslaugos ir jų infrastruktūra
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su fizine negalia
bei asocialiems asmenims teikiamos VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centro, VšĮ Kazlų Rūdos
ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su fizine negalia teikia
VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras. Savivaldybėje neteikiamos dienos socialinės globos paslaugos
neįgaliems, senyvo amžiaus ir socialinės rizikos asmenims, bei ilgalaikės socialinės globos paslaugos psichikos
negalią turintiems suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims, bei vaikams.
Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės pateiktais duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje pagrindiniai
socialinių paslaugų teikėjai yra savivaldybės biudžetinės įstaigos (Socialinių paslaugų centras (Nakvynės
namai), seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis (žr. 44 paveikslą).

Kazlų Rūdos savivaldybės
neįgaliųjų draugiją
VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų
dienos centro filialas Jankuose

VšĮ Kazlų Rūdos socialinės
paramos centras

Kazlų Rūdos aklųjų ir
silpnaregių centras
VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė

VšĮ Kazlų Rūdos
socialinės paramos centro
Vaikų dienos centras
„Šypsniukas“

Kazlų Rūdos savivaldybės
astmos klubas „Lengvumas“

Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Kazlų
Rūdos Viltis“
Antanavo bendruomenės
vaikų dienos centras
„Draugai“

VšĮ Kazlų Rūdos
savivaldybės vaikų dienos
centro filialas Bagotojoje

Vilkaviškio vyskupijos Kazlų
Rūdos „Caritas“

VšĮ Kazlų Rūdos
savivaldybės vaikų dienos
centras

Paveikslas 44. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių įstaigų išdėstymo schema
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų planas, patvirtintas savivaldybės tarybos 2011
m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TS IV(5)-1260
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Iš Savivaldybės pateiktos socialinių įstaigų išsidėstymo schemos pastebima, kad beveik visos (75
proc. socialinių įstaigų) socialinių paslaugų įstaigos yra susitelkusios Kazlų Rūdoje, keli centrai (25 proc.)
įkurti savivaldybės vietovėse, kurios yra labiau nutolusios nuo savivaldybės centro.
VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras (toliau tekste – Centras) teikia ilgalaikės ir
trumpalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims,
kuriems reikalinga nuolatinė globa, bei tiems asmenims, kurie dėl negalios negali gyventi savarankiškai.
Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos vienišiems, seniems, neįgaliems, socialinės rizikos
asmenims, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Centre teikiamos informavimo, konsultavimo,
bendravimo, atstovavimo, laisvalaikio organizavimo, laikino apgyvendinimo, maitinimo, darbinių įgūdžių
ugdymo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto
organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės
higienos, socialinės priežiūros paslaugos pagalba į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos.
Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms,
auginančioms vaikus. Nuo 2009 metų su socialinės rizikos šeimomis dirba socialinė darbuotoja, kuri nuolat
teikia kompleksinę pagalbą šeimai ir joje augantiems vaikams. 2010 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo paslaugos buvo teikiamos 13 Kazlų Rūdos savivaldybės šeimų, kurios įrašytos į socialinės
rizikos šeimų sąrašą. Šiose šeimose auga 40 nepilnamečių vaikų. Paslaugos šeimoms teikiamos visoje
savivaldybėje: Kazlų Rūdos mieste – 8, 1 – Jūrės kaime , Būdelės kaime – 1, Šakmūšio kaime – 1,
Bartininkų kaime – 1, Krūvelių kaime – 1.
Centras teikia pagalbos į namus paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas,
atstovavimas, bendradarbiavimas, maisto produktų nupirkimas, pristatymas, pagalba ruošiant maistą,
buityje, namų ruošoje, lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos siekiant sudaryti sąlygas
asmeniui gyventi savo namuose). Šių paslaugų tikslas – padėti vienišiems, seniems, neįgaliems asmenims,
kai jie nebegali pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti arba atgauti fizines galias, padėti spręsti socialines
problemas, siekti, kad klientas gebėtų kiek galima ilgiau būti savarankišku. Taip pat centras teikia
aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais
daiktais, gautais labdaros būdu. Specialiojo transporto paslaugos teikiamos vaikams su negalia ir jų
šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems ir jų šeimoms,
socialinės rizikos šeimoms.
Socialinės pagalbos į namus paslaugos yra teikiamos visoje Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ir
visose seniūnijose, todėl ši paslauga yra prieinama tiek mieste, tiek atokiose kaimo vietovėse gyvenantiems
žmonėms. VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras 2011 m. įsigijo specialiai neįgaliesiems vežti skirtą
transporto priemonę. Šiuo specialios paskirties automobiliu Kazlų Rūdos savivaldybės neįgalieji bus
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vežami į gydymo įstaigas, sanatorijas, neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijas, įvairias kitas
institucijas. Šią paslaugą Socialinės paramos centras teikė ir anksčiau, tiesiog dabar tai darys su naujesne
transporto priemone.
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės pramos centre yra vaikų dienos centras „Šypsniukas“, kuriame
teikiamos informavimo, konsultavimo, sociokultūrinės paslaugas vaikams iš daugiavaikių ir socialinės
rizikos šeimų, organizuoja vaikų užimtumą ir ugdymą.
VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje pagal socialines indikacijas
teikiama trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus, vienišiems, neįgaliems asmenims ir socialinės
rizikos šeimoms, auginančioms vaikus.
VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas Kazlų Rūdos aklųjų
ir silpnaregių centras (toliau tekste – Centras). Centras padeda spręsti savo socialines problemas,
palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Centre teikiamos socialinės paslaugos:
konsultavimas, informavimas, bendravimas, užimtumas, savišvieta, socialinės ir profesinės reabilitacijos,

mobilumo paslaugų teikimas turintiems regėjimo negalią.
Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija vienija 480 narių, turinčių fizinę negalią. Teikiamos
informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, užimtumo, organizuojamos
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociakultūrinės
ir kitos bendrosios paslaugos.
Vilkaviškio vyskupijos Kazlų Rūdos „Caritas“ remia vargstančius, turinčius socialinių problemų
parapijiečius, padeda integruotis į visuomenę. Carite teikiamos informavimo, konsultavimo, užimtumo,
asmens higienos paslaugos, maitinimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis“ padeda sumažinti sutrikusios
raidos asmenų, jų tėvų ar globėjų socialinę atskirtį; sudaryti sąlygas bendroms veikloms su visais
programos dalyviais; skatinti pasitikėjimą ir orumą; sudaryti sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis;
užtikrinti kokybišką dalyvavimą bendrose veiklose.
Antanavo bendruomenės vaikų dienos centras „Draugai“ teikia informavimo, konsultavimo,
sociakultūrines paslaugas vaikams iš socialiai remtinų, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų,
organizuoja vaikų užimtumą ir ugdymą.
Išnagrinėjus Statistikos departamento pateiktus duomenis pastebima, kad socialinės priežiūros
namuose paslaugas 2006-2010 m. gavo panašus kiekis savivaldybės gyventojų, 2007 m. šios paslaugos
gavėjų skaičius išaugo 40 proc., tai galėjo sąlygoti ekonominė situacija šalyje (žr. 45 paveikslą). Remiantis
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, didžiausias pagalbos į namus (socialinės
priežiūros namuose) poreikis yra Kazlų Rūdos seniūnijoje.
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Paveikslas 45. Pagalbą į namus ir socialinę globą namuose gavę asmenys
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006-2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybės trumpalaikės socialinės globos rodikliai pateikiami 8 lentelėje. Pastebima,
jog 2005-2010 m. laikotarpiu vietų skaičius išsaugo dvigubai.
Lentelė 8. Kazlų Rūdos savivaldybės trumpalaikės socialinės globos rodikliai
Metai
Rodiklio pavadinimas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gyventojų skaičius

42

41

48

48

96

66

Įstaigų skaičius

1

1

1

1

1

1

Vietų skaičius

22

22

22

36

44

44

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

9 lentelėje pateikiami savivaldybės globos įstaigų rodikliai. Savivaldybėje veikia VšĮ Kazlų Rūdos socialinės
paramos centras, kuris teikia ilgalaikes ir trumpalaikes globos paslaugas. Pastebima, kad savivaldybėje nėra globos
įstaigų, skirtų suaugusiems neįgaliems žmonėms ir globos įstaigos, kuri būtų skirta vaikams.
Lentelė 9. Kazlų Rūdos savivaldybės globos įstaigų rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Metai
2007
2008

2005

2006

2009

2010

1.Globos įstaigos seniems žmonėms:
1.1. Gyventojų skaičius

15

19

24

28

39

43

1.2. Įstaigų skaičius

1

1

1

1

1

1

1.3. Vietų skaičius

15

19

24

28

40

40

2. Globos įstaigos suaugusiems neįgaliems žmonėms
3. Globos įstaigos vaikams
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
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2011 m. VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose buvo teikiamos trumpalaikės/ilgalaikės socialinės
globos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų.
Bendrąsias socialines paslaugas, tarp jų sociokultūrines paslaugas, šeimoms bei neįgaliems asmenims
teikia nevyriausybinės įstaigos: VšĮ Kazlų Rūdos socialinės pramos centre yra vaikų dienos centras
„Šypsniukas“, VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas Kazlų Rūdos
aklųjų ir silpnaregių centras, Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio vyskupijos Kazlų
Rūdos „Caritas“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis, Antanavo
bendruomenės vaikų dienos centras „Draugai“.
Vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ vaikų su negalia grupėje teikiamos dienos socialinės globos
paslaugos vaikams su negalia nuo 3 iki 7 metų, sudaromos savaitinės grupės.
Vadovaujantis socialinių paslaugų išvystymo normatyvais, matyti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje
mažesniais mastais teikiamos šios socialinės paslaugos:
Socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems asmenims su negalia namuose, socialinės rizikos
suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms namuose, socialinės rizikos vaikams.
Neteikiamos šios socialinės paslaugos:
Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir senyvo amžiaus
asmenims;
Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su negalia;
Socialinės priežiūros paslaugos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, Plutiškių vidurinėje mokykloje, Kazlų Rūdos pradinėje
mokykloje ir kitose bendrojo lavinimo mokyklose , vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ ugdomi ir lavinami
mokyklinio amžiaus vaikai, turintys fizinę negalią, o Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje ugdomi ir
lavinami mokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.
Vienos iš didžiausių Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūros problemų yra paslaugų
prieinamumo ribotumas dėl infrastruktūros teritorinio pasiskirstymo netolygumų ir nepakankamų paslaugų
teikimo apimčių.
Dauguma Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrę Kazlų Rūdos mieste
(Kazlų Rūdos pradinė mokykla, Kazlų Rūdos specialioji mokykla, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija,
VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos
skyrius, VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas Kazlų Rūdos aklųjų ir
silpnaregių centras (toliau tekste – Centras); Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija; Vilkaviškio
vyskupijos Kazlų Rūdos „Caritas“; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis“).
Nors atstumai tarp Kazlų Rūdos miesto ir savivaldybės gyvenviečių bei kaimų nėra labai dideli, tačiau tai sąlygoja,
kad socialinės paslaugos ir informacija apie jas vis dar mažai pasiekia atokiau gyvenančius savivaldybės gyventojus.
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Kiekvienoje seniūnijoje socialinės paramos teikimu rūpinasi seniūnijoje dirbantys socialinio darbo
organizatoriai ir socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis. Kazlų Rūdos seniūnijoje
dirba 3 socialinės darbuotojos, Antanavo seniūnijoje – 1 socialinė darbuotoja ir 1 socialinio darbuotojo
padėjėja, Plutiškių seniūnijoje – 1 socialinė darbuotoja ir 1 socialinio darbuotojo padėjėja, Jakų seniūnijoje
– 1 socialinė darbuotoja ir 1 socialinio darbuotojo padėjėja. Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės
rizikos šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas seniūnijų teritorijose gyvenančioms šeimoms.
Kazlų Rūdos savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių institucijų patalpos yra pritaikytos sunkią
negalią turinčių asmenų poreikiams, todėl paslaugos yra prieinamos visiems.
Užimtumo paslaugos vaikams iš socialinės rizikos šeimų yra prieinamos visiems, kadangi jos
teikiamos VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centro filialuose – Jankų seniūnijoje, Jankų kaime ir
Kazlų Rūdos seniūnijoje, Bagotosios kaime, Antanavo seniūnijoje, Antanavo bendruomenės vaikų dienos
centre „Draugai“.
Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių paslaugų plane akcentuojama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje
trūksta vaikų dienos, pagalbos šeimai, krizių centrų. Šiuose centruose turėtų būti teikiamos vaikų priežiūros
bei užimtumo dienos metu paslaugos, psichologinė pagalba vaikams ir tėvams, tėvų socialinių įgūdžių
auginant vaikus, sprendžiant kitas šeimos problemas ugdymas, teisinė pagalba ir kt. Dėl šios priežasties,
specifinių paslaugų rūšių trūkumas yra viena iš socialinės paramos problemų. Taip pat rajone nėra
teikiamos išblaivinimo paslaugos. Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos socialinės globos
nakvynės namuose, tačiau ši paslauga nėra teikiama nuo alkoholio apsvaigusiems asmenims.
2.4. Švietimas
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra 12 švietimo įstaigų: Kazlų Rūdos pradinė mokykla, Antanavo
pagrindinė mokykla, Bagotosios pagrindinė mokykla, Jankų pagrindinė mokykla, Kazlų Rūdos pagrindinė
mokykla, Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazija, dirbanti pagal Valdorfo pedagogiką, Plutiškių vidurinė
mokykla, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, Kazlų
Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“, Kazlų Rūdos specialioji mokykla, Kazlų Rūdos pedagoginė
psichologinė tarnyba.
Visos švietimo įstaigos, išskyrus Kazlų Rūdos „Elmos“ gimnaziją ir Kazlų Rūdos specialiąją
mokyklą, yra renovuotos, likusios – laukia renovacijos.
2.4.1 Ikimokyklinis ugdymas
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011–2012 m.m. veikia dvi įstaigos, kurios teikia ikimokyklinio ugdymo
programą – Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ ir Kazlų Rūdos progimnazija „Elma“.
Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2010 m. vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme,
skaičius lyginant su 2006 m. duomenimis padidėjo. 2006 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje 1-6 metų vaikų,
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lankančių ikimokyklines įstaigas, skaičius vidutiniškai siekė 25,7 proc., o 2010 m. išaugo iki 33,9 proc. Tuo
tarpu šalyje ir apskrityje 1-6 metų vaikų, lankančių ikimokyklines įstaigas, skaičius nežymiai sumažėjo. 2006 m.
ikimokyklinio ugdymo įstaigas Kazlų Rūdos savivaldybėje lankė 54,7 proc. visų 1-6 metų vaikų, o 2010 m. šis
rodiklis sumažėjo iki 54,3 proc. (sumažėjo 0,4 procentinio punkto) (žr. 46 paveikslą). Lietuvos miestų
savivaldybėse ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų procentas paprastai yra didesnis – siekia
vidutiniškai 70 procentų. Tuo tarpu rajonų savivaldybių rodikliai yra žemesni dėl to, kad kaimiškose vietovėse
nelankančių ikimokyklinių įstaigų vaikų skaičius yra didesnis dėl mažesnio tėvų užimtumo ir prastesnio
paslaugos prieinamumo.

Paveikslas 46. 1-6 metų amžiaus vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, palyginti su atitinkamo
amžiaus vaikais, proc. Kazlų Rūdos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2004 ir
2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose vietų pasiūlos ir paklausos santykis išliko
panašus, 2004 m. buvo jaučiamas vietų trūkumas 100-ui vaikų teko 72 vietos, 2005-2006 m. laikotarpiu
pasiūla padidėjo, 2007-2010 m. laikotarpiu buvo jaučiamas vietų trūkumas, pasiūlos ir paklausos santykis
atitiko 2004 m. situaciją 100-ui vaikų teko 72 vietos. (žr. 47 paveikslą).
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Paveikslas 47. 100-ui vaikų tenka vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose metų pabaigoje Kazlų Rūdos
savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2004-2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2.4.2 Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių (išimtiniais atvejais – dvejų) metų trukmės ugdymas,
skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje
grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jei vaikas ugdomas tik namie, tėvai (globėjai)
informuojami apie priešmokyklinio ugdymo naujoves, konsultuojami svarbiais vaiko ugdymo klausimais,
tėvams (globėjams) pageidaujant vaikui teikiama korekcinė ar kita specialioji pagalba.
Pagrindinės priešmokyklinio ugdymo nuostatos išdėstytos Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje.
Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių
harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.
Kazlų Rūdos savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo
pagrindinėje mokykloje, Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinėje mokykloje, Kazlų Rūdos
savivaldybės Jankų pagrindinėje mokykloje, Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje; Kazlų Rūdos pradinėje
mokykloje, Plutiškių vidurinėje mokykloje.
2.4.3 Bendrojo ugdymo mokyklos
Mokinių skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2010 metų laikotarpiu nuolat mažėjo (žr. 48
paveikslą). Mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija yra būdinga visos šalies mastu, ypač rajoninėse
savivaldybėse. Lyginant 2011 m. su 2004 m. mokinių skaičius sumažėjo 25,68 proc.
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Paveikslas 48. Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2011 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011–2012 m. m. mokyklų tinklas yra gana įvairus, savivaldybėje veikia
1 pradinė mokykla (turi vieną pradinio ugdymo skyrių, nuo 2012-09-01 uždaromas), 5 pagrindinės
mokyklos (viena iš jų specialioji mokykla, perduota Marijampolės apskrities viršininko administracijos), 1
progimnazija (kurioje veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės ir turi vieną pradinio ugdymo skyrių), 1
vidurinė mokykla, 1 gimnazija.
Iš 10 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-2011 m. laikotarpiu sumažėjo pagrindinių
mokyklų skaičius (2007 m. buvo šešios pagrindinės mokyklos, o 2011 m. – penkios pagrindinės
mokyklos), tačiau atsirado viena progimnazija. Mokyklos panaikinimas buvo numatytas mokyklų tinklo
pertvarkos plane, perduota Kazlų Rūdos specialioji mokykla, o 2011 m. Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla
„Elma“ tapo progimnazija.
Nagrinėjamu laikotarpiu (2004-2011 m.) labiausiai sumažėjo besimokančiųjų pagal pagrindinio
ugdymo programą mokinių skaičius. Vien lyginant 2007 m. su 2011 m., mokinių, besimokančių pagal
pagrindinio ugdymo programą, skaičius sumažėjo 22,01 proc. Tuo tarpu besimokančiųjų vidurinio ugdymo
programą mokinių skaičius sumažėjo 20,07 proc., o besimokančių pagal pradinio ugdymo programą – 9,12
proc.
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Lentelė 10. Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų ir mokinių skaičiaus kitimas 2007-2011 m.

Pradinio ugdymo programos
mokinių skaičius

Mokyklų skaičius

Mokyklos
pagal tipus

Pagrindinio ugdymo programos
mokinių skaičius

Vidurinio ugdymo programos
mokinių skaičius

2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

2011
1

2007
-

2008
-

2009
-

2010
-

2011
-

2007
219

2008
216

2009
180

2010
179

2011
179

2007
244

2008
238

2009
243

2010
243

2011
178

Vidurinės
mokyklos

1

1

1

1

1

56

56

59

57

59

141

121

123

121

109

35

37

39

41

45

Pagrindinės
mokyklos

6

6

6

6

5

187

167

152

174

126

812

753

725

710

626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pradinės
mokyklos

1

1

1

1

1

360

338

298

327

307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mokyklosdarželiai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

603

561

509

558

548

1172

1090

1028

1010

914

279

275

282

284

223

Gimnazijos

Jaunimo
mokyklos
(šiuo metu
pervadintos į
progimnazijas
Suaugusiųjų
vidurinės
mokyklos

IŠ VISO

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose finansavimas, tenkantis vienam moksleiviui iš valstybės
tikslinės dotacijos (moksleivio krepšelio lėšų) ir savivaldybės biudžeto, yra daugmaž tolygus, šiek tiek iš
bendro konteksto išsiskiria kaimo vietovių mokyklos – ten vieno mokinio išlaikymas yra brangesnis (žr.
11 lentelę ir 49 paveikslą).
Lentelė 11. Vieno mokinio išlaikymo kaštai Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose 2010/2011 m. m.
Vienam mokiniui išlaikyti skiriamos lėšos,
lt
Mokyklos pavadinimas
iš valstybės tikslinės
iš savivaldybės
dotacijos (moksleivio
biudžeto (aplinkos
krepšelio)
išlaikymo)
Kazlų Rūdos pradinė mokykla
3254,00
1066,00
Antanavo pagrindinė mokykla
6042,00
1411,00
Bagotosios pagrindinė mokykla
6271,00
1629,00
Jankų pagrindinė mokykla
5620,00
1753,00
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla
3841,00
910,00
Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazija, dirbanti
6759,00
3884,00
Valdorfo metodu
Plutiškių vidurinė mokykla
5036,00
1435,00
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
4729,00
787,00
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
380,00
4003,00
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“
7847,00
Kazlų Rūdos specialioji mokykla
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktų duomenų matyti, kad kai kuriose Kazlų
Rūdos savivaldybės kaimo vietovėse veikiančiose mokyklose ir Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje,
dirbančioje Valdorfo metodu, vieno moksleivio išlaikymo kaštai kone dvigubai viršija Kazlų Rūdos
miesto mokyklų rodiklius. Patys didžiausi vieno mokinio išlaikymo kaštai Kazlų Rūdos savivaldybėje yra
Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje , toliau seka kaimiškų vietovių mokyklos (žr. 49 paveikslą). Tačiau
siekiant mokyklų tinklo optimalumo, svarbu nepamiršti ir kito faktoriaus – mokyklos atokesnėse kaimo
vietovėse yra tarsi kultūros židiniai, todėl kartais verta turėti didesnes išlaidas, bet išsaugoti kaimo
mokyklas.
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Paveikslas 49. Vieno mokinio išlaikymo kaštai Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose 2010/2011 m.m., Lt
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kaimiškose vietovėse gyvenančių mokinių pavėžėjimu iki artimiausios bendrojo lavinimo
mokyklos rūpinasi savivaldybė. Iš 12 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje
nėra nepavėžėjamų mokinių. 2010/2011 m.m. pavėžėjama 30,11 proc. mokyklose besimokančių mokinių.
Daugiausiai mokinių, į mokyklą ir iš jos, yra pavėžėjami maršrutiniu transportu (34,61 proc.).
Lentelė 12. Kazlų Rūdos sav. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių vežiojimas į mokyklas 2007-2011 m.
Transporto
priemonė
Maršrutiniu
transportu
Privačiu transportu
Mokyklų transportu
Geltonaisiais
autobusais
Kitais vežiojimo
būdais (traukiniu)
Iš viso vežiojama
(proc.)
Nepavežama

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

429

389

324

332

-

-

-

50

130 (212)

100 (116)

127 (144)

188 (212)

41

30

38

25

573 (26,65%)

519 (25,6 proc.)

489 (25,03 proc.)

959 (30,11 proc.)

-

-

-

-

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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2.4.4 Ugdymo kokybė
Švietimo sistemos gebėjimą padėti vaikams ir jaunuoliams lengviau prisitaikyti prie sparčios
socialinės, ekonominės ir kultūrinės kaitos lemia mokytojų pajėgumas suvokti visuomenės poreikius ir su
išsilavinimu siejamus lūkesčius, todėl viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė
ir profesinė kompetencija.
Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose 2004-2011 m. laikotarpiu padidėjo dirbančių specialistų su
aukštuoju išsilavinimu skaičius, tai gerina teikiamų švietimo paslaugų kokybę. Remiantis savivaldybės
administracijos pateiktais duomenimis, mokytojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą (pedagoginį) skaičius
2007-2011 m. laikotarpiu išaugo 4,15 proc. (žr. 13 lentelę). Per pastaruosius ketverius mokslo metus 0,9
proc. sumažėjo mokytojų su viduriniu išsilavinimu, darytina prielaida, kad mokytojai, derindami darbą su
studijomis, įgijo reikiamą išsilavinimą.
Lentelė 13. Kazlų Rūdos savivaldybės mokytojų išsilavinimas, 2007-2011 m.
2010-2011
Rodiklis
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Mokytojų skaičius
221
216
209
225
Su aukštuoju
išsilavinimu
193
189
191
205
(pedagoginiu) skaičius,
87%
87,5%
91,4%
91,15
procentas
Su aukštesniuoju
išsilavinimu
25
25
16
19
(pedagoginiu) skaičius,
11,3%
11,6%
7,7%
8,4%
procentas
Su viduriniu
3
2
2
1
išsilavinimu skaičius,
1,4%
0,9%
0,9%
0,5%
procentas
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kiti rodikliai, atspindintys ugdymo kokybę, yra susiję su mokinių pasiekimais. Vertinama, kiek
mokinių, pradėjusių mokytis pagal tam tikrą bendrojo lavinimo pakopą, ją baigė. Išanalizavus Kazlų
Rūdos savivaldybės 2007-2011 m. bendrojo lavinimo mokyklose besimokiusių mokinių rezultatus,
pastebėta, kad nagrinėjamu laikotarpiu 3 proc. sumažėjo mokinių, baigusių pagrindinio lavinimo pakopą,
skaičius. Tuo tarpu per tą patį laikotarpį mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius padidėjo 2,9
proc. Paliktų kartoti kursą mokinių skaičius sumažėjo ir liko santykinai nedidelis (žr. 14 lentelę).
Lentelė 14. Pagrindinio, vidurinio išsilavinimo įgijimas, kurso kartojimas Kazlų Rūdos savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklose, 2007-2011 m.
Rodiklis
Įgijo pagrindinį
išsilavinimą (proc.)
Įgijo vidurinį
išsilavinimą (proc.)
Paliktų kartoti kurso
skaičius, proc.

2007-2008 mokslo m.

2009-2010 mokslo m.

2010-2011 mokslo m.

234
95,9%
124
93,9%
10
0,49%

202
96,6%
133
97,1%
4
0,22%

184
92,9%
120
96,8%
4
0,22%

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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Ugdymo kokybę savivaldybės mokyklose atspindi valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
Palyginus Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, laikiusių valstybinius brandos egzaminus
2007-2011 m. laikotarpiu, rezultatus (vertinta, koks procentas mokinių, pasirinkusių laikyti tam tikro
dalyko egzaminą, jį išlaikė) su šalies mokinių rezultatų vidurkiais, pastebėta, kad iš daugumos dalykų
Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokinių rezultatai buvo geresni už šalies (žr.15 lentelę).
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Lentelė 15. Kazlų Rūdos savivaldybės ir šalies bendrojo lavinimo mokyklų mokinių išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis procentais
2007–2011 m.
Dalykas
Metai

Kazlų Rūdos savivaldybė

Lietuvos Respublika

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

84,4%

-

-

-

-

83,4%

-

-

-

-

75%

-

-

-

-

90,4%

-

-

-

-

-

73,6%

88,4%

94,8%

87,5%

-

87,4%

93,5%

91,5%

92%

Matematika

73,9%

93%

76,5%

88,2%

89,3%

82,3%

90,7%

90,2%

93,9%

90,9%

Anglų kalba

86,1%

78,7%

60,3%

97,3%

100%

90,6%

92,2%

93%

99,5%

99,5%

Rusų kalba

100%

100%

100%

100%

-

95,5%

96,6%

98,6%

99,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,7%

91,7%

87,5%

80%

100%

94,3%

97,9%

97,3%

98,3%

99,8%

Istorija

97%

98,4%

98,8%

100%

98,9%

89,7%

95%

93,9%

94,9%

96,7%

Biologija

96%

100%

90,5%

97,1%

100%

92,6%

95,4%

93%

91,9%

93,3%

Chemija

100%

92,3%

85,7%

92,9%

93,8%

98,6%

98,5%

98,3%

97,3%

99%

Fizika

88,9%

100%

100%

100%

100%

96,2%

97,1%

97,4%

97,4%

94,7%

-

50%

60%

75%

100%

-

88,5

90%

90%

97,5%

Lietuvių kalba
(testas)
Lietuvių kalba
(teksto interpretacija)

Lietuvių kalba

Prancūzų kalba
Vokiečių kalba

Informacinės
technologijos

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

65

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

2.4.5 Neformalusis (papildomas) ugdymas
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011 m. veikė 3 papildomojo ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos –
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras ir Kazlų Rūdos
pedagoginė psichologinė tarnyba.
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykloje mokosi apie 167 vaikai, dirba 22 aukštos
kvalifikacijos pedagogai. Mokykloje veikia dailės skyrius, fortepijono, styginių instrumentų, smuiko
gitaros, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, akordeono ir kt. skyriai.
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 2009 m. kaip papildomojo ugdymo įstaiga.
Jos tikslas - didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų
ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir
konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Tarnyba aptarnauja Kazlų Rūdos savivaldybėje esančias
švietimo įstaigas. Tarnyboje įvertinami raidos ypatumai bei sutrikimai, pedagoginės, psichologinės,
asmenybės ir ugdymosi problemos, nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai, vaiko brandumas mokyklai.
Konsultuojami specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintys
vaikai, jų tėvai, mokytojai ir kiti specialistai, teikiama metodinė pagalba, rengiamos ir įgyvendinamos
įvairios prevencinės programos. Šiuo metu tarnyboje dirba 5 specialistai.
Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centro tikslas - skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką,
ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti savivaldybei Lietuvos varžybose, sporto
renginiuose. Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos
veikloje, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto žaidimų komandas. Įgyvendinti bendrą
valstybės ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką. Šiuo metu centre mokosi 247 mokiniai, dirba
13 specialistai.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų lankymo galimybes pirmiausia lemia vaiko gyvenamoji
vieta. Mokiniai renkasi tas neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, kurios yra arčiau namų, todėl mieste
gyvenantys vaikai turi geresnes papildomo ugdymo galimybes. Kaimo vaikams neformaliojo švietimo
paslaugos yra sunkiau prieinamos, kadangi visos papildomojo ugdymo įstaigos yra įsikūrusios Kazlų
Rūdos mieste.
2.4.6 Profesinis ugdymas
Profesinio ugdymo paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybėje teikia VšĮ Kazlų Rūdos Mokymo centras
(toliau – Centras). Centre dirba 114 darbuotojų: iš jų 68 bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojai (3–
ekspertai, 6 – metodininkai, 26 – vyrajonai mokytojai, 33 mokytojai). Mokykloje teikiamas vidurinis ir
povidurinis išsilavinimas pagal šias profesinio mokymo programas: Technikos priežiūros verslo
darbuotojas; Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas; Statybos verslo paslaugų teikėjas; Kaimo turizmo
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organizatorius; Virėjas ir barmenas; Padavėjas – barmenas; Virėjas; Stalius; Automobilių mechanikas;
Sekretorius.
Mokykloje taip pat vykdomas suaugusiųjų bei žemdirbių tęstinis mokymas. Vidutiniškai per metus
naują kvalifikaciją įgyja daugiau nei 360 įvairių profesijų suaugusiųjų.
2.5.Kultūra
Šiame skyriuje apžvelgiama pagrindinių Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros institucijų – kultūros
centrų, muziejaus, ekspozicijų, bibliotekų, veikla, šių institucijų problemos ir perspektyvos.
2.5.1. Kultūros centrų veikla
Šiuo metu Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras. Kultūros
centras turi 6 filialus: Plutiškių, Jūrės, Bagotosios, Būdos, Višakio Rūdos, Antanavo kaimų kultūros
namus. Kaimiškosiose teritorijose dirba 4 kultūrinių renginių organizatoriai - Jankų, Ąžuolų Būdos,
Bebruliškės, Kietaviškio ir Selemos (vienas) kaimuose.
Pagrindinės veiklos kryptys: kultūrinės veiklos savivaldybėje koordinavimas, metodinis darbas,
meno

mėgėjų

veiklos

skatinimas

ir

organizavimas,

bendradarbiavimas

su

visuomeninėmis

organizacijomis, valstybinių, atmintinų datų paminėjimas, profesionaliojo meno sklaida, etnokultūrinė
veikla, pramoginių renginių, masinių švenčių organizavimas ir kita kultūrinė veikla.
Kazlų Rūdos kultūros centras yra įsikūręs Kazlų Rūdos mieste. Tai - didžiausias Kazlų Rūdos
savivaldybėje esantis kultūros centras, turintis 2 sales. Kaimo kultūros centrai turi mažesnes patalpas.
Lyginant kultūros centrų pastatus pagal bendrąjį plotą, antri pagal dydį yra Būdos kultūros namai, toliau
seka Bagotosios, Plutiškių, Antanavo, Višakio Rūdos kultūros namai, o mažiausi – Jūrės kultūros namai
(žr. 16 lentelę).
Lentelė 16. Kazlų Rūdos kultūros centro ir jo filialų pasiskirstymas pagal dydį
Eil.
Nr.

Kultūros centro
įstaigos
pavadinimas

Bendras plotas
m2

Salių skaičius

Salių
pavadinimai

Salės plotas m2

Žiūrovų salė
Parodų salė

364,39
49,26

1.

Kazlų Rūdos
kultūros centras

820,47

2

2.

Antanavo kultūros
namai

194,53

1

Žiūrovų salė

85,34

3.

Višakio Rūdos
kultūros namai

185,31

1

Žiūrovų salė

99

4.

Bagotosios
kultūros namai

219,11

1

Žiūrovų salė

72
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5.

Plutiškių kultūros
namai

198,79

1

Žiūrovų salė

98

6.

Būdos kultūros
namai

498,47

1

Žiūrovų/sporto
salė

199,52

7.

Jūrės kultūros
namai

163,97

1

Žiūrovų salė

48,05

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Vienas svarbiausių kultūros srities rodiklių yra gyventojų, aktyviai dalyvaujančių kultūrinėje
veikloje, procentas. Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės pateiktais duomenimis, Kazlų Rūdos
savivaldybėje 2011 m. veikė 13 meno kolektyvų, kuriuose kultūrinės saviraiškos poreikius tenkino 203
savivaldybės gyventojų. Kazlų Rūdos savivaldybės meno kolektyvų skaičius 2007-2011 m. turėjo
tendenciją mažėti. 2007 m. buvo 21 meno kolektyvas, o 2011 m. – 13. Lyginant 2011 m. su 2007 m.
meno kolektyvų skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo 38,09 proc. 2007 m. gyventojų, aktyviai
dalyvaujančių kultūrinėje veikloje, skaičius sudarė 1,72 proc. visų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų,
o 2011 m. – 1,53 proc. visų savivaldybės gyventojų. Lyginant 2007 m. su 2011 m. dalyvių skaičius meno
kolektyvuose per šį laikotarpį sumažėjo 20,7 proc. (žr. 17 lentelę ir 50 paveikslą).
Lentelė 17. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių meno kolektyvų ir jų dalyvių skaičiaus kitimas
2007-2011 m.
Rodiklis
2007
2008
2009
2010
2011
Meno kolektyvų skaičius, vnt.

21

14

15

14

13

Dalyvių meno kolektyvuose skaičius,
vnt.

256

209

209

197

203

Suorganizuotų renginių skaičius, vnt.

325

341

320

350

264

Renginių dalyvių (žiūrovų) skaičius

26092

5252

7936

6386

8792

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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Paveikslas 50. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių meno kolektyvų ir jų dalyvių skaičiaus dinamika Kazlų
Rūdos savivaldybėje 2007-2011 m.
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2007-2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje organizuojamų renginių skaičius taip pat kito netolygiai.
Daugiausiai renginių buvo suorganizuota 2010 m. - 350 renginių. Lyginant 2011 m. su 2007 m.,
suorganizuotų renginių skaičius sumažėjo 18,7 proc. (žr. 51 paveikslą).

Paveikslas 51. Kultūros centrų organizuotų renginių skaičius
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kaip ir visoje šalyje, taip ir Kazlų Rūdos savivaldybėje, didžiausios kultūros centrų problemos yra
šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti materialinė bazė (pastatai, inventorius).
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2007-2011 m. laikotarpiu dalyvių skaičius kultūros centro organizuotuose renginiuose žymiai
sumažėjo. 2007 m. renginių dalyvių skaičius buvo 26 092 žiūrovai, tuo tarpu 2011 m. sumažėjo iki 8 792
žiūrovų (66,3 proc. arba 2,9 karto) (žr. 52 paveikslą). Šio rodiklio staigų mažėjimą sąlygojo nuo 2008 m.
pasikeitusi statistinių ataskaitų forma, dėl kurios ne visi renginių lankytojai yra registruojami.

Paveikslas 52. Kultūros centrų organizuotų renginių dalyvių (žiūrovų) skaičius
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2.5.2 Muziejai
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia vienas muziejus – VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos
informacinis centras (miško muziejus). Informacinio centro paskirtis – pažintinė. Centre kaupiama
informacija miškininkystės klausimais, su ja supažindinama visuomenė. Muziejuje įrengta mokomoji
profesinio orientavimo klasė. Čia sukaupta turtinga botaninė, dendrologinė, entomologinė ir
fitopatologinė kolekcijos, stendai su vaizdinėmis mokymo priemonėmis, kiti eksponatai. Jais naudojasi
LŽŪU Miškų fakulteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos bei kitų kolegijų studentai mokomųjų ir
gamybinių praktikų metu. Muziejuje eksponuojami dažniausiai mūsų miškuose sutinkamų žvėrių ir
paukščių nuotraukos, kanopinių žvėrių ragai, iltys, kiti medžioklės trofėjai. Gamtos apsaugos ir
medžioklės skyriuje pateiktas į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų žvėrių ir paukščių sąrašas, žvėrių
apskaitos duomenys, urėdijos teritorijoje esančių medžių ir gamtos paminklų sąrašas, senovinių miško
kirtimo ir medžio apdirbimo įrankių kolekcija ir medienos ruošos mechanizmų pavyzdžiai. Nuotraukose
atsispindi visas miško ruošos darbų ciklas.
Pats didžiausia ir turtingiausia eksponatų biologinė grupė, vaizduojanti aukštapelkę, kerpinį pušyną
ir žemapelkę su jiems būdinga fauna ir flora. Čia puikuojasi mūsų girių galiūnas – stumbras, lūšis, elnias,
vilkas, stirnos, bebrai ir daugelis kitų miškuose gyvenančių žvėrių ir paukščių.
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Remiantis VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos informacinio centro pateiktais duomenimis,
miško muziejų kasmet aplanko apie 3 tūkst. lankytojų. Aktyviausi miško muziejaus lankytojai – vidurinių
mokyklų moksleiviai, studentai, respublikos gamtininkai. Apsilanko svečių iš užsienio, Lietuvos, yra
pabuvoję nemažai žymių Lietuvos žmonių. Visiems lankytojams suteikiama kvalifikuota informacija apie
miškų būklę, rekreaciją ir gamtosaugą, miškininkų darbus. Pagal pageidavimus lankytojai konsultuojami
jiems aktualiais miškininkystės bei gamtosaugos klausimais. Sukaupta daugiau kaip 1000 įvairių
eksponatų, iš jų 130 paukščių ir 25 žvėrių iškamšos, 26 žvėrių kaukolės, 3 žvėrių ragų stendai, 6 elninių
žvėrių ragai, daugiau 40 vabalų ir drugių kolekcijų, 150 sumedėjusių augalų ir krūmų rinkinių, 100
žolinės augalijos rinkinių, 34 medžių kamienų pjūvių pavyzdžiai, 90 senovinių įrankių, daugiau 100
įvairių knygų ir informacinių leidinių, ir kt. Visos žvėrių, dalis paukščių iškamšų ir dalis vabalų patalpinta
8 dioramose, kiti eksponatai patalpinti teminiuose stenduose, yra 61 didelė nuotrauka ir 13 teminių stendų
su nuotraukomis. 2007 m. restauruota 12 paukščių iškamšų ir 1 diorama, įsigyta 3 žvėrių ir 14 paukščių
iškamšų, sukurta 3 žvėrių ragų ir žandikaulių stendai. 2009 m. restauruota 2 žvėrių iškamšos ir 1 diorama,
įsigyta 2 žvėrių ir 4 paukščių iškamšos, sukurta 3 žvėrių kaukolių ir 3 žvėrių daromos žalos stendai. 2011
m. sukurta biologinės – entomologinės grupės diorama, įsigyta 1 žvėries, 3 paukščių iškamšos ir 30
vabalų bei drugių.
2.5.3. Lankytinos vietos
Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių sąraše yra 28 objektai. Dauguma jų (net
82%) yra kapinės. Be to sąraše yra 3 memorialiniai kultūros objektai, t.y. Lietuvos Prezidento dr.
K.Griniaus gimtinė Selemoje, P.Dovydaičio gimtinė netoli Runkių kaimo bei K. Griniaus kapas ir
paminklas; 1 istorinis paminklas – namas Jūrės kaime; 1 architektūros paminklas – koplyčia Antanavo
kaime (buvusio dvaro parke).
Galima išskirti šiuos lankytinus Kazlų Rūdos savivaldybės objektus:
1. Lietuvos Prezidento dr. K.Griniaus kapas ir paminklas;
2. Lietuvos Prezidento dr. K.Griniaus gimtinė Selemoje;
3. Prano Dovydaičio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, gimtinė netoli Runkių;
4. Šaltinėlis ir koplyčia prie Višakio Rūdos;
5. Vėjo malūnas Skindeliškių kaime;
6. Kazlų Rūdos miesto skveras Vytauto gatvėje;
7. Koplyčia Antanavo senajame parke.
Lietuvos Prezidento dr. K.Griniaus paminklas pastatytas Mondžgirėje, Ąžuolų Būdos girininkijoje,
Mikalavo miške. K.Griniaus palaikų urna užmūryta paminklo, iškalto iš balto granito, postamente.
Paminklo autorius – skulptorius Kęstutis Balčiūnas. Antanavo koplyčia – tai originalus liaudies sakralinės
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architektūros paminklas. Koplyčia yra medinė, aštuoniakampė, su dviem zakristijom. Vienas įdomesnių ir
išskirtiniausių objektų, esančių Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje – sovietinio laikotarpio karinio
paveldo objektai: trikampyje tarp Višakio Rūdos, Kazlų Rūdos ir Agurkiškės – buvęs karinis aerodromas,
Runkių miške – buvusi desantininkų divizijos vadavietė (vadinamasis Brežnevo bunkeris), Gulioniškės
kaime – buvusi sovietų generolų vila bei kareivinės, kiti kariniai objektai. Visi šie objektai kažkada buvo
vieni svarbiausių „Kauno placdarmo“, pradėto statyti 1975 metais, objektų.
„Kauno placdarmas“ – tai didelę dalį Lietuvos aprėpusi aerodromų ir karinės infrastruktūros
sistema. Ji turėjo užtikrinti žaibišką sovietinių desantininkų permetimą į Vakarų šalis. Iš viso turėjo būti
pastatyta daugiau kaip 50 slaptų karinių objektų. Tačiau vėliau statyba dėl įvairių priežasčių buvo
pristabdyta.
Kazlų Rūdos savivaldybėje gausu kultūros paveldo objektų, istorinę vertę turinčių senųjų kapinių
(žr. 53 paveikslą). Vandenių ir Rėkaviškio senkapiai piliakalniai paskelbti archeologijos paminklais.
Skinderiškių kaime tebestovi senoviškas vėjo malūnas.
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Paveikslas 53. Kultūros paveldo objektai Kazlų Rūdos savivaldybėje
Šaltinis: Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrasis planas

73

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

2.5.4. Biblioteka
Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka yra Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Biblioteka suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, senais ir retais
spaudiniais, kompaktiniais diskais, vaizdo ir garso dokumentais, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais,
internetu, duomenų bazėmis.
Viešoji biblioteka įsikūrusi Kazlų Rūdos mieste ir turi 10 struktūrinių padalinių (filialų) kaimiškose
vietovėse:
1. Antanavo kaimo biblioteka;
2. Ąžuolų Būdos kaimo biblioteka;
3. Bagotosios kaimo biblioteka;
4. Bebruliškės kaimo biblioteka;
5. Būdos kaimo biblioteka;
6. Jankų kaimo biblioteka;
7. Jūrės miestelio biblioteka;
8. Kazlų kaimo biblioteka;
9. Plutiškių kaimo biblioteka;
10. Višakio Rūdos kaimo biblioteka.
Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos pateiktais duomenimis, viešosios
bibliotekos fonduose 2011 m. sukaupta 103,2 tūkst. spaudinių, iš jų daugiau nei pusė kaimo bibliotekose.
Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje 59,6 proc. viso fondo sudaro grožinė literatūra (kaimo
bibliotekose – 61,6 proc.) (žr. 18 lentelę).
Lentelė 18. Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų fondo struktūra 2011 m.
Fondo dydis
Viešojoje
bibliotekoje
Kaimo
bibliotekose

Grožinė literatūra
Vnt. skaičius
Proc.

Šakinė literatūra
Vnt. skaičius
Proc.

103193

61543

59,6

41650

40,4

73020

44988

61,6

28032

38,4

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

2007-2011 m. laikotarpiu bibliotekos fonduose esamų knygų sumažėjo 1,15 proc. (žr. 19 lentelę),
taip pat mažėjo įsigyjamų naujos literatūros vienetų skaičius (2011 m. buvo įsigyta 12,05 proc. mažiau
literatūros vienetų negu 2007 m.) (žr. 19 lentelę). Tai sąlygojo vis mažesnis lėšų skyrimas iš valstybės
biudžeto naujiems leidiniams įsigyti bei leidinių kainų augimas.
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Lentelė 19. Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų rodikliai, 2007-2011 m.
Eil. Nr.

Rodiklis

2007

2009

2011

1.
2.
3.
4.
5.

Bibliotekų (ir filialų) skaičius
Knygų skaičius, tūkst.
Skaitytojų skaičius, tūkst.
Išduota knygų ir žurnalų, tūkst.
Apsilankymų skaičius
Įsigyta dokumentų (naujos literatūros), tūkst.
vnt.
Surengta renginių, vnt.
Vienam skaitytojui tenka vidutiniškai knygų
ir žurnalų Kazlų Rūdos sav.
Vartotojų skaičius 1000-ui gyventojų Kazlų
Rūdos sav.

11
104,4
3,9
131,7
47145

11
108,4
3,7
125,7
46386

11
103,2
3,5
129,9
53124

8,3

8,0

7,3

280

266

247

26,8

29,3

29,5

266,5
(3895)

257,1
(3695)

286,.3
(3493)

6.
7.
8.
9.

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

2007 m. iš valstybės biudžeto buvo gauta daugiausiai lėšų – 51,6 tūkst. Lt. Vėliau iš valstybės
biudžeto skiriamos lėšos vis mažėjo. Lyginant 2011 m. su 2007 m. iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos
sumažėjo beveik perpus (48,45 proc.) (žr. 20 lentelę).
Lentelė 20. Valstybės biudžeto lėšos naujiems dokumentams įsigyti 2007–2011 metais

Metai

Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

2007

51,6

2008

61,2

2009

22,9

2010

21,5

2011

26,6
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

2007-2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 10,25 proc.
sumažėjo skaitytojų skaičius, nors 2011 m. biblioteka sulaukė 12,6 proc. daugiau lankytojų nei 2007 m.
(žr.54 paveikslą), taip pat išaugo apsilankymų bibliotekoje skaičius – apie 12,6 proc. Lankytojų skaičiaus
didėjimą lėmė išplėstas bibliotekoje teikiamų paslaugų spektras, ypač skaitmeninės informacijos
paslaugos, kurios remiasi skaitmeninės informacijos prieiga bibliotekose. Kaimo bibliotekose buvo
įrengti VIPT (viešosios interneto prieigos taškai), daug dėmesio skirta darbuotojų kompetencijai ir
kvalifikacijos kėlimui, šiuolaikiškose patalpose įrengta Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka,
organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai senjorams, bedarbiams, namų šeimininkėms ir kt.
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Paveikslas 54. Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rodikliai 2007-2011 m.
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Per 2004-2011 m. laikotarpį Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje padaryta ryški
pažanga. Centrinėje bibliotekoje nuo 2004 m. veikia Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistemos
(LIBIS) programinė įranga, įdiegtas katalogavimo ir komplektavimo posistemiai; nuo 2007 metų –
skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP), bibliotekos www katalogas. 2010 metais integruota savitarną
užtikrinančių technologijų programinė įranga, automatinio informavimo programinė įranga, bibliotekos
darbuotojai apmokyti naudotis programine įranga, kaimo bibliotekose ši sistema dar neįdiegta.
Iki 2012 m. metų pabaigos daugelis kaimo bibliotekų bus įkurtos remontuojamuose
daugiafunkciniuose centruose. Nuo 2009 m. veikia šiuolaikiškas ir modernus Kazlų Rūdos savivaldybės
viešosios bibliotekos internetinis tinklalapis. Nuo 2005 m. bibliotekoje veikia Lietuvos bibliotekininkų
draugijos skyrius. 2011 m. rugsėjo 30 d. bibliotekoje įsteigtas Lietuvos kalbos draugijos Kazlų Rūdos
skyrius.
Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose – puiki erdvė literatūrai, dailei,
muzikai. Bibliotekoje vyksta intensyvus kultūrinis gyvenimas - susitikimai, koncertai, knygų pristatymai.
Tradicija tapo bibliotekoje pristatyti naujas kraštiečių knygas.
2.6. Žiniasklaida
Kazlų Rūdos savivaldybė neturi nei savo televizijos kanalo nei radijo. Šiuo metu Kazlų Rūdos

savivaldybėje leidžiami du laikraščiai - „Kazlų Rūdos laikraštis“ (leidžiamas nuo 2005 m.) ir
savivaldybės biuletenis „Kazlų Rūdos savivaldybės žinios“. Nuo 1997 m. dar buvo leidžiamas laikraštis
„Kazlų Rūdos kronika“. Remiantis Statistikos departamento prie LRV pateiktais duomenimis, metinis
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laikraščių tiražas 2006-2011 m. laikotarpiu kito netolygiai. Šis rodiklis didžiausias buvo 2008 m., o 2010
m. sumažėjo beveik du kartus, lyginant su 2008 m. (žr. 55 paveikslą).

Paveikslas 55. Metinis laikraščių tiražas, tūkst. egz., Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006-2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2.7. Sportas
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011 m. buvo 316 gyventojų, sportuojančių sporto mokykloje. Lyginant
2011 m. su 2007 m., sportuojančiųjų sporto mokykloje skaičius Kazlų Rūdoje padidėjo 3,6 proc. 20072011 m. laikotarpiu organizuojamų sporto renginių skaičius sumažėjo 1,86 proc. 2007 m. buvo
suorganizuota daugiausiai renginių (žr. 21 lentelę).
Lentelė 21. Kazlų Rūdos savivaldybės sporto rodikliai 2007-2011 m.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodiklis
Visuomeninių sporto organizacijų skaičius
Sporto asociacijų skaičius
Sporto mokyklų skaičius
Propaguojamų sporto šakų skaičius
Sporto renginių skaičius
Sporto renginių dalyvių skaičius
Kūno kultūros ir sporto specialistų, dirbančių
savivaldybės įstaigose skaičius
Stadionų skaičius
Sporto salių skaičius
Sporto aikštelės
Sportuojančių skaičius sporto mokyklose
Sportuojančių skaičius sporto klubuose,
sporto viešosiose įstaigose

2007
6
215
2100

2009
7
200
2200

2011
7
211
2150

7

11

11

1
305

1
338

1
316

-

-

-

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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Kazlų Rūdos savivaldybėje yra įsteigtas Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras, kurio veiklos
tikslas – skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai
atstovauti savivaldybei Lietuvos varžybose, sporto renginiuose, sudaryti sąlygas savivaldybės
gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti didelio meistriškumo
sportininkus, remti sporto žaidimų komandas.
Centre kuruojamos šios sporto šakos:
1. Futbolas;
2. Krepšinis;
3. Orientavimosi sportas;
4. Fitnesas-kultūrizmas;
5. Tenisas;
6. Šiuolaikiniai šokiai;
7. Dziudo;
8. Graikų-romėnų imtynės;
Olimpinių sporto šakų ugdytiniai dalyvauja Lietuvos čempionatuose, kitų sporto šakų
sportininkams sudaromos sąlygos dalyvauti mėgėjiškuose įvairaus rango turnyruose, pirmenybėse.
Savivaldybėje aktyvią veiklą vykdo šie klubai:
1. Komandinių sporto žaidimų:
2. Futbolas
3. Individualių ir dvikovinių sporto šakų:
4. Dziudo;
5. Sveikatingumo sporto klubai
6. Techninių sporto šakų: Autoslalomo klubas „Autoslalomas“
7. Kitų sporto šakų:
8. Fitnesas-kultūrizmas
Įgyvendinus projektą Kazlų Rūdos savivaldybėje įkurtas Kazlų Rūdos virvių parkas, skirtas
savivaldybės gyventojų ir svečių rekreacijai, aktyviam laisvalaikio praleidimui.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra 19 sporto bazių: sporto salės, sporto aikštės, sporto aikštelės,
stadionai, sporto aikštynai, multifunkcinės aikštelės (žr. 22 lentelę). Pusė visų Kazlų Rūdos savivaldybėje
esančių masinio naudojimo sporto infrastruktūros objektų yra įrengta Kazlų Rūdos mieste, kaimo
vietovėse jų trūksta. Daugumos (52,63 proc.) sporto bazių būklė prasta arba labai prasta. Kazlų Rūdos
savivaldybėje esančios sporto bazės apibūdinamos 22 lentelėje.
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Eil.
Nr.

1.

Lentelė 22. Kazlų Rūdos savivaldybės sporto bazės ir jų būklė
Sporto bazė
Adresas
Eksploatuojanti
(stadionas, salė, aikštė,
įstaiga
aikštelė)

Sporto bazės
būklė

S.Daukanto g. 18,
LT-69430 Kazlų
Rūda

Kazlų Rūdos
savivaldybės Sporto
centras

Šildoma,
reikalingas
apšiltinimas ir
stogo dangos
pakeitimas

Mokyklos g. 14,
LT-69368
Antanavo k.,
Kazlų Rūdos sav.
LT-69381
Bagotosios k.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
Antanavo pagrindinė
mokykla
Kazlų Rūdos
savivaldybės
Bagotosios
pagrindinė mokykla
Kazlų Rūdos
„Elmos“
progimnazija
Kazlų Rūdos
„Elmos“
progimnazija
Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazija

Sporto salė

2.

Sporto aikštė (be dirbtinės
dangos)

3.

Sporto aikštelė

4.

Dirbtinės dangos sporto aikštelė

5.

Sporto aikštelė

6.

Stadionas

7.

Sporto aikštynas

8.

Sporto salė

9.

Sporto aikštė

10.

Stadionas (bėgimo takas su
dirbtine danga)

11.

Multifunkcinė aikštelė (su
dirbtine danga)

12.

Sporto salė

13.

Sporto aikštelė

14.

Sporto aikštė

Daukanto 17,
LT-69430 Kazlų
Rūda
Ąžuolų Būdos km.

Atgimimo g. 1,
LT-69415 Kazlų
Rūda
Atgimimo g. 1,
LT-69415 Kazlų
Rūda
Atgimimo g. 1,
LT-69415 Kazlų
Rūda
LT-71253 Jankų k.,
Jankų sen.,
Kazlų Rūdos sav.
Mokyklos g. 4,
LT-69466
Plutiškių k., Kazlų
Rūdos sav.
Mokyklos g. 4,
LT-69466
Plutiškių k., Kazlų
Rūdos sav.
Mokyklos g. 4,
LT-69466 Plutiškių
k., Kazlų Rūdos
sav.
Maironio g. 28A,
LT-69407 Kazlų
Rūda
Atgimimo g. 8A,
LT-69443 Kazlų
Rūda

Labai prasta

Labai prasta

Gera

Prasta

Gera

Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazija

Gera

Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazija

Gera

Kazlų Rūdos
savivaldybės Jankų
pagrindinė mokykla
Kazlų Rūdos
savivaldybės
Plutiškių vidurinė
mokykla
Kazlų Rūdos
savivaldybės
Plutiškių vidurinė
mokykla
Kazlų Rūdos
savivaldybės
Plutiškių vidurinė
mokykla
Kazlų Rūdos pradinė
mokykla
Kazlų Rūdos
specialioji mokykla

Prasta

Gera

Gera

Gera

Gera

Labai prasta
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15.

Sporto aikštelė

16.

Sporto aikštelė

17.

Sporto aikštelė

18.

Sporto aikštelė

19.

Sporto salė

Jūrės mstl.
Bebruliškės km.
Višakio Rūdos km,
Jūrės km.
Atgimimo g. 3 LT69443 Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos
savivaldybė

Prasta

Kazlų Rūdos
savivaldybė

Prasta

Kazlų Rūdos
savivaldybė

Prasta

Kazlų Rūdos pradinė
mokykla

Prasta

Kazlų Rūdos
pagrindinė mokykla

Gera

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

23 lentelėje pateikiama informacija, apie sąlygas, sudarytas atskirų sporto šakų sportininkams. Iš
pateiktų duomenų matyti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje sportuojama pagal septynias sporto šakas.
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Lentelė 23. Sąlygos, sudarytoms sporto šakoms kultivuoti Kazlų Rūdos savivaldybėje

Nr.

Sportuojantieji
Iš
SM
SK
viso

Sporto šakos
Treneriai

Treniruočių ir varžybų vykdymo vieta

Individualios sp. šakos
1.
2.

3.

Treniruotės vyksta VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos salėje.
Varžybos vyksta pagal LDF paskyrimą.
Treniruotės vyksta SC, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos aikštyne, Kazlų Rūdos miesto
parke.
Varžybos vyksta Kazlų Rūdos miesto parke, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos aikštyne,
varžybų nuostatuose nurodytose vietose.
Treniruotės vyksta Kazlų Rūdos savivaldybės Sporto centro salėje (toliau tekste – SC).
Varžybos vyksta pagal LIF paskyrimą.

Dziudo
Aleksandras Kolkatovas
Orientavimosi sportas
Vytenis Aleksandraitis

28

28

24

24

Graikų-romėnų imtynės
Arūnas Sereika

24

24

99

99

101
11

101
11

Treniruotės vyksta SC, Plutiškių vidurinės, Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklų, Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijos salėse, Kazlų Rūdos miesto parke.
Varžybos vyksta SC ir LMKL varžybų tvarkaraščiuose nurodytose vietose.
Treniruotės vyksta SC, Kazlų Rūdos miesto stadione, Kazlų Rūdos miesto parke, K.Griniaus
gimnazijos aikštyne.
Varžybos vyksta SC, Kazlų Rūdos miesto stadione, Marijampolės „Arvi“ futbolo arenoje,
Marijampolės „Sūduvos“ stadione, Mastaičių sporto salėje, LMSSC mažojo futbolo, KAFF ir LSFA
varžybų tvarkaraščiuose nurodytose vietose.

Sportiniai žaidimai
1.

2.

Krepšinis V
Nerimantas Diliauskas
Valdas Vilpišauskas
Futbolas V
Edvinas Sutkus
Mantas Babianskas
Saulius Vikertas
Futbolas M
Edvinas Sutkus

Kitos sporto šakos
1.

Fitnesas-kultūrizmas
Giedrius Gorianovas

12

12

Treniruotės vyksta UAB „Bioprojektas“ kultūrizmo salėje.
Varžybos vyksta varžybų nuostatuose nurodytoje vietoje.

2.

Šiuolaikiniai šokiai
Eglė Simanauskienė

17

17

Treniruotės vyksta Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro salėje.
Varžybos vyksta varžybų nuostatuose nurodytoje vietoje.

316

316

Iš viso:

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
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Pasinaudojant ES teikiama parama, rekonstruoti keturių mokyklų sporto aikštynai. Aikštelėse
sumontuoti krepšinio stovai, universalūs teniso-tinklinio stovai, karstyklės, įrengtos multifunkcinės
aikštelės (pritaikyta žaisti krepšinį, tinklinį ir tenisą), karstyklių aikštelės su aikštelėms būdinga įranga,
rekonstruoti bėgimo takai, įrengtos šuoliaduobės, sudarytos palankios sąlygos sportuoti ne tik mokyklų
mokiniams, bet taip pat šalia esančių sporto klubų nariams, bendruomenių nariams. Bendradarbiaujant su
Olecko gmina siekiama sukurti bendrą turistinį produktą – nuotykių stovyklas Olecke ir Kazlų Rūdoje,
bei išleisti turistinį vadovą. Kazlų Rūdos miesto parke jau įrengtas virvių parkas aktyviam poilsiui ir
visuomenės užimtumui didinti, o prie Olecko miesto esančio ežero pakrantėje sukurta turistinė bazė
vandens sporto mėgėjams, organizuoti jaunimo mainai. Siekiant pritraukti kuo daugiau turistų į Kazlų
Rūdos savivaldybę ir Olecko gminą, bus išleistas bendras turistinis vadovas, kuriame bus pateikta visa
informacija turistams apie galimybes poilsiauti ir pramogauti projekto partnerių miestuose ir regionuose.
Sporto srityje yra tam tikrų problemų, kurias reikėtų išspręsti, numatant veiksmus strateginiame
plėtros plane. Daugumos (42,85 proc.) Kazlų Rūdos savivaldybėje esančių sporto bazių būklė yra labai
prasta arba prasta, todėl ateityje reikėtų jas atnaujinti ir pritaikyti sportinei veiklai.
2.8. Gyvenamasis būstas
Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių gyvenimo kokybę yra gyventojų apsirūpinimas
gyvenamuoju plotu. Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Lietuvoje 2004 m. vienam
gyventojui vidutiniškai teko 23,4 m2 naudingojo ploto, Marijampolės apskrityje – 22,6 m2, Kazlų Rūdos
savivaldybėje tais pačiais metais gyventojų aprūpinimo gyvenamuoju plotu rodiklis buvo didesnis už
šalies ir apskrities vidurkį – 24,3 m2. 2004-2010 m. laikotarpiu Lietuvoje naudingasis gyvenamasis plotas,
tenkantis vienam gyventojui padidėjo 10,25 proc., tuo tarpu Kazlų Rūdos savivaldybėje šis rodiklis
padidėjo 2,88 proc. Nors 2004 m. Kazlų Rūdoje aprūpinimas naudingu gyvenamuoju plotu buvo didesnis
už šalies ir apskrities, tačiau 2009 m. Lietuva aplenkė Kazlų Rūdos savivaldybę (žr. 56 paveikslą).

82

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

Paveikslas 56. Naudingas gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui Lietuvos Respublikoje,
Marijampolės apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje, m²
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Naudingo gyvenamojo ploto, tenkančio vienam gyventojui Kazlų Rūdos savivaldybėje, rodiklis
2004-2010 m. laikotarpiu buvo didesnis kaimo vietovėse (žr. 57 paveikslą).

Paveikslas 57. Naudingas gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui Kazlų Rūdos savivaldybėje
miesto ir kaimo vietovėse, m2
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai numato daugiafunkcinių gyvenamųjų
teritorijų plėtrą. Plėtojant naujus gyvenamųjų namų kvartalus, kompleksiškai plėtojant visuomeninės,
komercinės paskirties teritorijas.
Nauji būstai planuojami šiose miesto struktūrinėse dalyse:
1. viduriniojoje zonoje šiaurinėje miesto dalyje;
2. viduriniojoje zonoje šiaurvakarinėje miesto dalyje;
3. viduriniojoje zonoje prie miesto teritorijos prijungiamose teritorijose;
4. periferinėje miesto zonoje (šiuo metu Jūrės kaimo teritorija).
Vienbučiai namai esamose namų valdose gali būti statomi ir kitose funkcinėse zonose, jei tai
neprieštarauja susiklosčiusiems užstatymo principams. Numatomos modernizuoti gyvenamosios
teritorijos nurodytos 58 paveiksle. Tai yra esamos daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos.
Šioms teritorijoms turi būti parengti kompleksiniai modernizavimo projektai. Planuojama, kad 36,03 ha
naujų gyvenamųjų teritorijų bus įsisavinamos kompleksiškai, kartu vystant socialinę, inžinierinę,
visuomeninio transporto infrastruktūrą ir viešąsias erdves. Darni miesto gyvenamųjų teritorijų
infrastruktūros plėtra turi būti užtikrinta taip pat pritraukiant ir privataus kapitalo išteklius. Privačios
investicijos į miesto infrastruktūrą priklausys nuo statomo gyvenamojo, komercinio ploto apimčių,
savivaldybės investicinių galimybių bei rinkos tendencijų (žr. 58 paveikslą).
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Paveikslas 58. Gyvenamųjų teritorijų schema
Šaltinis: Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrasis planas
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2.9. Socialinis būstas
Augančiam socialinio būsto poreikiui įtakos turi nepakankamos asmenų (šeimų) pajamos nuosavam
būstui įsigyti, naujų, darbo rinkoje neįsitvirtinusių šeimų kūrimasis, didėjantis nedarbo lygis, jaunimo
nedarbo problema. Į socialinio būsto nuomą 2010 m. šalyje pretendavo 8813 (31 %) jaunų šeimų (2009
m. – 8097), našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų sąraše buvo 2662 asmenys (2009 m. – 2383),
vadinamajame bendrajame sąraše – net 10 042 pretendentai (2009 m.– 8934). Pageidaujančiųjų pagerinti
gyvenimo sąlygas ir teisę į tai turinčiųjų sąraše 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 523 asmenys (šeimos) (2009
m. – 546). Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, lyginant 2011 m.
su 2007 m. pastebima, kad per šį laikotarpį Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo pageidaujančiųjų gauti
socialinį būstą skaičius. Šis rodiklis didžiausias buvo 2008 m., o 2011 m. sumažėjo perpus (žr. 24
lentelę).
Lentelė 24. Socialinio būsto laukiančiųjų asmenų sąrašų struktūra ir dinamika Kazlų Rūdos savivaldybėje
2007-2011 m.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3
1.4.
1.5.

1.6.

Rodiklio pavadinimas
Socialinio būsto prašymų
kiekis einamųjų metų
sausio 1 d./iš viso/
1 sąrašas- jaunų šeimų
2 sąrašas- šeimų,
auginančių tris ar
daugiau vaikų (įvaikių)
3 sąrašas- našlaičių ir
likusių be tėvų globos
asmenų
4 sąrašas- neįgaliųjų
asmenų (šeimų)
5 sąrašas- bendrasis
(visi, kurie nepatenka į
1-4 sąrašus)
6 sąrašas- socialinio
būsto nuomininkų,
turinčių teisę į gyvenimo
sąlygų pagerinimą

2007

2008

23

29

10

Metai
2009

2010

2011

14

25

14

5

4

10

3

2

9

1

1

1

-

1

2

4

1

4

1

1

2

2

6

11

5

7

7

1

1

1

1

2

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2007-2011 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos savivaldybėje valstybės remiamais kreditais būstui įsigyti
pasinaudojusių asmenų skaičius mažėjo, o 2009-2011 m. nebuvo nei vieno valstybės remiamais
kreditais pasinaudojusio asmens (žr. 25 lentelę). Mažėjimą lėmė šalies ūkio nuosmukis ir būstą
planavusių įsigyti asmenų dvejojimas dėl tinkamo būstui įsigyti laiko.
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Lentelė 25. Lėšų, skirtų valstybės remiamiems būsto kreditams teikti bei jų panaudojimas Kazlų Rūdos
savivaldybėje 2007-2011 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Rodiklio pavadinimas
Valstybės skirtų lėšų
remiamiems būsto kreditams
įsigyti kiekis, tūkst. lt.
Valstybės remiamais kreditais
pasinaudojusių asmenų
skaičius
Iš jų:
Suteikta 20 proc. subsidija
Suteikta 10 proc. subsidija
Apdrausti būsto kreditai

2007

2008

Metai
2009

400

1200

1000

480

3350

4

3

-

-

-

4
4

3
3

-

-

-

2010

2011

2.9. Nusikalstamumas
2004-2010 m. laikotarpiu nusikalstamumo lygis Kazlų Rūdos savivaldybėje kito netolygiai, tai
išaugdamas, tai sumažėdamas, tačiau liko žemesnis už šalies ir apskrities vidurkius (žr. 59 paveikslą).

Paveikslas 59. Užregistruota nusikalstamų veikų 100 tūkst. gyventojų Kazlų Rūdos savivaldybėje,
Marijampolės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje, tūkst. 2004-2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Per nagrinėjamą laikotarpį Kazlų Rūdos savivaldybėje užregistruotų sunkių ir labai sunkių
nusikaltimų skaičius kito netolygiai. Didžiausias sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius buvo 2005
m., 2006-2007 m. sumažėjo, 2008 m. vėl šiek tiek padidėjo. Šio rodiklio didėjimą galėjo sąlygoti prasta
ekonominė situacija šalyje. 2009 m. šis rodiklis sumažėjo, o 2010 m. užregistruotų sunkių ir labai sunkių
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nusikaltimų skaičius žymiai išaugo. Lyginant 2010 m. su 2004 m. šis rodiklis sumažėjo labai nežymiai
(žr. 60 paveikslą).

Paveikslas 60. Užregistruota sunkių ir labai sunkių nusikaltimų 100 tūkst. gyventojų Kazlų Rūdos
savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje tūkst. 2004-2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato (toliau
– Kazlų Rūdos PK) duomenimis, 2011 m. buvo užregistruota 184 nusikalstamos veikos, išaiškinti 77
nusikaltimai, 7 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai. Lyginant 2011 m. su 2004 m., užregistruotų
nusikalstamų veikų skaičius nežymiai sumažėjo (2,64 proc.). Šiuo laikotarpiu daugiau nei perpus
sumažėjo užregistruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius (žr. 26 lentelę).
Lentelė 26. Duomenys apie nusikalstamumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2011 m.
Rodiklis
Užregistruotų nusikalstamų
veikų skaičius
Išaiškinta nusikaltimų skaičius

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

189

196

173

168

177

192

178

184

92

95

80

78

71

83

99

77

Užregistruota sukčiavimo
atvejų skaičius
Išaiškintų sukčiavimo atvejų
skaičius
Išaiškintų sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų skaičius
Užregistruotų nusikalstamų
veikų, padarytų nuo
psichotropinių medžiagų
apsvaigusių asmenų, skaičius

0

1

1

2

2

4

4

2

0

0

0

0

1

3

3

2

10

15

11

4

11

5

6

7

0

0

0

0

0

3

0

0
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Užregistruotų nusikalstamų
veikų, padarytų nepilnamečių
asmenų, skaičius

9

23

9

14

5

8

7

9

Šaltinis: Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariatas

Kazlų Rūdos PK duomenimis, dažniausiai Kazlų Rūdos savivaldybėje pasitaikančios nusikalstamos
veikos – vagystės.
2011 m. lyginant su 2004 m., Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo nusikalstamų veikų, kurias
padarė nepilnamečiai asmenys (žr. 61 paveikslas). Nepilnamečių asmenų nusikalstamumo augimą
sąlygoja nepakankamas jaunimo užimtumas, prastėjanti ekonominė padėtis.

Paveikslas 61. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kazlų Rūdos PK, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais, vykdo įvairias prevencines
programas, informacija apie vykdomas programas, jų finansavimą bei į programą įtrauktų asmenų skaičių
pateikiama 27 lentelėje.
Lentelė 27. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato
vykdytos/vykdomos prevencinės programos 2004-2010 m.
Projekto/
programos
pavadinimas
Prevencinė
pro-grama
„Gerbk
įstatymą ir
pats būsi
gerbiamas“

Įgyvendinim
o lakotarpis
2007 metai

Trumpas
projekto/
programos
veiklų
aprašymas
Priklausomybių
prevencija
nepilnamečių

Projekto/
programos partneriai

Projektui/
programai
skirta lėšų,
Lt.
1000

Į projektą/
programą
įtrauktų
asmenų
skaičius
300
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Projektas
„Man ne tas
pats“

2011 metai

Priklausomybių
prevencija
nepilnamečių
tarpe

Kazlų Rūdos savivaldybės
sporto centras;Marijampolės
apskrities prieš-gaisrinė tarnyba; VĮ Kazlų Rūdos mokomoji
miš-kų urėdija; Kazlų Rūdos
PSPC;

2350

30 soc. rizikos
gru-pei
priklausančių
vaikų/
300
renginių metu.

Šaltinis: Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariatas

2.10.Bendruomenių ir NVO veikla
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuo seno gyvos bendruomeniškumo tradicijos. 2004 metais
buvo įkurta Suvalkijos vietos veiklos grupė, kuri vienijo net 5 savivaldybes: Kazlų Rūdos, Marijampolės,
Kalvarijos, Šakių, Vilkaviškio. 2006 m. birželį įvykusiame Suvalkijos krašto VVG valdybos susirinkime
buvo diskutuojama apie Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės veiklą. Nuspręsta, kad Suvalkijos krašto
VVG apima itin plačią teritoriją. Tai paskatino ir sudarė prielaidas natūraliam skilimo procesui.
2006 m. rugpjūčio 28 d. buvo įsteigta Sūduvos vietos veiklos grupė (toliau – Sūduvos VVG).
Sūduvos VVG vizija - Sūduvos kraštas, kuriame rūpinamasi kiekvieno žmogaus gerove, saugojama
gamta, puoselėjamos tradicijos, ugdomas bendruomeniškumas ir plėtojamas verslas.
Sūduvos VVG atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos
seniūnijos kaimiškąją teritoriją. Tai sudaro 554 km² Kazlų Rūdos savivaldybės ir 131,97 km² Sasnavos
seniūnijos kaimiškosios teritorijos. Iš viso Sūduvos VVG teritorijoje gyvena 11 tūkst. gyventojų.
Sūduvos VVG teritorijoje veikia 18 kaimo bendruomenių: Antanavo bendruomenė, Ąžuolų Būdos
kaimo bendruomenė, Bagotosios kaimo bendruomenė, Bebruliškės kaimo bendruomenė, Būdos kaimo
bendruomenė, Gavaltuvos kaimo bendruomenė, Gudelių kaimo bendruomenė, Jankų bendruomenė, Jūrės
kaimo bendruomenė, Jūrės miestelio bendruomenė, Kazliškių bendruomenė, Kvietiškio kaimo
bendruomenė, Plutiškių bendruomenė, Puskelnių kaimo bendruomenė, Sasnavos bendruomenė, Smilgių
kaimo bendruomenė, Tautkaičių kaimo bendruomenė, Višakio Rūdos kaimo bendruomenė. Sūduvos
VVG valdybą sudaro 12 narių, iš kurių 6 asmenys, atstovauja socialiniams partneriams, 3 verslo atstovai
ir 3 vietos valdžios atstovai.
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija, kuri vienija
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje įsikūrusias bendruomenes. Daugelis bendruomenių yra aktyvios
rengiant projektus, kuriais siekiama pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir Nacionalinių fondų parama
siekiant pagerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę.
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3. EKONOMINĖ APLINKA
3.1. Investicijos
3.1.1. Tiesioginės užsienio investicijos
Tiesioginės užsienio investicijos (toliau - TUI) – tokios investicijos, kurių pagrindu susiformuoja
ilgalaikiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginės investavimo įmonės.
Investuojant įsigyta kapitalo dalis suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti arba daryti nemažą įtaką
ūkio subjektui.
TUI Lietuvos Respublikoje nuo 2004 m. iki 2010 m. išaugo 2,19 karto – nuo 16,192 mlrd. iki 35,55
mlrd., Marijampolės apskrityje per nagrinėjamą laikotarpį TUI išaugo dar daugiau – 3,12 karto: nuo 112
mln. Lt iki 348,9 mln. Lt, o Kazlų Rūdos savivaldybėje tiesioginės užsienio investicijos išaugo net 24,77
karto. Be to, 2004 m. pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje pritrauktos TUI sudarė tik 9,1 proc.
Marijampolės apskrities TUI, o 2010 m. sudarė net 72,43 proc. (žr. 28 lentelę).
Lentelė 28. Tiesioginės užsienio investicijos, 2003-2010 metų pradžioje, mln. Lt
Teritorijos
pavadinimas
Lietuvos
Respublika
Marijampolės
apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16192,6

23895,8

28924,6

35503,9

31733,3

33010,3

35553,1

112

100,8

98,3

92,8

138

322,1

348,9

10,2
79,6
18,3
3,9

11,6
64
19,8
5,4

11,5
62,6
16,5
7,7

0,1
6,5
53,5
22,5
10,2

0,2
7,3
92,5
18
20

0,1
235,5
65,2
15,9
5,4

0,2
252,7
62,7
26,8
6,5

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Vertinant situaciją pagal TUI vienam gyventojui, Kazlų Rūdos savivaldybė 2004 m. žymiai atsiliko
nuo šalies vidurkio. Tačiau 2004-2010 m. laikotarpiu TUI vienam gyventojui šalyje išaugo 2,32 karto, o
Kazlų Rūdos savivaldybėje TUI vienam gyventojui išaugo net 26,54 karto, 1,67 karto viršydamos šalies
vidurkį (žr. 29 lentelę ir 62 paveikslą).
Lentelė 29. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, 2004-2010 metų pradžioje, Lt
Teritorijos
pavadinimas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lietuvos Respublika

4727

7022

8545

10547

9473

9916

10958

Marijampolės
apskritis

604

548

539

512

767

1806

2009

-

-

-

5

14

7

14

Kazlų Rūdos sav.

689

789

787

449

511

16596

18286

Marijampolės sav.

1137

919

904

776

1345

955

943

Šakių r. sav.

484

533

448

619

502

448

773

Kalvarijos sav.
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Vilkaviškio r. sav.

79
111
159
213
420
114
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

141

Paveikslas 62. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, litais 2004-2010 m. pradžioje
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

3.1.2. Materialinės investicijos
Materialinės investicijos – investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei
padidinti. Per pastarąjį dešimtmetį žymiai išaugo skirtumai tarp regionų išsivystymo lygio, nes didžioji
dalis vietos investicijų buvo nukreipta į labiausiai urbanizuotus regionus ir ypač jų centrus, todėl šių
regionų ekonominis ir socialinis vystymasis vyko sparčiausiai. Lietuvoje susiformavo nemažai
probleminių regionų su itin žemu užimtumo ir žmonių gerovės lygiu.
Materialinės investicijos 2004 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo 51950 tūkst. Lt ir sudarė 13,51
proc. visų Marijampolės apskrities bei 0,37 proc. šalies materialinių investicijų.
Atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamu laikotarpiu materialinės investicijos turėjo tendenciją
augti, išskyrus 2007-2010 m. kuomet buvo smarkiai sumažėjusios, tai galėjo būti ekonominio nuosmukio
padarinys. Lyginant 2010 m. su 2004 m., materialinės investicijos Kazlų Rūdos savivaldybėje sumažėjo
19,46 proc. Nagrinėjamu laikotarpiu didžiausios materialinės investicijos buvo 2006 m. (žr. 30 lentelę).
Aukštas 2006 m. materialinių investicijų Kazlų Rūdos savivaldybėje lygis susijęs su stambiausių įmonių
įgyvendintais plėtros projektais (2005 metais „Swedspan Girių bizone“ buvo sukurtas projektas
„Inovatyvių medienos drožlių plokščių gamybos technologijų diegimas, siekiant sukurti stambiausią
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baldų gamybos tinklą Europos Šiaurės vakarų regione“. Techninio projekto dalis – bendradarbiaujant su
Vokietijos įrengimų tiekėju pastatyti naują gamybos liniją).
Lentelė 30. Materialinės investicijos, tūkst. Lt, 2004-2010 metais
Teritorijos pavadinimas

2004

2005

2006

2007

2008

17 725 990

22 943 132

31 733 816

28 757 611

15 581912

384 641

435 476

735 047

975 564

739 601

313 791

299 866

Kalvarijos sav.

7 825

22 122

21 618

Kazlų Rūdos sav.

51 950

66 187

Marijampolės sav.

222 126

228 606

365 621

619 646

430 347

Šakių r. sav.

59 980

70 722

71 747

103 121

149 400

51 609

60 810

Vilkaviškio r. sav.

42 760

47 839

88 007

126 308

63 006

42 064

39 097

13 853665

Lietuvos Respublika
Marijampolės apskritis

188 054

2009

2010
11 944 417

42 771

58 525

15 030

14 627

83 718

38 323

28 299

41 840

176 789

143 492

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Savivaldybės patrauklumą investicijoms geriausiai parodo investicijų apimtys vienam gyventojui.
Vertinant pagal materialines investicijas vienam gyventojui, Kazlų Rūdos savivaldybė 2010 m. nesiekė
šalies vidurkio – jis sudarė 82,22 proc., nors 2006 m. materialinės investicijos vienam gyventojui Kazlų
Rūdos savivaldybėje beveik du kartus viršijo šalies vidurkį (žr. 31 lentelę ir 63 paveikslą).
Lentelė 31. Materialinės investicijos vienam gyventojui, tūkst. Lt.
Teritorija/

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lietuvos Respublika

4 032

5 192

6 760

9 401

8 564

4 667

3 634

Marijampolės apskritis

2 067

2 358

4 012

5 363

4 096

1 753

1 703

574

1 630

1 600

3 180

4 385

1 156

1 122

Kazlų Rūdos sav.

3 492

4 469

12 808

5 751

2 655

2 021

2 988

Marijampolės sav.

3 168

3 278

5 266

8 963

6 249

2 562

2 130

Šakių r. sav.

1 582

1 888

1 939

2 819

4 136

1 434

1 734

863

975

1 811

2 622

1 319

895

840

Kalvarijos sav.

Vilkaviškio r. sav.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Paveikslas 63. Materialinės investicijos vienam gyventojui, 2004-2010 m. pradžioje, Lt
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Apžvelgiant kitų, 2000 m. vykdytos reformos metu įkurtų savivaldybių situaciją, daugiausiai
materialinių investicijų vienam gyventojui tenka Elektrėnų savivaldybėje, kuri lenkia Lietuvos
Respubliką. Kazlų Rūdos savivaldybė užima trečią vietą, lyginant ją su šalies, Marijampolės apskrities ir
reformos metu įkurtų savivaldybių situacija (žr. 64 paveikslą).

Paveikslas 64. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2010 m. reformos metu įkurtose
savivaldybėse
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Regioninės plėtros departamento (RPD) prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per
pastaruosius dvejus metus didžiausią lėšų dalį iš Europos Sąjungos (ES) fondų Marijampolės regione
pritraukė Kazlų Rūda. 82 proc. skirtų ir 46 proc. išmokėtų lėšų – tokiais rodikliais Kazlų Rūda atsiplėšė
nuo kitų Marijampolės apskrities savivaldybių (žr. 32 lentelę).
Lentelė 32. Marijampolės apskrities savivaldybės pagal ES lėšų panaudojimą

Savivaldybė
Kazlų Rūdos

Paskirtos lėšos
82 proc.

Išmokėtos lėšos
46 proc.

Šakių rajono
Marijampolės

79 proc.
72 proc.

36 proc.
36 proc.

Kalvarijos

84 proc.

32 proc.

Vilkaviškio rajono

69 proc.

21 proc.

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kazlų Rūda – viena iš sėkmingiausiai projektus įgyvendinančių savivaldybių. Daugiau kaip 80
proc. paskirtų lėšų reiškia, kad finansavimą buvo nuspręsta skirti didžiajai daliai savivaldybėje suplanuotų
projektų. Ypatingai geras rodiklis – beveik pusei projektų pinigai jau išmokėti, Kazlų Rūda pagal
išmokėtas lėšas neabejotinai pirmauja visame regione.
Kazlų Rūdos savivaldybei 2009–2011 metais išmokėta per 14 milijonų litų, liko tik viena pagal
regioninės plėtros sąrašą nepateikta paraiška, tokį rezultatą gali sąlygoti tai, kad Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija neatideda projektų vykdymo pradžios, nevėluoja su paraiškomis.
Iš viso Kazlų Rūdos savivaldybė šiuo metu įgyvendina arba yra baigusi įgyvendinti 40 projektų už
sumą, kuris prilygsta metiniam biudžetui. Jis siekia apie 30,4 mln. litų, turimų projektų vertė – maždaug
36 mln. litų. Vienam savivaldybės gyventojui tenka 2474,4 Lt pritrauktų ES lėšų.
3.2 Verslo aplinka
Veikiančių ūkio subjektų dinamika. Statistikos departamento prie LRV duomenimis,
Marijampolės apskrityje 2012 m. pradžioje veikė 3,45 proc. visų šalyje veikiančių ūkio subjektų. 2012 m.
pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai sudarė 15,23 proc. visų veikiančių
Marijampolės apskrities subjektų.
2004-2012 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius mažėjo arba
augo minimaliai. Didesnis augimas buvo fiksuotas 2009 m. Lyginant 2012 m. su 2004 m., Kazlų Rūdos
savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 3,72 proc. (žr. 65 paveikslą).
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Paveikslas 65. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2004-2010 m.
pradžioje vnt.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

2012 metų pradžioje veikiantys ūkio subjektai sudarė 52,22 proc. nuo visų įregistruotų ūkio
subjektų, o 2004 metų pradžioje – 52,57 proc. Veikiančių ūkio subjektų skaičius nuo visų įregistruotų
ūkio subjektų skaičiaus 2004-2012 m. laikotarpiu sumažėjo 0,35 proc. punkto (žr. 66 paveikslą).

Paveikslas 66. Veikiančių ir neveikiančių ūkio subjektų skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje 2004-2012 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

2012 m. pradžioje daugiausiai 43,49 proc. Kazlų Rūdos savivaldybėje visų veikiančių ūkio subjektų
sudarė uždarosios akcinės bendrovės (97 vnt.), 21,97 proc.- individualios įmonės (49 vnt.), 19,28 proc. –
asociacijos (43 vnt.), 7,62 proc. – savivaldybės biudžetinės įstaigos (17 vnt.). Tokios teisinės formos
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veikiantys ūkio subjektai, kaip valstybės įmonė, sodininkų bendrija, valstybės biudžetinė įstaiga, tradicinė
religinė bendruomenė ar bendrija, kooperatinė bendrovė, profesinė sąjunga sudarė 0,45 proc. (kiekviena
forma atskirai), bendrijos – 0,89 proc. (2 vnt.) (žr. 33 lentelę).
Lentelė 33. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal teisines formas Kazlų Rūdos savivaldybėje,
2004-2012 m. pradžioje, vnt.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kazlų Rūdos sav.

215

218

213

221

227

242

243

239

223

Valstybės įmonė
Daugiabučių namų
savininkų bendrija
Garažų statybos ir
eksploatavimo bendrija
Sodininkų bendrija
Bendrija

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1
0
0

1
0
0

0
0
1

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
1
2

Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Žemės ūkio bendrovė
Užsienio juridinio asmens
filialas
Viešoji įstaiga
Valstybės biudžetinė
įstaiga
Visuomeninė organizacija
Asociacija
Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Tradicinė religinė
bendruomenė ar bendrija
Kooperatinė bendrovė
Profesinė sąjunga
Individualioji įmonė

45
2
1

54
1
1

57
1
1

67
1
1

76
0
0

90
0
0

100
0
0

101
0
1

0
4

1
5

0
5

0
6

0
6

0
7

0
8

0
7

0
9

2
19
0

2
24
1

2
0
29

2
0
31

2
0
34

1
0
42

1
0
43

1
0
42

1
0
43

22

23

18

17

17

17

18

17

17

1
2
0
113

0
2
0
100

0
2
0
96

1
1
1
90

1
1
1
86

1
1
1
79

1
1
1
67

1
1
1
64

1
1
1
49

97
0
0

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Ekonominės veiklos požiūriu, Kazlų Rūdos savivaldybėje vyrauja įmonės, užsiimančios didmenine
ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu (26 proc.), kita aptarnavimo
veikla (16,14 proc.), apdirbamąją gamyba (13,9 proc.), 7,17 proc. švietimo veikla, 6,73 proc. transporto ir
saugojimo veikla. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla užsiima 6,27 proc. visų įmonių, 5,38
proc. teikia žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad Kazlų
Rūdos savivaldybė yra viena iš miškingiausių savivaldybių, tačiau žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės veikla verčiasi tik 3,59 proc. Nekilnojamojo turto operacijų bei profesinė, mokslinė ir
techninė veikla (kiekviena atskirai) sudaro po 3,14 proc., apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla –
2,69 proc., viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikla sudaro 1,79 proc., o

97

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

informacijos ir ryšių, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veikla ir
statybos veikla (kiekviena atskirai) sudaro po 1,34 proc. visų Kazlų Rūdos savivaldybės įmonių.
Akcentuojant galima pabrėžti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje populiariausios yra trys ekonominės
veiklos sritys – didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas,
kita aptarnavimo veikla ir apdirbamoji gamyba (žr. 67 paveikslą).

Paveikslas 67. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonomines veiklas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012
m. pradžioje, vnt.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kazlų Rūdos savivaldybės pramonės plėtra siejama su stipriai išvystyta miškų ūkio produkcijos
gamyba ir perdirbimu. Pagrindinės Kazlų Rūdos savivaldybės pramonės įmonių veiklos kryptys yra:
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medienos gamyba ir perdirbimas, krosnių ir krosnių degiklių, metalo gaminių gamyba, baldų gamyba,
langų ir durų gamyba, transporto ir sandėliavimo paslaugos, didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Vertinant Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių įmonių struktūrą pagal dydį, galima teigti, jog jis
atitinka bendras šalies tendencijas (žr. 34 lentelę). Savivaldybėje dominuoja mažos (iki 4 darbuotojų
turinčios) įmonės, kuriose daugiausia dirba tik savininkas ir jo šeimos nariai. Nagrinėjamu laikotarpiu
2004-2012 m. nežymiai padidėjo 0-4 ir 5-9 darbuotojus turinčių įmonių skaičius, dvigubai išaugo 50-99
darbuotojus turinčių įmonių skaičius, kitų įmonių skaičius sumažėjo arba išliko nepakitęs.
Lentelė 34. Kazlų Rūdos savivaldybės įmonių skaičiaus pagal darbuotojų skaičiaus grupes kitimo dinamika,
2004-2012 m.
Kazlų Rūdos sav.
0–4 darbuotojai
5–9 darbuotojai
10–19
darbuotojų
20–49
darbuotojai
50–99
darbuotojai
100–149
darbuotojai
150–249
darbuotojai
250–499
darbuotojai
500–999
darbuotojai
1 000 ir daugiau
darbuotojų

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

123
28

116
33

115
28

125
30

131
29

139
32

137
34

149
32

129
35

27

26

24

20

19

23

28

19

20

24

25

29

31

35

35

29

25

23

5

11

11

9

7

6

10

8

10

4

3

2

2

2

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

1

1

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Pastebėtina, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje dominavo 0-4 darbuotojus turinčios įmonės, antroje
vietoje pagal įmonių skaičių buvo 5-9 darbuotojus turinčios įmonės, o trečiąją poziciją užėmė – 20-49
darbuotojus turinčios įmonės. Savivaldybėje veikė viena 250-499 darbuotojus turinti įmonė, tačiau
nebuvo nei vienos 500-999 darbuotojus, 1000 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių (žr. 68 paveikslą).
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Paveikslas 68. 2012 m. pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių įmonių skaičius pagal darbuotojų
skaičiaus grupes
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kaip jau buvo minėta, 2004-2012 m. laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius kito netolygiai,
2010 m. išaugo (13,02 proc.), o 2012 m. – sumažėjo (8,23 proc.). Lyginant 2012 m. su 2004 m., ūkio
subjektų skaičių pagal pajamų grupes išaugo 3,72 proc. (žr. 35 lentelę ir 69 paveikslą).
Lentelė 35. Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal pajamų grupes
2004

2010

2012

Kazlų Rūdos sav.

215

243

223

1–19 999 Lt
20 000–49 999 Lt
50 000–99 999 Lt
100 000–249 999 Lt
250 000–499 999 Lt

85
24
20
27
14

91
16
14
31
26

87
18
15
31
17

500 000–999 999 Lt

17

19

18

1 000 000–1 999 999 Lt

15

13

12

2 000 000–4 999 999 Lt

5

19

13

5 000 000–6 999 999 Lt

3

7

4

7 000 000–23 999 999 Lt

5

5

4

24 000 000–99 999 999 Lt

0

1

2

100 000 000–137 999 999 Lt

0

0

0

138 000 000 Lt ir virš

0

1

2

100

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Paveikslas 69. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal pajamų grupes Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2004 m.
ir 2010 m. pradžioje, vnt.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Nuo 2004 m. iki 2012 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo daugiau įmonių išregistruojama nei
įregistruojama, išskyrus 2005 m., 2009 m. ir 2012 m., kuomet įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių
skaičius viršijo išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičių metų pradžioje (žr. 70 paveikslą).

Paveikslas 70. Įregistruotų ir išregistruotų įmonių skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2004-2012 metų
pradžioje, vnt.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Didžiausios ir stambiausios Kazlų Rūdos savivaldybės įmonės veikia Kazlų Rūdos mieste. Tuo
metu kaimo vietovėse pagrindinė veikla yra tradicinė žemdirbystė ir gyvulininkystė, vyrauja smulkūs
ūkiai, kurie yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis daugeliui savivaldybės gyventojų. Tarp geriau išplėtotų
veiklų kaimo gyvenamosiose vietovėse paminėtinos prekybos, medžio, medienos, apdorojimo ir gaminių,
kaimo turizmo teikiamos paslaugos.
Didžiausios Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios pramonės įmonės yra UAB „Swedspan Girių
bizonas“, UAB „Swedwood Kazlų Rūda”, UAB „Jūrės medis”, UAB „Axis Industries”, UAB „Jūrės
ąžuolas”, UAB ,,Lamiga“, UAB ,,Kirvilė“, VĮ „Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija“.
Įmonės UAB „Kronospan trading“, UAB „Swedspan Girių bizonas“ ir UAB „Swedwood Kazlų
Rūda“ 2011 m. pateko į Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą, patvirtintą
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m.
vasario 17 d. įsakymu Nr. V-61.
Uždaroji akcinė bendrovė „Kronospan trading“, įsteigta 2002 m. Pagrindinė įmonės veiklos sritis –
didmeninė prekyba Kronospan gamyklose pagamintomis baldinėmis, apdailos ir statybinėmis
medžiagomis.
UAB „Swedspan Girių bizonas“. Pagrindinė įmonės veikla – drožlių plokščių ir apdailintos
medienos drožlių plokščių gamyba. Įmonėje dirba apie 200 darbuotojų.
UAB „Swedwood Kazlų Rūda“. Įmonė gamina ir parduoda miegamojo, prieškambario, svetainės ir
kt. baldus. Gaminami baldai iš medienos drožlių bei vidutinio tankio medienos plaušo plokštės dengtų
spec. popieriaus plėvele. Vienintelis baldų pirkėjas yra koncernas IKEA. Įmonėje dirba apie 500
darbuotojų.
3.3. Smulkus ir vidutinis verslas
Smulkus ir vidutinis verslas (toliau - SVV) – dinamiškiausia, nuolat besikeičianti verslo subjektų
grupė, vidurinioji ūkio sandaros grandis, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių
santykių stabilumui. SVV atlieka itin svarbų vaidmenį ir užima svarbią vietą visuomenės gyvenime. SVV
dėl savo lankstumo sukuria ne tik esminę BVP dalį, bet ir atlieka savotišką stabilizatoriaus vaidmenį,
SVV lengviau prisitaiko prie kintančių ekonominių aplinkybių, neretai turi galimybes greitai
persiorientuoti prie alternatyvios veiklos blogėjant ekonominei situacijai. Greta ekonominių problemų
SVV sprendžia ir daugybę socialinių klausimų. Visų pirma tai nedarbo problemos, gyventojų pajamų
augimas. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją šie veiksniai įgauna ypač didelę svarbą, nes būtent naujų
darbo vietų kūrimas yra vienas pagrindinių visuomenės gerovės elementų, todėl svarbu SVV skirti didelį
dėmesį.
Remiantis 2011 m. parengta Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų
rajono ir Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo plėtros strategija-galimybių studija, smulkus ir
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vidutinis verslas Kazlų Rūdos savivaldybės kaimuose išvystytas silpnai (išskyrus Jūrės km., kuriame
sutelkta daug medienos perdirbimo įmonių). Viena iš pagrindinių problemų yra gyventojų orientacija į
žemės ūkio veiklas, labai mažas kaimo žmonių verslumo lygis, lėšų stygius verslo pradžiai bei žema
gyventojų perkamoji galia. Todėl naujos įmonės kaimuose steigiasi vangiai, neplėtojamos netradicinės
verslo šakos, nes įmonės negali rasti reikiamos darbo jėgos, Be to, dalis kaimo gyventojų nenori dirbti,
nes tada netektų socialinių išmokų. Tačiau vis labiau plėtojamos kaimo turizmo, apgyvendinimo
paslaugos, tradicinių ir liaudies amatų individuali veikla.
Verslumo lygis (mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų). 2011 m. šalyje 1000
gyventojų teko 20,7 įmonės, Marijampolės apskrityje – 12,8 įmonės, Kazlų Rūdos savivaldybėje - 12,2
įmonės. Lyginant reformos metu įkurtų savivaldybių verslumo lygį, didžiausias verslumo lygis yra
Rietavo savivaldybėje, tuo tarpu Kazlų Rūda užima antrąją vietą naujausiai įkurtų savivaldybių šešetuke
(žr. 71 paveikslą).

Paveikslas 71. Verslumo lygis Lietuvos Respublikoje, Marijampolės apskrityje ir reformos metu įkurtose
savivaldybėse 2011 m. pradžioje
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Lyginant veikiančias mažas ir vidutines įmones pagal pajamų grupes (2004 m. ir 2012 m. pradžioje)
pastebima, kad įmonių apyvarta smarkiai išaugo – 2004 m. didžiosios dalies įmonių apyvarta buvo iki
19999 Lt, tuo tarpu 2012 m. nuo 100000 iki 249999 Lt (žr. 72 paveikslą).
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Pajamų grupės: 1 1–19 999 Lt 2 20 000–49 999 Lt 3 50 000–99 999 Lt 4 100 000–249 999 Lt 5 250 000–499 999 Lt 6 500 000–
999 999 Lt 7 1 000 000–1 999 999 Lt 8 2 000 000–4 999 999 Lt 9 5 000 000–6 999 999 Lt
10 7 000 000–23 999 999 Lt 11 24 000 000–99 999 999 Lt

Paveikslas 72. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal pajamų grupes Kazlų Rūdos
savivaldybėje, 2004 ir 2012 metų pradžioje, vnt.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Didžioji dalis pramonės įmonių susikoncentravusios Kazlų Rūdos mieste. Verslo paslaugų plėtra
orientuojama į smulkias ir vidutines įmones, nuolat stengiamasi plėtoti smulkiojo ir vidutinio verslo
(SVV) paslaugų įvairovę bei gerinti jų kokybę, informacijos sklaidą apie teikiamas verslo paslaugas.
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios mažos ir vidutinės įmonės veiklą orientuojasi į dešimt
ekonominės veiklos rūšių (žr. 36 lentelę).
Lentelė 36. Veikiančios mažos ir vidutinės įmonės pagal ekonominės veiklos rūšis.
Ekonominės veiklos rūšis

2008 m.

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė

14

Apdirbamoji gamyba

34

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

1

Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų
remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Viešbučiai ir restoranai

5
65

Transportas ir sandėliavimas

19

3

Finansinis tarpininkavimas
Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

9

Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo veikla

71

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Kaip jau buvo minėta, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kazlų Rūdos
savivaldybėje 2012 m. pradžioje daugiausiai buvo įregistruota didmenine ir mažmenine prekyba,
variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, kita aptarnavimo veikla ir apdirbamąja gamyba
besiverčiančių įmonių.
Labiausiai išplėtotos veiklos savivaldybėje:
pirminis medienos apdorojimas, produkcijos iš medienos gamyba,
katilinių įrengimų gamyba ir montavimas,
tekstilės gaminių gamyba,
žuvininkystė,
medicininės praktikos veikla,
bendroji statinių statyba,
didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Kazlų Rūdoje įsteigtas ir veikia Kazlų Rūdos Verslininkų klubas (toliau – Verslininkų klubas).
Verslininkų klubas vienija 23 Kazlų Rūdos savivaldybės verslininkus. Klubas siekia skatinti klubo narių
asmeninį tobulėjimą, gerinti verslumo įgūdžius bei kompetenciją, skatinti bendrąją veiklą Kazlų Rūdos
savivaldybėje. Klubo narių susitikimai vyksta pagal poreikį. Kazlų Rūdos jaunieji verslininkai gali
dalyvauti Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo veikloje.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, veikiantis Marijampolės
apskrityje, Marijampolės apskrities verslininkams teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda bendrosios formos prekių kilmės dokumentus
ir „force majeure“ aplinkybes liudijančias pažymas, organizuoja parodas, muges, konferencijas, kitus
renginius, organizuoja suaugusiųjų švietimą – seminarus, mokymo kursus verslininkams, vykdo veiklas
skirtas prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrai skatinti.
Remiantis 2011 m. atlikta Kazlų Rūdos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strategija,
smulkus ir vidutinis verslas kaime išvystytas silpnai, nes:
gyventojai tradiciškai orientuojasi į žemės ūkio veiklas;
trūksta lėšų verslo pradžiai;
žema gyventojų perkamoji galia;
nemaža dalis kaimo gyventojų nekvalifikuoti;
didelė dalis kaimo gyventojų nenori dirbti, nes tada netektų socialinių išmokų.
37 lentelėje pateikta dalis Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių įmonių, o 73 paveiksle
pavaizduotas Kazlų Rūdos savivaldybės verslo centrų ir turizmo paslaugas teikiančių įmonių
pasiskirstymas.
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Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Lentelė 37. Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenamosiose vietovėse veikiančios įmonės
(sąrašas nebaigtinis)
Įmonės
Veiklos sritis
Kaimiškoji vietovė
Medis, mediena, apdorojimas
„Giria“, UAB
Agurkiškė
ir gaminiai
„S. Danielius ir Ko“, filialas, UAB
Medienos gaminiai
Ąžuolų Būda
A. Galinaičio automobilių remonto
Automobilių remontas ir
Ąžuolų Būda
įmonė
prieţiūra (lengvieji)
„Dareista“, S. Arcikausko prekybos
Parduotuvės (maisto produktų)
Ąžuolų Būda
firma
R. Klusevičienės ambulatorija
Medicinos įstaigos (privačios)
Bagotoji
Kavinės, barai, parduotuvės
R. Grikietienės parduotuvė-baras
Bagotoji
(maisto produktų)
„Arsterina“, UAB
Parduotuvės (maisto produktų)
Bagotoji
Bagotosios parduotuvė, Kazlų
Prekybos centrai, parduotuvės
Bagotoji
Rūdos vartotojų kooperatyvas
(maisto produktų)
A. Baltrukonienės prekybos įmonė
Alkoholiniai gėrimai
Bebruliškės
„Karpis“, UAB
Žuvininkystė, žuvies produktai
Bebruliškės
„Retro“, kaimo turizmo sodyba
Kaimo turizmas
Čečetai
Gudelių karčema, UAB „Imbreta“
Maitinimo paslaugos
Gudeliai
Prekybos centrai, parduotuvės
R. Kaminskienės prekybos įmonė
Gudeliai
(maisto produktų)
Medis, mediena, apdorojimas
„Velas“, UAB
Gudeliai
ir gaminiai
Karinis turizmas, VšĮ „Judrės
Pramogų ir poilsio paslaugos
Gulioniškės k.
parkas“
Judrarūdės kaimo turizmo sodyba
Kaimo turizmas
Judrarūdė
UAB „Kirvilė“
Medienos gaminių gamyba
Jūrės k.
Sauliaus Eidukonio kaimo turizmo
Kaimo turizmas
Jūrės k.
ūkis
Klijuotos medienos
AB „Jūrės medis“
laikančiųjųkonstrukcijų
Jūrės k.
gamyba
„Komprema“, V. Kanevičiaus
Kompresoriai, siurbliai
Jūrės k.
įmonė
Statybinės medţiagos
Prekybos centrai, parduotuvės
„Aelita“, V. Urbanavičiaus įmonė
Jūrės k.
(maisto produktų)
Automobilių transporto
„Čiga“, UAB
Jūrės k.
paslaugos
A. V. Stančiausko kaimo turizmo
Kaimo turizmas
Katinų k.
sodyba
Z. Juodžbalio miško ruošos įmonė
Miškininkystė, miško gėrybės
Šakmušio k.
Automobilių transporto
P. Skirkevičiaus paslaugų įmonė
Višakio Rūda
paslaugos
Višakio Rūdos parduotuvė, Kazlų
Prekybos centrai, parduotuvės
Višakio Rūda
Rūdos vartotojų kooperatyvas
(maisto produktų)
„Violetos ranča“. Violetos
Kaimo turizmas
Višakio Rūda
Augonienės kaimo turizmo sodyba
UAB „Imbreta“,
Svečių namai (motelis)
Gudeliai
Automobilių valymo
UAB „Arluda“
Jūrės km.
paslaugos
UAB PER ARNE LIST BALTIJA
Mediena ir jos apdirbimas
Jūrės km.
Šaltinis Kazlų Rūdos savivaldybės verslo plėtros strategija
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Paveikslas 73. Kazlų Rūdos savivaldybės verslo centrai ir turizmo paslaugos
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės bendrasis planas

Nors savivaldybė neturi daug instrumentų, galinčių ypač stipriai įtakoti verslo aplinką, tačiau Kazlų
Rūdos savivaldybės administracija puikiai supranta mažų ir vidutinių įmonių indėlį į savivaldybės
ekonomikos vystymąsi vis tik savivaldybės pastangos verslo rėmimo ir skatinimo sistemoje yra labai
svarbios.
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SVV rėmimo fondas. Kazlų Rūdos savivaldybėje smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas
organizuojamas per Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą. Smulkiajam ir vidutiniam verslui remti
lėšos skiriamos iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto, remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008
m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS 10-376 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo rėmimo tvarkos aprašu5. Finansinė parama skiriama 8 sritims: palūkanoms finansuoti (iki 50 proc.),
verslo planams finansuoti (iki 50 proc.), smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoms ir projektams iš
dalies finansuoti (iki 50 proc.), parodų ir mugių išlaidoms iš dalies finansuoti - kai Savivaldybė padengia
dalį parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio paramos gavėjo išlaidų
(iki 1500 Lt), verslininkų (įmonės darbuotojų) mokymams iš dalies finansuoti - kai verslininkai (įmonės
darbuotojai) dalyvauja mokymuose ir seminaruose, kurių metu verslininkai mokosi išsilaikyti
konkurencinėje kovoje, diegti naujas technologijas ir mokslo pasiekimus (iki 1500 Lt), verslo
informacijos sklaidos ir Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdį formuojančių leidinių išleidimo išlaidoms iš
dalies finansuoti (lankstinukai, skrajutės, kiti leidiniai, informacijos patalpinimas internetiniame
puslapyje) (iki 1500 Lt), įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų subsidijoms padengti (iki
1000 Lt), viešųjų įstaigų ir asocijuotų verslo struktūrų vykdomų projektų, programų ir organizuojamų
SVV įmonių konkursų išlaidoms iš dalies finansuoti (iki 50 proc.).
VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius (toliau – KRVI) yra ne pelno siekianti organizacija,
įregistruota 2000 m. rugpjūčio mėn. 3 d . Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Verslo inkubatorius – tai įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams palankiomis sąlygomis
nuomoja patalpas ir teikia verslo valdymo paslaugas (informaciją, konsultacijas, mokymą ir pan.),
tarpininkauja gaunant finansinę paramą bei diegiant naujas technologijas ir mokslo naujoves versle.
Verslo inkubatorius yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
Pagrindinis KRVI veiklos tikslas – verslumo skatinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, viešųjų
paslaugų verslui teikimas.
Verslo inkubatoriaus veiklos tikslai:
Padėti naujai besikuriančioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;
Ugdyti jų sugebėjimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje;
Inicijuoti naujų verslų ir darbo vietų kūrimą;
Remti naujų technologijų vystymąsi bei inovacijų diegimą versle ir padėti tokio pobūdžio
projektams įgauti komercinį pagrindą;
Formuoti verslo bendradarbiavimo tinklą mieste ir regione;
Vienyti pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas bei remti firmas
įgyvendinant projektus;
5

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. TS 10-376 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės
smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos parašo patvirtinimo“
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Sudaryti sąlygas miesto ir regiono verslo visuomenei pasinaudoti Verslo inkubatoriuje turima ir
kaupiama informacija – šalies ir užsienio šaltiniais apie tarptautinį verslą, internetu, leidžiamais
katalogais;
Bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio verslo inkubatoriais, nevyriausybinėmis organizacijomis,
įvairiomis firmomis.
Verslo inkubatoriaus teikiamos paslaugos:
Administracinių ir gamybinių patalpų nuoma;
Dokumentų ūkio subjektų registravimui, perregistarvimui rengimas;
Verslo konsultavimas ir informavimas;
Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių organizavimas;
Technologinio biuro paslaugo ( Dokumentų dauginimas, maketavimas, įrišimas, skenavimas,
laminavimas, spalvotas spausdinimas ir kt.);
Telefoninio, faksimilinio, el. pašto ir internetinio ryšio paslaugos;
Konferencijų salės, įrangos nuoma,
Verslo planų rengimas,
Paraiškų ES programoms rengimas,
Kitos verslumo skatinimo veiklos.
Sukurta išsami VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus internetinė svetainė (http://www.krvi.lt/),
kurioje pateikta daug naudingos informacijos. Vietos verslininkai aktyviai naudojasi KRVI teikiamomis
paslaugomis verslui – dalyvaujama mokymuose, informaciniuose seminaruose, sklaidos renginiuose. 38
lentelėje pateikiama išsami informacija apie 2010-2011 m. Všį Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus
suteiktas paslaugas.
Lentelė 38. VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus teikiamų paslaugų 2010-2011 m. suteiktos paslaugos
VĮ kiekybiniai rodikliai

2010

2011

Verslumą ir verslo kultūrą ugdančių
priemonių
(geriausios
įmonės
konkursas, gerosios verslo patirties
sklaida, verslo dienos, mugės, parodos,
atvirų durų dienos ir kt.) įgyvendinimas
Suteikta verslo informacijos paslaugų
apsilankius VI ir įvairiomis ryšio
priemonėmis
Suteikta konsultacijų
(2011 m. pirmųjų verslo metų krepšelio
paslaugos)

renginių skaičius

5

1

dalyvių skaičius

44

50

paklausimų
skaičius
val.
konsultuotų
asmenų skaičius
val.

800

506

66
52

42
12

137

556

4.

Suorganizuota mokymų

dalyvių skaičius
val.

12
30

64
52

5.
6.

Išleista informacinių leidinių (katalogų)
Parengta verslo studijų

skaičius
skaičius

0
0

1
1

1.

2.

3.
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7.
8.

9.
10.
11

VI tinklalapio lankytojai
Paslaugos steigiant ūkio subjektus
(UAB, IĮ, TŪB, viešąsias įstaigas,
asociacijas)
Pertvarkytos individualios įmonės į
UAB
Inkubatoriuje veikiančių verslo subjektų
skaičus
Inkubatoriaus nuomojamų patalpų
užimtumas

skaičius
Įmonių skaičius

18157
11

17790
15

skaičius

1

2

Vnt.

13

13

procentai

80

82

Šaltinis: VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus užsakymu, 2011 m. parengta Pasienio (Kazlų Rūdos
savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų ir Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo plėtros
strategija/galimybių studija. Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų ir
Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo plėtros strategija/galimybių studija. Šiame dokumente, atlikus
situacijos analizę, buvo suformuluota Kazlų Rūdos savivaldybės SVV plėtros misija ir vizija iki 2020 m.,
numatyti strateginiai tikslai ir Kazlų Rūdos savivaldybės verslo plėtros programa (žr. 39, 40 lenteles, 74
paveikslą).
Kazlų Rūdos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros misija
SKATINTI KAZLŲ RŪDOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VYSTYMĄSI IR PLĖTRĄ,
MAKSIMALIAI IŠNAUDOJANT ESAMUS IŠTEKLIUS, NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS BEI ĮGŪDŽIUS
SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ GEROVEI UŽTIKRINTI
Lentelė 39. Kazlų Rūdos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros misija iki 2020 m.
Šaltinis: Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų ir Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo
plėtros strategija/galimybių studija

Kazlų Rūdos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija
KAZLŲ

RŪDOS

SAVIVALDYBĖS

SMULKUS

IR

VIDUTINIS

VERSLAS

2020-AISAIS

KONKURENCINGAS IR STIPRUS CENTRAS, NAUDOJANTIS NAUJAS TECHNOLOGIJAS,
SUGEBANTIS SAVARANKIŠKAI KURTI NAUJUS KONKURENCINGUS PRODUKTUS BEI
JUOS ĮDIEGTI Į GAMYBĄ, KURIANTIS PALANKIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ VIETOS IR
APLINKINIŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS BEI IŠNAUDOJANTIS VIETOS GAMTINIUS,
KULTŪRINIUS, SOCIALINIUS BEI INFRASTRUKTŪRINIUS PRIVALUMUS IR SUDARANTIS
GALIMYBES AKTYVIEMS GYVENTOJAMS UŽSIIMTI NUOSAVU VERSLU.
Lentelė 40. Kazlų Rūdos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija iki 2020 m.
Šaltinis: Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų ir Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo
plėtros strategija/galimybių studija.
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1 uždavinys.
2 uždavinys.
3 uždavinys.
4 uždavinys.
5 uždavinys.
1 tikslas. Kazlų
Suformuoti
Suformuoti
Didinti
programos
Skatinti
verslumo
Skatinti
Rūdos
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vidutinės
trukmės
vidutinės
trukmės
priežiūros
idėjas
Kazlų
Rūdos
verslininkus
savivaldybės
Kazlų
Rūdos
Kazlų
Rūdos
komiteto
savivaldybės
vienijančių
verslo aplinkos
savivaldybės
savivaldybės
institucinius ir
bendruomenėje
organizacijų ir
stiprinimas
smulkaus ir
vidutinio verslo
plėtros strategiją
2011-2014 m.
periodui

rajono smulkaus ir
vidutinio verslo
plėtros strategiją
2015-2019 m.
periodui

1 uždavinys. Skatinti
verslo įmones pereiti prie
naujų darbo metodų ir
naujų technologijų

2 uždavinys. Skatinti
įmonių
bendradarbiavimą,
dalyvaujant bendrose
vertės kūrimo
grandinėse

3 uždavinys. Skleisti
informaciją apie įvairius
verslo finansavimo
šaltinius ir didinti įmonių
administracinius
gebėjimus

3 tikslas. Vietos
ir užsienio
investicijų Kazlų
Rūdos
savivaldybėje
skatinimas

1 uždavinys. Parengti
informacinę medžiagą
potencialiems
investuotojams

2 uždavinys. Parengti
informaciją
investuotojams anglų
kalba

3 uždavinys. Skleisti
informaciją apie
savivaldybę siekiant
pritraukti investuotojus

1 uždavinys. Skatinti
įmones kurti naujus
aukštesnės pridėtinės
vertės gaminius, skirtus
užsienio rinkai

2 uždavinys. Didinti
eksportuojančių įmonių
darbuotojų specifines
kompetencijas

3 uždavinys. Skleisti
informaciją apie Kazlų
Rūdos įmones ir jų
produktus užsienyje

5 tikslas. Turizmo
paslaugų teikėjų teikti
aukštesnės kokybės ir
didesnės pridėtinės
vertės paslaugas bei
atvykstamojo turizmo
skatinimas

1 uždavinys. Skatinti
kaimo turizmo plėtrą

7 uždavinys. Vykdyti
Kazlų Rūdos verslo
inkubatoriaus
paslaugų plėtrą

8 uždavinys.
Tobulinti verslo
aplinkos
finansinius
instrumentus

neformalių grupių
veiklos plėtrą

administracinius
gebėjimus

2 tikslas. Kazlų
Rūdos
savivaldybės
įmonių
skatinimas,
siekiant vykdyti
efektyvią plėtrą

4 tikslas. Kazlų
Rūdos įmonių
gaminamų
produktų
eksporto
skatinimas

6 uždavinys. Stiprinti
verslo bendruomenės,
savivaldos ir kitų
institucijų
bendradarbiavimą

2 uždavinys. Skleisti
informaciją apie turizmo
galimybes Kazlų Rūdos
savivaldybėje

4 uždavinys. Skatinti
naujų paslaugų verslui
ir gyventojams
atsiradimą ir esamų
paslaugų kokybės
gerėjimą

5 uždavinys. Skleisti
informaciją apie
verslo įmonių gerąją
patirtį, vykdant plėtrą

6 uždavinys. Teikti
pagalbą naujai
besikuriančioms
įmonėms

3 uždavinys. Skatinti
laisvalaikio ir pramogų
turistams sektoriaus
plėtrą

Paveikslas 74. Kazlų Rūdos savivaldybės SVV plėtros programa
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Kazlų Rūdos savivaldybėje teikiamos mokymo, vairavimo mokymo paslaugos, medicininio
konsultavimo (privačios medicinos įstaigos), odontologo, kosmetikos kabineto, veterinarinės paslaugos,
ritualinės laidojimo, valymo, skalbimo, komunalinės, atliekų tvarkymo, bankų („Swedbank“ ir Ūkio
banko skyriai), draudimo paslaugos, notaro, pašto ir kurjerių, architektų, projektavimo, automobilių
transporto paslaugos, teikiamos avalynės taisymo, automobilių valymo ir plovimo, fotografijos paslaugos.
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia degalinės, vaistinės, veterinarinės vaistinės, optikos salonas,
prekiaujama gėlėmis, ūkinėmis prekėmis, žuvininkystės ir žūklės reikmenimis, baldais, langais,
kosmetika, parfumerija, drabužiais, avalyne, galanterija, leidžiami du laikraščiai.
Savivaldybėje teikiamos įvairios paslaugos, tačiau galėtų būti didesnė paslaugų ir paslaugų teikėjų
įvairovė. Kazlų Rūdos savivaldybėje neteikiamos taisymo (galanterijos, drabužių, juvelyrinių dirbinių,
laikrodžių,) remonto (mobiliųjų telefonų, buitinės technikos), raktų gamybos paslaugos, vestuvinių ir
proginių drabužių nuomos paslaugos, patalpų valymo, interneto kavinės, kompiuterių aptarnavimo ir kitos
paslaugos.
Verslo paslaugų sektorius turi užtikrinti kokybiškų, verslo plėtrai reikalingų, paslaugų teikimą.
Kazlų Rūdos savivaldybėje neteikiamos teisinės advokatų paslaugos, galėtų būti teikiama daugiau
komunikacijų, rinkodaros ir reklamos paslaugų. Šių paslaugų trūkumą kompensuoja gretimų savivaldybių
įmonės ir įstaigos. Būtiniausios yra finansinės, teisės ir audito, draudimo, valdymo konsultavimo,
informacinių technologijų ir komunikacijų, rinkodaros ir reklamos, įvairių techninių bei kitų paslaugų
teikimo paslaugos. Verslui Kazlų Rūdos savivaldybėje teikiamos bankų, draudimo finansinės paslaugos,
projektavimo, automobilių transporto, nekilnojamo turto administravimo paslaugos. Kazlų Rūdos verslo
inkubatorius teikia patalpų nuomos, konsultavimo paslaugas. Beveik visos šios paslaugos yra
sukoncentruotos Kazlų Rūdoje.
3.4. Pramonė
Pramonės zonos identifikavimas ir strateginis rėmimas yra viena iš galimybių pritraukti daugiau
užsienio investicijų kapitalui formuoti, kurti naujas darbo vietas.
Didžiausią dalį - apie 65 proc. pridėtinės vertės (vertinamomis gamybos sąnaudomis) Kazlų Rūdos
savivaldybėje sukuria pramonės sektorius. Pramonės sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė 2008 m. siekė
97.770 tūkst. Lt, o 2009 m. pridėtinė vertė buvo 128 675 tūkst. Lt. Pramonės sektorius yra labai svarbus
Kazlų Rūdos savivaldybės plėtrai.
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje didžioji dalis pramonės yra sutelkta Kazlų Rūdos mieste ar jo
priemiesčiuose (žr. 75 paveikslą).
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Paveikslas 75. Pramonės zonų išsidėstymas Kazlų Rūdos mieste
Šaltinis: Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrasis planas

Nuo pramonės neatsiejamos transporto ir saugojimo paslaugos sukuria 7,7 proc. pridėtinės vertės
Kazlų Rūdos savivaldybėje. Transporto ir saugojimo paslaugų sukurta pridėtinė vertė 2008 m. siekė 11
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715 tūkst. Lt. Pramonės srityje 2009 m. pradžioje veikė 36 ūkio subjektai, o 2010 m. pradžioje veikė 35
ūkio subjektai.
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių įmonių apyvarta 2007 m., 2008 m. augo, 2009 m. šiek tiek
sumažėjo. 2009 m. Kazlų Rūdos savivaldybės įmonių apyvarta visos apskrities kontekste sudarė 11,6
proc. (2006 m. atitinkamai – 7,8 proc.) Marijampolės apskrities įmonių apyvartos. Indėlis į šalies
ekonomiką išliko nežymus ir 2009 m. sudarė 0,3 proc. (2006 m. atitinkamai – 0,2 proc.) (žr. 41 lentelę).
Lentelė 41. Įmonių apyvarta 2006-2009 m.
Teritorija
Lietuvos Respublika
Prienų r. sav.
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Pokytis,
proc.
-2.5
5.7
2.2
-15.1
52.3
-6.5
21.7
2.5

2009 m.

170132.7
207833.4
235280.4
165887.6
578.6
702.3
713.8
611.8
4580.5
5840.1
6052.9
4679.6
173.0
219.4
315.0
146.8
355.6
501.6
636.1
541.7
2876.8
3710.3
3574.2
2691.0
498.5
621.1
681.6
606.7
676.6
787.8
846.0
693.4
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Marijampolės apskritis pagal parduodamos pramonės produkcijos vertę bei lietuviškos kilmės
prekių eksporto dydį užima 7 vietą tarp visų regionų. Remiantis Statistikos departamento prie LRV
duomenimis, 2011 m. lietuviškos kilmės prekių eksportas Marijampolės apskrities rodiklius lyginant
šalies mastu sudarė 2,76 proc. šalies lietuviškos kilmės prekių eksporto(žr. 42 lentelę).
Lentelė 42. Lietuviškos kilmės prekių eksportas, 2005-2008 m.
2004
Teritorija/
metai

2005

2006

2007

2008

2009

2010

mln.

%

mln.

%

mln.

%

mln.

%

mln.

%

mln.

%

20753,6

100

25631,0

100

28239,4

100

29498,5

100

38806,2

100

28294,6

Marijampolės
apskritis

527,9

2,54

628,5

2,45

770,1

2,72

878,9

2,97

981,4

2,52

Kazlų Rūdos
savivaldybė

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Lietuvos
Respublika

2011

%

mln.

%

mln.

100

36648,5

100

45883,5

100

827,7

2,92

1 116,9

3,04

1 268,4

2,76

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Pastaba: nd – nėra duomenų
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Visoje savivaldybėje pagaminama 0,5% Lietuvos pramonės produkcijos (2003 m.). Išplėtotas
pirminis medienos apdorojimas (bendrovė „Kazlų medis“), medienos gaminių („Girių bizonas“, „Jūrės
medis“, „Kronolitas“), šiluminės energetikos įrenginių („Kazlų Rūdos metalas“), mėsos produktų
(„Čečeta“), tekstilės gaminių („Vip“), biologinio kuro („Skiedryne“) gamyba.
Gaila, tačiau nuo 2003 m. Statistikos departamentas prie LRV neteikia informacijos apie rodiklius,
nurodančius parduotos pramonės produkcijos vienam gyventojui skaičių, tačiau stipriausios Marijampolės
apskrities pramonės įmonės veikia Kazlų Rūdos savivaldybėje. Remiantis ankstesniais Statistikos
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departamento prie LRV pateiktais duomenimis, 2003 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje parduota pramonės
produkcija to meto kainomis (mln. Lt), buvo ženkliai mažesnė už Marijampolės apskrities rodiklius.
Kazlų Rūdos savivaldybė 2003 m. pagal parduodamos pramonės produkcijos kiekį užėmė trečiąją vietą.
Lyginant pagal parduotą pramonės produkciją, tenkančią vienam gyventojui, to meto kainomis, Kazlų
Rūdos savivaldybė užėmė pirmąją vietą (žr. 43 lentelę).
Lentelė 43. Parduota pramonės produkcija (be PVM ir akcizo) iki 2004 m.
Teritorija
Marijampolės apskritis
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų
Kalvarijos sav.
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų
Kazlų Rūdos sav.
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų
Marijampolės sav.
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų
Šakių r. sav.
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų
Vilkaviškio r. sav.
Parduota pramonės produkcija, to meto kainomis, mln. litų
Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst.
litų

1999 2000 2001 2002 2003
471 501
2,48 2,65
-

20

-

1,43

-

85

-

712

679 709

3,78 3,61 3,79
31

31

15

2,24 2,25 1,09
123

115

128

5,68 8,24 7,73 8,62

296 289

415

368

398

4,15 4,07 5,86 5,21 5,65
30

28

33

47

51

0,77 0,72 0,85 1,22 1,33
70

79

110

118

117

1,38 1,57 2,19 2,35 2,34

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Didžiausia dalis Marijampolės apskrities įmonių yra susitelkę Marijampolės savivaldybėje.
Didžiausios Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios įmonės yra UAB „Kronospan Trading“, UAB
„Swedspan Girių bizonas“ ir UAB „Swedwood Kazlų Rūda“. Šios įmonės 2011 m. pateko į Valstybinės
mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-61.
3.5. Turizmas ir rekreacija
Remiantis 2011 m. atlikta Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų
ir Suvalkų miesto) verslo bendradarbiavimo plėtros strategija/galimybių studija turizmo išteklius sudaro:
vandens ištekliai (tvenkiniai, upės), gamtos paminklai, kultūros ištekliai, karinis paveldas, maršrutai.
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Turizmo išteklius ir jų panaudojimą lemia saugomos teritorijos, apgyvendinimo įstaigų tinklas ir plėtra,
turizmo produktų pasiūla.
Kazlų Rūdos savivaldybės gamtinis turizmo potencialas siejamas su upių transportu, maudyklomis,
poilsiavietėmis prie ežerų ir upių įrengimu. Viešoji infrastruktūra nėra pilnai išvystyta: trūksta dviračių
takų, nesutvarkytos prieigos ir poilsio aikštelės prie vandens telkinių, Kazlų Rūdos mieste neįrengtos
vasaros sporto aikštelės ir pan.
Vandens ištekliai. Plutiškių, Gudelių, Ąžuolų Būdos, Pilvės-Vabalkšnės, Kazlų, Jūrės Katinų
tvenkiniai naudojami rekreacijai. Įteisintų viešųjų paplūdimių savivaldybės teritorijoje nėra. PilvėsVabalkšnės tvenkinys naudojamas pramoninių žuvininkystės tvenkinių užpildymui. Kazlų tvenkinys
naudojamas pramoninio vandentiekio poreikių tenkinimui. Pramoninį vandenį naudoja AB „Metalas“,
UAB „Girių bizonas“ ir UAB „Litesko“.
Per savivaldybės teritoriją teka 18 nedidelių upių ir upelių, kurie priklauso Šešupės baseinui. Jos yra
nedidelės, nevandeningos, jų vagos vietomis ištiesintos melioracijos tikslais. Ilgesnės nei 10 km
(savivaldybės teritorijoje) yra tik 4 upės: Jūrė, Noreikupė, Pilvė ir Vabalkšnė.
Daug legendų ir pasakojimų gaubia Višakio Rūdoje esantį šaltinėlį, žmonių vadinamą
stebuklinguoju, prie kurio pastatyta koplyčia. Žmonių pasakojimai byloja, jog čia pasirodžiusi Švč.
Mergelė Marija, todėl prie šaltinėlio yra pastatyta koplyčia. Medinė Višakio Rūdos bažnyčia, pastatyta
1883 m., yra vienas iš gražiausių medinių Šiaurės Suvalkijos sakralinių statinių.
Gamtos paminklai. Savivaldybės teritorijoje yra vienas gamtos paminklas – pušis „Raganų
šluota“, kuri yra šiaurės vakarinėje savivaldybės teritorijoje šalia kelio Kulautuva-Šakiai. Įdomus yra
Kazlų Rūdos parkas (apie 16 ha), kuris puošia miestą ir yra naudojamas žmonių poilsiui. Antanavo parkas
(2,5 ha) – tai dar XIX a. dvarininko Šabanevičiaus įkurtas parkas. Šiuo metu Antanavo parke nėra
tinkamos turizmui infrastruktūros. Vertingiausias objektas – koplyčia.
Kultūros ištekliai. Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąraše yra 28 objektai. Net 82 proc. kultūros
vertybių sąrašo objektų sudaro kapinės. Į sąrašą įtraukti 3 memorialiniai kultūros objektai, t.y. Lietuvos
Prezidento dr. K.Griniaus gimtinė Selemoje, P.Dovydaičio gimtinė netoli Runkių kaimo bei K. Griniaus
kapas ir paminklas; 1 istorinis paminklas – namas Jūrės kaime; 1 architektūros paminklas – koplyčia
Antanavo kaime (buvusio dvaro parke).
Kazlų Rūda – miškų ir medžio drožėjų kraštas, todėl seniūnijos teritorijoje labai daug medinių
koplytstulpių bei medžio skulptūrų žymiems krašto ir Lietuvos veikėjams atminti. Kazlų Rūdos skverą
puošia drožiniai, kuriuos pastatė pleneruose dalyvavę menininkai. Skvero centre stovi didžiausia
skulptūra, kurią sudaro trys deivės – teisingumo, meno ir kultūros bei miesto globėja. Ši skulptūra
pastatyta Kazlų Rūdos savivaldybės įkūrimo proga. Skverą taip pat puošia išdrožinėti vaikiškų pasakų
personažai.
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Karinis paveldas. Vienas įdomesnių ir, galima sakyti, išskirtiniausių objektų, esančių Kazlų Rūdos
savivaldybės teritorijoje – tai sovietinio laikotarpio karinio paveldo objektai: trikampyje tarp Višakio
Rūdos, Kazlų Rūdos ir Agurkiškės – buvęs karinis aerodromas, Runkių miške – buvusi desantininkų
divizijos vadavietė (vadinamasis Brežnevo bunkeris), Gulioniškės kaime – buvusi sovietų generolų vila
bei kareivinės, kiti kariniai objektai. Visi šie objektai kažkada buvo vieni svarbiausių „Kauno
placdarmo“, pradėto statyti 1975 metais, objektų. „Kauno placdarmas“ – tai didelę dalį Lietuvos aprėpusi
aerodromų ir karinės infrastruktūros sistema. Ji turėjo užtikrinti žaibišką sovietinių desantininkų
permetimą į Vakarų šalis. Iš viso turėjo būti pastatyta daugiau kaip 50 slaptų karinių objektų. Tačiau
vėliau statyba dėl įvairių priežasčių buvo pristabdyta.Šie statiniai galėtų tapti unikalia atrakcija ne tik
Lietuvos, bet ir užsienio turistams. Tuo labiau, kad jie išsidėstę netoli nuo tarptautinio kelio „Via Baltica“.
Kazlų Rūdos savivaldybėje esanti Jūrės poilsio vietovė Marijampolės apskrities bendrajame plane
priskiriama svarbiausioms regioninę svarbą turinčioms poilsio vietovėms.
Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų Kazlų Rūdoje yra nedaug, tai yra:
Kazlų Rūdos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (plotas – 857,1 ha),
Novaraiščio ornitologinio draustinio pietrytinė dalis (28,6 ha, viso draustinio plotas – 826,9 ha);
4 įteisinti vietinės reikšmės gamtiniai draustiniai: Višakio slėnio botaninis draustinis,
Raudonplynio kraštovaizdžio draustinis, Kazlų Rūdos botaninis zoologinis draustinis, Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos pušies genetinis draustinis (žr. 76 paveikslą).
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Paveikslas 76. Saugomos teritorijos
Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras

Dviračių turizmas. Kazlų Rūdos savivaldybėje siūlomas 40 km ilgio dviračių maršrutas „Kviečia
miško takai“. Dviračiu siūloma važiuoti 40 km ilgio maršrutu, aplankant daug gamtos objektų, nemažą
dalį kelio važiuojant miškais: Kazlų Rūda–poilsiavietė prie Jūrės tvenkinio–Vandenių piliakalnis–Višakio
Rūda–Bagotoji–Antanavas–Kazlų Rūda. Kazlų Rūdoje yra nuteisti šie dviračių takai Ąžuolų Būdos k.118
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Kazlų Rūda ~7km, Kazlų Rūda-Jūrės k. ~3km, Kazlų Rūda-Kazlų I k. ~2km, Kazlų Rūda-Kazlų Rūdos
naujosios kapinės ~0,8km.
Amatai. Daugiausiai Kazlų Rūdos savivaldybėje yra pynėjų iš vytelių, mezgėjų ir nėrėjų. Kiti
populiarūs amatai tarp Kazlų Rūdos tautodailininkų – tai drožyba iš medžio, lipdymas iš molio, keramika,
audimas, siuvinėjimas.
Apgyvendinimas. Apgyvendinimo paslaugas teikia viena apgyvendinimo įstaiga ir 5 kaimo
turizmo sodybos. Sodybose teikiamos apgyvendinimo pirčių pobūvių organizavimo paslaugos. Prioritetas
teikiamas poilsiui gamtoje, išnaudojant gamtos išteklius, t.y. grybavimas, uogavimas, žvejyba, medžioklė,
ekstremalios pramogos (žr. 44 lentelę).
Lentelė 44. Apgyvendinimo ir kaimo turizmo paslaugas teikiančios įmonės Kazlų Rūdos savivaldybėje
Įmonės

Veiklos sritis

Kaimiškoji vietovė

„Retro“, kaimo turizmo
sodyba

Žiemos sodas, pirtis ir baseinas
su povandenine masažine
srove, biliardas, bevielis
internetas, SAT TV. Dviračių,
Kaimo turizmas
Čečetai
senovinių motociklų,
automobilio UAZ nuoma,
grybavimas, uogavimas,
slidžių nuoma. Yra įžuvintas
tvenkinys.
Pobūvių
salės
nuoma, pirtis,
Judrarūdės kaimo
apgyvendinimas.
Žuvingi
turizmo sodyba
tvenkiniai, daug vėžių, futbolo
Kaimo turizmas
Judrarūdė
aikštelė, tinklinis, krepšinis,
sporto inventorius. Galimybė
pastatyti palapinių miestelį.
Pirtis, pobūvių salė,
Sauliaus Eidukonio
maudyklės, valčių, žvejybos
kaimo turizmo ūkis
Kaimo turizmas
Jūrės k.
priemonių nuoma, grybavimas,
uogavimas, keturračių
motociklų nuoma.
Pirtis, vandens turizmo
A. V. Stančiausko kaimo
inventoriaus nuoma, žaidimų
turizmo sodyba
Kaimo turizmas
Katinų k.
aikštelės vaikams, grybavimas,
uogavimas, žvejyba.
Sportinių žaidimų aikštelės:
„Violetos ranča“.
futbolo, krepšinio, tinklinio,
Violetos Augonienės
vaikų žaidimų, supynės.
kaimo turizmo sodyba
Kaimo turizmas
Višakio Rūda
Dviračių nuoma, žvejybos
priemonių nuoma, valčių
nuoma, grybavimas,
uogavimas.
Svečių namai
Svečių namai, sauna, žaidimų
UAB „Imbreta“,
Gudeliai
(motelis)
aikštelės vaikams, maitinimas
Pirtis, vandens turizmo
UAB “Pušyno rojus”
inventoriaus nuoma, aktyvios
Kaimo turizmas
Jūrės k.
pramogos: nusileidimas lyno
trasa virš vandens, grybavimas,
uogavimas, žvejyba.
Pirtis,
kubilas, pobūvių salė,
Aido Vosyliaus kaimo
Plačkojų k.III, Jankų
Kaimo turizmas
maudyklės.
seniūnija
turizmo sodyba
Šaltinis: Pasienio (Kazlų Rūdos savivaldybės, Suvalkų, Augustavo, Seinų rajonų ir Suvalkų miesto) verslo
bendradarbiavimo plėtros strategija
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2004 metais Kazlų Rūdos savivaldybės apgyvendinimo įstaigose apgyvendinti 807 žmonės, viso
buvo suteikta 1879 nakvynės. 2005 m. ir 2006 m. svečių ir suteikiamų nakvynių skaičius išaugo, tačiau
vėliau sumažėjo. Lyginant 2004 m. su 2010 m. apgyvendintų svečių skaičius padidėjo 2,1 proc., o
nakvynių skaičius tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 2,28 karto (56,15 proc.) (žr. 45 lentelę, 77, 78
paveikslus).
Lentelė 45. Marijampolės apskrities savivaldybių apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius
Iš viso pagal
apgyvendinimo
įstaigas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

813

821

1 031

1 099

921

1 140

800

8 643

8 213

10 310

10 990

9 210

7 490

6 355

807

2 598

2 494

1 815

1 348

572

824

1 879

2 744

2 516

1 815

1 348

572

824

9 518

5 517

9 015

8 692

7 013

5 531

7 643

10 479

6 487

11 917

12 527

9 757

7 469

10 667

109

0

0

0

0

0

20

186

0

0

0

0

0

41

7 224

12 183

15 238

17 082

15 968

9 240

3 498

18 038

29 356

37 340

41 214

36 353

20 853

9 832

Kalvarijos sav.
Apgyvendinta
svečių
Suteikta
nakvynių
Kazlų Rūdos sav.
Apgyvendinta
svečių
Suteikta
nakvynių
Marijampolės sav.
Apgyvendinta
svečių
Suteikta
nakvynių
Šakių r. sav.
Apgyvendinta
svečių
Suteikta
nakvynių
Vilkaviškio r. sav.
Apgyvendinta
svečių
Suteikta
nakvynių

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Paveikslas 77. Apgyvendinta svečių Marijampolės apskrities savivaldybių apgyvendinimo įstaigose
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Paveikslas 78. Suteikta nakvynių Marijampolės apskrities savivaldybių apgyvendinimo įstaigose
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Marijampolės apskrityje 2005 metais kaimo turizmo sodybos suteikė svečiams ~ 7,7 tūkst.
nakvynių, o 2010 metais šis skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus (17,7. tūkst. nakvynių) (žr. 79
paveikslą). Tiesa, poilsio kaime paslaugas dažnai teikia sodybas įsigiję ar jas pasistatę ne vietiniai
gyventojai, todėl sodybose sukuriamos darbo vietos dažniausiai šeimos nariams.
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Paveikslas 79. Suteikta nakvynių Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybose, tūkst.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

2005-2010 m. Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybose apgyvendintų poilsiautojų skaičius
žymiai išaugo, 2005 m. Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybose buvo apgyvendinta 1,8 tūkst.
poilsiautojų, o 2010 m. šis skaičius išaugo iki 11,1 tūkst. poilsiautojų (žr. 80 paveikslą).

Paveikslas 80. Apgyvendinta poilsiautojų Marijampolės apskrities kaimo turizmo sodybose, tūkst.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kitos paslaugos. Laisvalaikio paslaugas savivaldybėje teikia Miško muziejus, UAB „Karpis“,
teikianti komercinės žvejybos ir paukščių medžioklės paslaugas, VšĮ „Judrės parkas“ teikia renginių
organizavimo paslaugas (žr. 46 lentelę).
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Lentelė 46. Laisvalaikio paslaugas teikiančios įmonės Kazlų Rūdos savivaldybėje

Pavadinimas

Adresas

Kazlų Rūdos virvių
parkas
Kavinė-baras
„Traktierius“
Kavinė-valgykla
„Parko svetainė“
Kavinė „Paparčio
pavėsyje“
Kavinė „Sodžius“
Gudelių karčema
UAB „Žygvilė“

S.Daukanto g.
V.Borisevičiaus
g.3a, Kazlų Rūda
S. Daukanto g. 19,
Kazlų Rūda
Valančiaus g. 36,
Kazlų Rūda
Vytauto g. 15,
Kazlų Rūda
Gudelių k., Kazlų
Rūdos sen.
Pakalniškiai, 71259
Kazlų Rūdos sav.
Miškininkų g. 1

Miško muziejus
UAB „Karpis”
VšĮ „Judrės parkas“

Bebruliškės k.,
Kazlų Rūdos sen.
Gulioniškės k.,
Kazlų Rūdos sen.

Vietų skaičius

Paslaugos

-

Aktyvaus poilsio zona

20-30 vietų

Maitinimas, Pobūvių
organizavimas
Maitinimas

30-40 vietų
30-40 vietų
30-40 vietų
30 vietų
pokylių salė, 70
vietų restoranas
-

Maitinimas, pobūvių
organizavimas
Maitinimas, pobūvių
organizavimas
Maitinimas, pokylių,
pobūvių organizavimas
Nėra informacijos

–

Muziejus

–

Komercinė žvejyba ir
paukščių medžioklė
Renginiai

–

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija

3.6. Žemės ūkis
Savivaldybėje mažai išplėtotas žemės ūkis, kadangi daugiau kaip 60% teritorijos užima miškai.
Plėtojami alternatyvūs ir netradiciniai verslai: žilvičių auginimas ir pynimas, sraigininkystė,
sliekininkystė, vaistažolių auginimas. UAB „Karpis“ užsiima žuvininkyste – žuvų auginimu ir veisimu.
Tvenkinių plotas – 498,93 ha.
Pagal LR teritorijos bendrojo plano sprendinius Kazlų Rūdos savivaldybė priskiriama IV potencialo
Vidurio Lietuvos agrarinei zonai. Pagal plotą Vidurio Lietuvos zona yra didžiausia iš išskirtų LR
teritorijos bendrajame plane. Teritorijos Vidurio Lietuvos zonoje pasižymi dideliu agrarinės teritorijos
panaudojimu žemės ūkiui, tačiau Kazlų Rūdos savivaldybė žemės ūkio naudmenos sudaro tik 30,21 %
visos teritorijos, o našumo balas tesiekia 39,7. Dirvožemis vidutiniškai jautrus intensyviam žemės
dirbimui. Žemės ūkio naudmenų struktūros pokyčiai savivaldybėje rodo, kad žemės dirbimas intensyvėja,
ariamos žemės plotai ir sodai nežymiai padidėjo, o natūralių pievų ir ganyklų – sumažėjo. Vyrauja
smulkūs 3-10 ha ūkiai. Įvertinus esamą planuojamos teritorijos ekonominę situaciją, esamus išteklius ir
plėtros potencialą, Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija nėra palanki intensyvaus žemės ūkio plėtrai.
Intensyviam ūkininkavimui tinkamiausios pietryčių teritorijos, apimančios Plutiškių seniūniją. Šioje
teritorijoje žemės našumas siekia 40-45 balus. Derlingose žemėse rekomenduojamas
miežių auginimas kiaulininkystei. Taip pat tinkamos sąlygos plėtoti kviečių, rapsų, cukrinių runkelių
auginimą. Didžiausią dalį Kazlų Rūdos savivaldybės žemės fondo sudaro naudojamos žemės ūkio
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naudmenos (50,18 proc.), ariama žemė (32,29 proc.), kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos (17,07
proc.), sodai ir uogynai (0,45 proc.) (žr. 81 paveikslą).

Paveikslas 81. Kazlų Rūdos savivaldybės žemės fondas 2010 m. pradžioje
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija nėra palanki intensyvaus žemės ūkio plėtrai. Intensyviam
ūkininkavimui tinkamiausios pietryčių teritorijos, apimančios Plutiškių seniūniją. Šioje teritorijoje žemės
našumas siekia 40-45 balus. Vakarinė Kazlų Rūdos savivaldybės dalis nėra palanki vystyti intensyvų
žemės ūkį. Pagal mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo tvarką ir mažiau palankias ūkininkauti
vietoves, patvirtintas LR Žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.3D – 72, Jankų seniūnija
priskirta prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių. Nenašiose žemėse dirbamą žemę tikslinga paversti
ekstensyviai naudojamomis pievomis ir ganyklomis. Kultūrinėse pievose ir ganyklose, įrengtose
durpiniuose dirvožemiuose, siūloma auginti žalienas gyvulininkystei. Kaimo turizmo ir turistinio
potencialo teritorijose (apie Jankus, Bagotąją, Antanavą) sodybas pritaikyti kaimo turizmui, netradicinių
augalų auginimui (vaiskrūmius, šiltnamines ir lauko daržoves, vaistinius augalus, grybus). miežių
auginimas kiaulininkystei. Taip pat tinkamos sąlygos plėtoti kviečių, rapsų, cukrinių runkelių auginimą.
Ūkininkavimas leistinas visame Kazlų Rūdos savivaldybės žemės ūkio naudmenų plote, kuris sudaro 30,2
proc. bendro Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos ploto.
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2007 m. buvo įregistruoti 1432 ūkiai (vidutinis ūkio dydis – 9,2 ha), iš
kurių 45,32 proc. visų įregistruotų ūkių (žr. 47 lentelę).
Lentelė 47. Įregistruoti ūkiai pagal ūkių dydį Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse

2007
Visi ūkiai
0-2 ha
2-5 ha

Marijampolės
apskritis

Kalvarijos
sav.

Kazlų
Rūdos sav.

Marijampolės
sav.

Šakių r.
sav.

Vilkaviškio r.
sav.

19734
2 985
9 010

1718
116
776

1432
240
649

4250
798
2 189

6046
1 103
2 737

6288
728
2 659
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5-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50-100 ha
Daugiau negu
100 ha

3 641
1 942
758
607
471

377
214
94
65
56

300
135
40
35
21

614
316
108
97
81

1 076
478
210
173
130

1 274
799
306
237
183

320

20

12

47

139

102

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje ūkininkaujantys gauna
mažesnius negu vidutiniškai šalyje ir kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse žemės ūkio augalų
derlius. Didžiausias žemės ūkio augalų derlingumas buvo: grūdinių – Marijampolės apskrityje – 3,8,
rapsų – Marijampolės – 1,9, bulvių – Marijampolės apskrityje 16,4 tonos iš hektaro.
Gyvulininkystei gamtinės sąlygos Kazlų Rūdos savivaldybėje palankesnės, tačiau Kazlų Rūdos
savivaldybėje auginamų galvijų skaičius yra mažiausias visoje Marijampolės apskrityje (žr. 48 lentelę).
Kazlų Rūdos savivaldybėje daugiausiai auginamos karvės (melžiamos 2 metų ir vyresnės) ir kiaulės.
Lentelė 48. Auginamų galvijų skaičius Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse
Teritorija

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Marijampolės
apskritis

73115

71299

71809

74046

69758

66914

66484

62631

Kalvarijos
sav.

8115

7864

8102

8368

7558

7386

7243

7519

Kazlų Rūdos
sav.

5093

4956

5078

5665

5456

5436

5413

5513

Marijampolės
sav.

13326

13100

13393

13532

13267

12437

12510

11625

Šakių r. sav.

19991

19241

18633

19525

19175

18292

17591

15726

Vilkaviškio r.
sav.

26590

26138

26603

26956

24302

23363

23727

22248

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011 m. buvo užsiregistruota viena žemės ūkio bendrovė – ŽŪB „Žalias
ūkis“, tačiau veiklos nevykdė ir 2012 m. pradžioje nebuvo nei vienos Savivaldybėje veikiančios žemės
ūkio bendrovės.
2007 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo įregistruota 1432 ūkiai (vidutinis ūkio dydis – 9,2 ha).
Tai mažiausias įregistruotų ūkių skaičius Marijampolės apskrityje. Kazlų Rūdos savivaldybėje vyrauja 25 ha ūkiai, kurie sudaro 54,18 proc. visų Savivaldybėje įregistruotų ūkių, 5-10 ha ūkiai – 26,32 proc., 1020 ha ūkiai – 14,9 proc. (žr. 49 lentelę).
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Lentelė 49. Įregistruotų ūkių skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2007 m.

2007
0-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50-100 ha
Daugiau negu
100 ha
Iš viso

Marijampolės
apskritis

Kalvarijos
sav.

Kazlų
Rūdos sav.

Marijampolės
sav.

Šakių r.
sav.

Vilkaviškio r.
sav.

2 985
9 010
3 641
1 942
758
607
471

116
776
377
214
94
65
56

240
649
300
135
40
35
21

798
2 189
614
316
108
97
81

1 103
2 737
1 076
478
210
173
130

728
2 659
1 274
799
306
237
183

320

20

12

47

139

102

19734

1718

1432

4250

6046

6288

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Maži ūkiai yra žemės ūkio sektoriaus didžiausia problema – smulkūs ūkininkai dažnai neišgali
įsigyti jiems reikalingos technikos, jiems sunkiau gauti banko kreditą ūkiui modernizuoti, jie yra labiau
priklausomi nuo meteorologinių sąlygų, brangstančių trąšų ar energetinių resursų ir t.t. Tokie ūkiai nėra
konkurencingi.
Žemės ūkiui alternatyvi ekonominė veikla kaimo vietovėse dažniausiai yra skirta vietinei rinkai
(agroserviso ir kitos paslaugos), o kaimo turizmo, amatų, miško medžiagos ruošimo ir medienos
apdirbimo veikla apima didesnę vartotojų rinką.
Analizuojant vietos bendruomenių ateities matymą, kai kuriose seniūnijose ieškoma galimybių
pereiti prie tokių netradicinių verslų: žilvičių auginimas, dirbinių pynimas, sraigininkystė, sliekininkystė,
vaistažolių, žuvų auginimas.
2006 m. rugpjūčio 28 d. buvo įsteigta Sūduvos vietos veiklos grupė (toliau-VVG). 2008 m. VVG
parengė Sūduvos VVG teritorijos vietos plėtros strategiją 2007–2013 metams, kurioje ypatingai didelis
dėmesys skiriamas kaimo problemoms spręsti.
3.7. Darbo rinkos analizė
Statistikos departamento duomenimis, 2011 metų pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje gyveno
13221 gyventojas, iš kurių 8483 buvo darbingo amžiaus gyventojai. Registruotų bedarbių santykis su
darbingo amžiaus gyventojais 2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo 11,9 proc. Lyginant 2011 m. su
2004 m., registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus santykis Kazlų Rūdos savivaldybėje išaugo beveik 2
kartus. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius buvo didžiausias Marijampolės savivaldybėje, tuo tarpu Kazlų
Rūdos savivaldybėje 2010 m. vidutinis metinis užimtųjų gyventojų skaičius buvo mažiausias visoje
Marijampolės apskrityje (žr. 50 lentelę, 82 paveikslą).
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Lentelė 50. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2004-2010 m.

Kalvarijos
sav.
Kazlų Rūdos
sav.
Marijampolės
sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r.
sav.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,5

3,6

3,7

5,1

4,9

4,3

5,3

5

4,8

4,9

6

5

4,6

5

34,7

33,7

33,9

35,1

34,6

32

29,5

12,3

12,7

12,9

14,7

13,8

12,3

11,6

19,1

19,1

19,2

21

19,3

18,6

16,9

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Paveikslas 82. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2004-2010 m.,
tūkst. gyventojų
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis

Lyginant nedarbo lygio pasiskirstymą Lietuvos apskrityse, didžiausias nedarbo lygis buvo Utenos
apskrityje (23,3 proc.), o mažiausias - Tauragės (11,5 proc.). Lyginant Marijampolės apskrities nedarbo
lygio rodiklio reikšmę su kitų Lietuvos Respublikos apskričių rodikliais, Marijampolės apskrities nedarbo
lygis buvo vienas iš mažesnių (13 proc.) (žr. 83 paveikslą).
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Paveikslas 83. Nedarbo lygis Lietuvos Respublikos apskrityse 2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis LR Statistikos departamento prie LRV duomenimis

2004-2010 m. nedarbo lygis tiek Marijampolės apskrityje, tiek Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo
žemesnis už šalies vidurkį, bet 2011 m. nedarbo lygis Kazlų Rūdos savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvos
Respublikoje, tendencingai didėjo ir pasiekė 11,9 proc. 2004-2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje,
nedarbo lygis išaugo beveik 2 kartus, šis rodiklis tendencingai didėjo ir šalyje bei Marijampolės apskrityje
(žr. 84 paveikslą).

Paveikslas 84. Nedarbo lygis Lietuvoje, Marijampolės apskrityje ir Kazlų Rūdos savivaldybėje,
2004-2010 m., proc.
Šaltinis: Marijampolės teritorinė darbo birža

Lyginant bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų

Marijampolės apskrities

savivaldybėse, pastebima, jog didžiausias rodiklis yra Kalvarijos savivaldybėje (15 proc.), o mažiausias 128
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Kazlų Rūdos savivaldybėje (12,4 proc.). Apžvelgiant „jauniausių“ savivaldybių (įkurtų 2000 m. vykusios
reformos metu) bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, pastebima, kad didžiausias bedarbių
procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų tenka Kazlų Rūdos savivaldybei (12,4), po to seka Rietavo
(11,9 proc.) ir Pagėgių (11,5 proc.) savivaldybės , o Elektrėnų savivaldybėje – šis rodiklis pats mažiausias
(9,5 proc.) (žr. 85 paveikslą).

Paveikslas 85. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Marijampolės apskrities savivaldybėse
ir reformos metu įkurtose savivaldybėse 2012 m. kovo 1 d.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LR teritorinės darbo biržos duomenimis

Darbo patrauklumą menkina santykinai aukštas darbo apmokestinimas ir maži dirbančiųjų
atlyginimai. Bruto darbo užmokestis pilnas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių. 2004-2007 m.
laikotarpiu vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kazlų Rūdos savivaldybėje padidėjo nuo 981 Lt
iki 1430 Lt. Lyginant su kitomis Marijampolės apskrities savivaldybėmis 2007 m. Kazlų Rūdos sav.
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo didesnis už Kalvarijos sav., Šakių rajono sav. ir
Vilkaviškio rajono sav. rodiklius. Taip pat 2007 m. Kazlų Rūdos savivaldybės vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio dydis buvo didesnis už Marijampolės apskrities rodiklį (žr. 51 lentelę).
Lentelė 51. Vidutinis bruto užmokestis litais Marijampolės apskrities savivaldybėse 2004-2007 m.
Teritorija

2004

2005

2006

2007

Marijampolės apskritis

914

1001

1195

1420

Kalvarijos sav.

840

853

1041

1281

Kazlų Rūdos sav.

981

1101

1401

1430

Marijampolės sav.

953

1059

1249

1500

Šakių r. sav.

882

949

1122

1369

Vilkaviškio r. sav.
829
887
1063
1267
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Paveikslas 86. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse,
2004-2007 m.,
Šaltinis: Marijampolės teritorinė darbo birža

Neto darbo užmokestis apibrėžiamas kaip darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, atskaitymus
(darbo užmokestis į „rankas“). Remiantis AB „Swedbank“ pateikiamais naujausiais duomenimis, 2011 m.
trečiąjį ketvirtį didžiausias neto darbo užmokestis buvo Kazlų Rūdos sav., mažiausias – Kalvarijos sav.
(žr. 87 paveikslą).

Paveikslas 87. Vidutinis darbo užmokestis (neto) 2011 m. trečiąjį ketvirtį, Lt/mėn.
Šaltinis: Marijampolės teritorinė darbo birža
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Didžiausią vidutinį atlyginimą Statistikos departamentas fiksuoja tose savivaldybėse, kuriose
susitelkusi kvalifikuota darbo jėga bei įsikūrę Lietuvos verslo gigantai - jūrų uostas, atominė ir Lietuvos
elektrinės, naftos perdirbimo, medienos pramonės, chemijos produktų gamyklos. 2011 m. III ketvirtį
vidutinis Lietuvos gyventojų darbo užmokestis atskaičius mokesčius siekė 1645 Lt per mėnesį. Lyginant
Kazlų Rūdos savivaldybės darbo užmokesčio vidurkį, su kitomis Marijampolės apskrities
savivaldybėmis, Kazlų Rūdoje darbo užmokestis yra didžiausias.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2011 m. atliko pirmąjį Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame
pagal įvairius savivaldybės veiklą apibūdinančius rodiklius įvertino visų 60-ies savivaldybių veiklą.
Lietuvos savivaldybių indeksas parodo, kurios savivaldybės tvarkosi geriausiai, o kurios – prasčiau,
leidžia palyginti jas pagal skirtingas veiklos sritis, taip pat siūlo sprendimus, kurie gali pagerinti
gyventojų ir verslo padėtį atskirose savivaldybėse. Indekso leidinyje kiekvienai savivaldybei pateikti
pasiūlymai, ką savivaldybės turėtų daryti, kad pagerintų savo vietą indekse.Šiame indekse savivaldybės
buvo vertinamos balais ir išrikiuotos nuo geriausios iki blogiausios pagal tai, kaip savivaldybėse yra
užtikrinama žmonių ekonominė laisvė. Geriau vertinamos tos savivaldybės, kurios užtikrina žmogaus
laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja savo
veiklos skaidrumą. Tai pirmas tokio pobūdžio indeksas Lietuvoje, apimantis aktualiausias savivaldybės
veiklos sritis. Kazlų Rūdos savivaldybė, surinkusi 41,3 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse
užėmė 48 vietą iš 53 ne miestų savivaldybių. Palyginti su kitomis, geriausiai Kazlų Rūdos savivaldybė
įvertinta sveikatos, socialinės rūpybos, komunalinio ūkio ir transporto srityse. Prasčiausiai – investicijų ir
plėtros bei administracijos ir personalo valdymo srityse. Lietuvos savivaldybių indeksas sudarytas iš trijų
rodiklių grupių. „Savivaldybė gyventojui“ rodiklių grupė vertina gyventojams

aktualias sritis:

komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikatos apsauga, socialinė rūpyba. Geriausiai Kazlų Rūdos
savivaldybė pasirodė būtent šioje rodiklių grupėje ir kitas ne miestų savivaldybes lenkia 6,8 balo. Antroje
grupėje „Savivaldybė investuotojui“ vertinama savivaldybės investicijų ir plėtros padėtis, savivaldybės
nustatomi mokesčiai. Šioje rodiklių grupėje Kazlų Rūdos savivaldybė nuo kitų ne miestų savivaldybių
atsilieka 15,8 balo. Trečiojoje grupėje „Savivaldybės valdymas“ vertinama savivaldybės administracija ir
personalo valdymas bei turto valdymas. Šioje grupėje Kazlų Rūdos savivaldybė pasirodė prasčiausiai ir
nuo vidurkio atsiliko 24,3 balo.
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4. GAMTINĖ – REKREACINĖ APLINKA
4.1. Gamtiniai ištekliai
Kazlų Rūdos miestas įsikūręs miškingiausioje Marijampolės apskrities teritorijoje. Pagrindinė
miškų dalis priklauso Kazlų Rūdos mokomajai miškų urėdijai. Miesto teritorijoje esantys miškai užima
46,84 ha plotą (11,06 proc. nuo bendro miesto ploto). Miesto pietryčiuose 20 ha plote XX a. viduryje
įkurtas Kazlų Rūdos parkas. Plečiantis miestui, išliko dalis natūralaus miško, todėl dauguma medžių –
buvusio paprastosios pušies brandaus medyno miško likučiai. Čia auga pušys, eglės, gausu beržų,
drebulių, liepų. Įvairiomis progomis sodinami ir atvežti iš kitur medeliai bei krūmai.
Kazlų Rūdos miškų masyvo plotas 58 700 ha, mišku apaugę 47 000 ha. Miškų masyvas apie 35 km
ištįsęs iš šiaurės į pietus. Šiaurėje ir šiaurės rytuose siekia Nemuno šlaitus, rytuose − Girininkus, Pažėrus,
pietryčiuose − Skriaudžius, pietuose − Ąžuolų Būdą, pietvakariuose − Jankus, Sutkus. Masyvas supa
Kazlų Rūdą, Jūrę, Višakio Rūdą, Jančius, Lekėčius, Kurą, Braziūkus, Ežerėlį. Kazlų Rūdos miškus
pietuose kerta Kauno − Kybartų geležinkelis su atšaka į Alytų, šiaurėje Kauno − Šakių plentas.
Kazlų Rūdos miškai susideda iš 70 miškų, didesnieji: Ąžuolų Būdos, Braziūkų, Briedžkampio,
Gerdžių, Juškinės, Kajackų, Kazlų Rūdos, Karčrūdės, Lekėčių, Marackų, Paryžinės, Rūdšilio,
Školkampio, Višakio Rūdos, Zapyškio. 75% miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Kazlų Rūdos,
Šakių urėdijos bei Krašto apsaugos ministerijai.
Per vidurinę, pietinę ir vakarinę masyvo dalį pietvakarių kryptimi teka Šešupės intakai: Nova su
Šilupe ir Karčiupiu, Višakis su Skarlupiu, Judre, Noreikupe, Jūre, Pilvė su Bartupe. Per šiaurės ir šiaurės
rytų dalį į Nemuną teka Nyka su Pocupiu, Šukėtas, Žiegždris, Liekė, Ova su Skardupiu ir Šaltupiu,
Skirpstauja. Jūrės upė ties Jūrės ir Kazlų kaimais patvenkta.
Masyvo rytine ir šiaurine dalimi, Šešupės−Nemuno vandenskyra, eina platus pelkėtas ruožas. Čia,
be šlapių miškų, yra ir didelių pelkių: Ežerėlio pelkė, Žiemkelis, Novaraistis, Kajackaraistis,
Raudonplynis, Laukraistis, Samanynės−Stuobrinės pelkė, Gorijos pelkė, Ovos pelkė, Bitšilio pelkė.
Savivaldybės teritorijoje yra vienas gamtos paminklas – pušis „Raganų šluota“, kuri yra
šiaurvakarinėje savivaldybės teritorijoje šalia kelio Kulautuva-Šakiai.
Įdomus yra Kazlų Rūdos parkas (apie 16 ha), kuris puošia miestą ir yra naudojamas žmonių
poilsiui. Jis yra dalis natūralaus miško, kuris išliko plečiantis miestui. Dauguma parko medžių – buvusio
miško likučiai (pušys, eglės, ąžuolai, beržai, drebulės, liepos). Vėliau imta sodinti ir atvežtus iš kitur
medelius bei krūmus. Taip parke atsirado vakarinių tujų, vėlyvųjų ievų, ginalinių, totorinių klevų,
varpinių medlievų, japoninių lanksvų, krūminių bei geltonųjų karaganų.
Antanavo parkas (2,5 ha) – tai dar XIX a. dvarininko Šabanevičiaus įkurtas parkas. Iš vietinių
medžių rūšių čia auga beržai, ievos, klevai, vyrauja mažalapės liepos. Parką numatoma paskelbti
botanikos paminklu. Šiuo metu Antanavo parke nėra tinkamos turizmui nfrastruktūros. Buvę dvaro
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pastatai priklauso privatizuotai „Stumbro“ gamyklai. Dėl nuosavybės vyksta bylos teisme. Vertingiausias
objektas – koplyčia.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra trys poilsiui pritaikyti vandens telkiniai:
Antanavo tvenkinio (Šešupės užtvanka) plotas 107 ha, didžiausias gylis 5 m, ilgis 12 km. Jame
gausu karpių, lynų, lydekų, ešerių, kuojų, raudžių, salačių, karšių, šapalų, starkių;
Pilvės (Vabalkšnės) tvenkinio dydis 20 ha, didžiausias gylis 4 m, ilgis 8 km. Jame yra karpių,
lynų, lydekų, ešerių, kuojų, raudžių;
Bebruliškės tvenkiniai yra šalia Pilvės (Vabalkšnės) tvenkinio.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra 8 valstybinės reikšmės tvenkiniai (sąrašas patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 14 d. Nutarimu Nr. 1268), kurie sudaro 23% bendro tvenkinių
ploto. Jų charakteristika pateikta 52 lentelėje. Didžiausi jų Pilvės-Vabalkšnės ir Jūrės (abiejų vyresnioji
upė yra Šešupė).
Lentelė 52. Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės tvenkiniai
Tvenkinio
Vandens telkinys
Užtvankos vieta
Tvenkinio
Upė
pavadinimas
(vyresnioji upė)
nuo žiočių, km
plotas, ha
Ąžuolų Būdos
Vabalkšnė
Pilvė
8,8
2,4
Jūrės
Jūrė
Šešupė
25
32
Gudelių
Bajormūšis
Kokė
1,7
3,4
Gulioniškių
Judrė
Višakis
5
5,5
Katinų
Noreikupė
Višakis
8,5
3,2
Kazlų
Jūrė
Šešupė
18,5
8,5
Plutiškių
Bevardis
Lapė
1,5
4
Pilvės-Vabalkšnės
Pilvė
Šešupė
26
54,9
Iš viso savivaldybėje
113,9
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija

Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius
kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, didelės aplinkosauginės vertės
miškus, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir
atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams,
propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos veiklos teritorijoje yra išskirti 2 valstybiniai draustiniai:
1. Kazlų Rūdos valstybinis kraštovaizdžio draustinis (857 ha), įsteigtas 1988 metais, siekiant
išsaugoti aliuvinių lygumų, suraižytų upelių slėniais, kraštovaizdį. Didžioji dalis draustinio
patenka į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,
sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
metais.
2. Novaraisčio valstybinis ornitologinis draustinis (827 ha), įsteigtas tuo pačiu pagrindu kaip ir
aukščiau paminėtas draustinis, siekiant išsaugoti paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietą
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Pietvakarių Lietuvoje. Draustinis įsteigtas šiaurinėje Sūduvoje, netoli Lekėčių miestelio, Šakių,
Kauno rajonų ir Kazlų Rūdos savivaldybių sandūroje. Tai tipiškas išeksploatuotas durpynas su
atsikuriančiomis augalų bendrijomis. Bendras draustinio plotas urėdijos teritorijoje tik 28,7 ha
(vien miško žemė). Buvusio apleisto durpyno vietoje susiformavo didele buveinių įvairove
pasižymintis gamtinis kompleksas, kuriame prieglobstį rado nemažai nykstančių gyvūnų rūšių.
Tačiau, be jokios abejonės, didžiausia draustinio vertybė - čia aptinkamos retos paukščių rūšys,
išgarsinusios Novaraistį ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Novaraistis patrauklus vandens
paukščiams, taip pat ir tokioms retoms rūšims, kaip juodakakliai kragai, gulbės giesmininkės,
ypač migruojančioms žąsims bei gervėms. Be minėtų Raudonosios knygos paukščių, draustinyje
aptiktos net 33 paukščių rūšys, įtrauktos į Europos Sąjungos saugomų gyvūnų sąrašus. Šių rūšių
apsauga tampa vienu iš prioritetinių šalies uždavinių.
Yra įsteigti 4 vietinės reikšmės gamtiniai draustiniai:
1. Kazlų Rūdos botaninis zoologinis draustinis, įsteigtas išsaugoti etalonines Pietvakarių Lietuvos
regiono pušynų ir juodalksnynų bendrijas. Bendras miškų plotas - per 361 ha;
2. Raudonplynio kraštovaizdžio draustinis (658 ha) įsteigtas išsaugoti tipišką Kazlų Rūdos
teritorijos kraštovaizdžio kompleksą - žemyninius kopagūbrius, ypač ryškų žemyninių kopų
fragmentą. Pietine draustinio dalimi prateka Judrė;
3. Višakio slėnio botaninis draustinis (122,2 ha), įsteigtas išsaugoti etaloninę, šiam slėniui būdingą
vandens, pelkių, pievų ir šlapių miškų augaliją bei tris Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių
(vienalapio gedučio, baltymės ir dėmėtosios gegūnių) augavietes;
4. Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos pušies genetinis draustinis (79,5 ha) - miškų
mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektas, skirtas išsaugoti vertingą
genofondą. Medynų vidutinis amžius - 102 metai, vidutinis bonitetas -1,9, skalsumas - 0,67, tūris
1 ha - 304 m3.
4.2. Nematerialus kultūros paveldas
Tarmė
Kazlų Rūdos ir jų apylinkių žmonės kalba pietinės vakarų aukštaičių tarmės kapsų patarmės šneka.
Iš Kazlų Rūdos kilęs garsus kalbininkas docentas Aldonas Pupkis po ilgo ir kruopštus darbo, trukusio
apie pusę šimtmečio, parengė ir išleido „Kazlų Rūdos šnektos žodyną“ (I tomas išleistas 2008 m., II
tomas – 2009 m.). Žodyne pateikiama aukštaičių vakariečių kauniškių tarmės kapsų patarmės Kazlų
Rūdos šnektos leksika. Kazlų Rūdos šnektos žodynas atspindi bendrinės lietuvių kalbos pamatu tapusios
tarmės leksinę ir gramatinę sistemą, todėl jis pravers visiems, kurie domisi vakarų aukštaičių kauniškių
(suvalkiečių arba sūduvių) nematerialiuoju paveldu.
Žymiausias Suvalkijos krašto etnografas, aktyvus tautosakos rinkėjas Jaunius Vylius, subūręs ir 20
metų vadovavęs folkloriniam ansambliui „Sūduonia“, įdėjo svarbų indėlį gaivinant, puselėjant ir
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išsaugant šio krašto tautosaką – ekspedicijų metu surinko ir užrašė iš geriausių Suvalkijos (o didžiąja
dalimi Kazlų Rūdos krašto) pateikėjų gražiausius ir unikaliausius kūrinius, išleido visą eilę leidinių.
Ansambliai, atliekantys labai svarbų vaidmenį šio krašto tautosakos gaivinimui ir
palaikymui:
Folklorinis ansamblis „Sūduonia“ – reprezentuoja Suvalkijos krašto tautosaką, seniausius jos
klodus, kapsų šneką. Atlieka tik autentiškas, archajiškas, labai vertingas dainas. Repertuaras labai
plataus spektro: solinės dainos, duetai, ansambliai, žaidimai, rateliai, mitologinės sakmės,
pasakojimai, raudos, oliavimas, paukščių balsų pamėgdžiojimas, kankliavimas suvalkietiškomis
kanklėmis. Didelė dalis koncertinių numerių – pačių surinkti ir užrašyti. Šis ansamblis aktyviai
koncertuoja ne vien savo krašte, tačiau veža ir demonstruoja savo krašto folklorą visoje Lietuvoje
ir kaimyninės šalyse;
Folklorinis ansamblis „Vabalkšnė“ - gausus folkloro ansamblis, veikiantis Plutiškių kultūros
namuose. Jame dalyvauja ir suaugusieji, ir vaikai, įvairaus amžiaus spektro. Kolektyvas puoselėja
savo krašto, kaimo tradicijas, pateikia senolių palikimą, papročius. Dalyvavauja Pasaulio lietuvių
dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Ansamblis paruošęs rugiapjūtės pabaigtuvių,
mergvakario, karinių - istorinių dainų programas. Dalyvauja

Užgavėnių ir Velykų švenčių

programose, koncertuoja užsienyje. Ansamblyje dalyvaujantys vaikai meiliai vadinami
“vabalkšniukais”, jie paįvairina ir papildo programas;
Folkloro ansamblis „Gandužis“ – įkurtas 2010 m. Į ansamblį susibūrę kupini gyvenimiškos
išminties, neišsenkančios energijos, noro veikti, noro bendrauti, dainuoti, šokti žmonės.
Ansamblis atlieka savo krašto dainas, šokius, kankliuoja suvalkietiškomis kanklėmis Prano
Puskunigio kūrinius;
Folklorinis ansamblis „Jūrės seklytėlė“ - įkurtas 1993 metais. Koncertinę veiklą pradėjo Jūrės
miestelyje. Ansamblio repertuare dominuoja įvairių kalendorinių švenčių dainos, šokiai, papročiai.
Laikui bėgant gausėjo repertuaras, įvairių proginių programų paruošimas, daugėjo pasirodymų ir
išvykų į renginius.1997m.Lietuvos radijuje įrašė 10 savo krašto dainų. Dalyvavo Pasaulio lietuvių
dainų šventėse, tarptautiniame folkloro festivalyje „Žiba žiburužiai“ ir „Baltica-99“ . 2004 m.
ansamblio atliekamos dainos įrašytos į kompaktinį diską ,,Suvalkijos etnografinės dainos“;
Liaudiškos muzikos kapela „Šaltinėlis“ - 2001 m. pavasarį iš folkloro ansamblio dainininkų ir
keleto pavienių muzikantų susikūrusi liaudiška kapela. Per keletą gyvavimo metų kolektyvas
išaugo ir jame šiuo metu yra apie 17 dalyvių. Visi jie liaudiškos muzikos mylėtojai. Kapela
aktyviai koncertuoja, dalyvavo respublikinėje kaimo kapelų šventėje ,,Grok, Jurgeli“, apskrities
kapelų šventėse ,,Bočių armonika“, Lietuvos televizijos laidose ,, Duokim garo“ ir ,,Krašto
garbė“, Lenkijoje, Gusevo mieste.
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Etninės kultūros išsaugojimu ir puoselėjimu rūpinasi Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras,
kuris renka ir nuolat pildo informaciją apie Kazlų Rūdos savivaldybės tautodailininkus, amatininkus,
liaudies meistrus, folkloro ansamblių, pavienių atlikėjų garso įrašus elektroninėje laikmenoje, populiarina
liaudies dainas, šokius, instrumentinę muziką, žodinę kūrybą, paprotinę kultūrą bei kitą nematerialųjį
paveldą. Kasmet savivaldybėje vyksta apie 40 įvairių žanrų bei tematikos folkloro renginių (kalendorinių
švenčių, edukacinių programų, tautodailės parodų, vakaronių).
Kazlų Rūdos savivaldybėje vyksta pavienių muzikantų, pasakorių ir dainininkų šventė (tradiciškai
vyksta kas antri metai, vasario mėnesį), Oninių šventė Plutiškėse (liepos mėnesį), Kermošius po Šv.
Antano atlaidų Bagotosios kaime (birželio mėnesį), Šv. Jurgio laukų šventinimo apeigos Antanavo
apylinkėse (pavasarį, per Jurgines), Sekminių gegužinė Nemirų kaime (septintą savaitę po Velykų),
Pempės mugė Jankų kaime (kovo mėn.). Šiose šventėse prisimenamos ir atkartojamos liaudiškos
tradicijos.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra menininkų, amatininkų, liaudies meistrų, kurie užsiima medžio
drožyba, audimu, juostų pynimu, mezgimu, tekstile, vytelių pynimu, tapyba ir t.t. Jie įtraukiami į vietinius
ir regioninius renginius, edukacines programas, informuojami apie muges, organizuojamos jų darbų
parodos, vykstama eksponuoti darbų į respublikinius renginius, konkursus.
4.3. Rekreaciniai ištekliai
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano erdvinėje koncepcijoje Kazlų Rūdos miestas
patenka į plėtojamojo tipo arealą, gamtinio karkaso elementų perdangos zoną, Kazlų Rūdos miestas yra
šalia I B kategorijos (1 lygmens šalies) tarptautinės urbanistinės integracijos ašies, formuojamos
tarptautinio transporto koridoriaus pagrindu, besitęsiančio palei magistralinį kelią. Urbanistinės
integracijos ašys integruoja visus šalies metropolinius ir regioninius centrus tarpusavyje, skatindamas jo
poveikio zonoje esančių lokalinių centrų plėtrą.
Remiantis Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendruoju planu Kazlų Rūdos miesto priemiestiniame
areale išskiriamos dvi zonos: 1) tiesioginės miesto įtakos zona – su miestu funkciniais ryšiais tiesiogiai
susijusi teritorija. Šioje zonoje siektina aktyvi urbanizacija modernizuojant, papildant ir plečiant esamus
centrus bei naujai užstatant plėtrai tinkamiausias teritorijas, kartu plėtojant inžinerinę infrastruktūrą ir
paslaugas. Siektina funkcinių ir transportinių ryšių plėtra tarp kompaktiškai užstatytos miesto teritorijos ir
kitų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose numatytų plėtoti gyvenviečių
(Ąžuolų Būdos, Antanavo, Bagotosios), taip pat numatomos pramonės teritorijos prie tarptautinio
magistralinio kelio A5(E67). Tiesioginės miesto įtakos zona formuojama nuo Kazlų Rūdos miesto vakarų
ir pietryčių kryptimis palei rajoninį kelią Nr. 2613 ir krašto kelią Nr. 180. 2) ekstensyvios miesto įtakos
zona – apima didesnio plotą teritoriją pietvakarių kryptimi. Šioje teritorijoje siūloma riboti stichinę
ekstensyvią urbanizaciją, neskatintinos investicijos į naujų plyno lauko teritorijų užstatymą. Planuotina
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poilsio, turizmo, miškininkystės ir žuvininkystės plėtra. Abiejose zonose saugomi gamtinio karkaso
elementai – migracijos koridoriai, gamtinės teritorijos, regiono gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis, jo
vertingieji elementai, nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kompleksai ir vietovės.
4.4. Aplinkos būklė ir tendencijos
Analizuojant

savivaldybės

aplinkos

būklę,

aptariama

oro

kokybė,

atliekų

tvarkymas,

aplinkosauginis švietimas. Vandens nuotekų tvarkymas aprašytas dalyje „Inžinerinė struktūra“.
Oro kokybė
Remiantis Lietuvos statistikos departamento prie LRV 2010 m. duomenimis, aplinką Kazlų Rūdos
savivaldybėje labiausiai teršia dujinės ir skystosios medžiagos bei anglies monoksidai. Iš stacionarių
taršos šaltinių Kazlų Rūdos savivaldybėje per 2010 m. į aplinką pasklido 436,4 tonos dujinių ir skystųjų
medžiagų (17,94 proc. daugiau nei 2009 m.) ir 308,9 tonos anglies monoksidų (19,96 proc. daugiau nei
2009 m.) (žr. 53 lentelę).
Lentelė 53. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Marijampolės apskrities
savivaldybėse 2010 m.
Išmestų teršalų kiekis, tonos
2010
Lietuvos
Respublika
Marijampolės
apskritis
Kalvarijos
sav.
Kazlų Rūdos
sav.
Marijampolės
sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r.
sav.

Visi
Kietosios
teršalai medžiagos

Dujinės ir
skystosios
medžiagos

Lakūs
organiniai
junginiai

Fluoras
ir kiti
teršalai

19 034,1

14 642,6

1 244,0

Sieros
Azoto
Anglies
dioksidas oksidai monoksidai

63 878,3

3 421,5

60 456,8

15 303,8 10 232,3

1 929,7

233,3

1 696,4

120,4

258,6

1 204,1

64,9

48,4

241,0

28,7

212,3

82,4

20,0

89,6

7,5

12,8

474,2

37,8

436,4

7,4

97,1

308,9

22,7

0,3

811,5

88,1

723,4

15,7

104,9

570,7

24,7

7,4

157,2

33,4

123,8

1,8

11,3

82,6

0,2

27,9

245,8

45,3

200,5

13,1

25,3

152,3

9,8

0,0

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybėje išsiskyręs bendras teršalų kiekis – 474,2 t., tame tarpe 37,8 t
kietųjų dalelių. 2010 m. išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 gyv., kg – 33,9, o išmestų teršalų kiekis,
tenkantis 1 kvadr. kilometrui, kg – 854 (žr. 88 paveikslą).
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Paveikslas 88. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tenkantis 1 kvadratiniam
kilometrui 2004-2010 m. laikotarpiu, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių nuo 2004 m. iki 2009 m. turėjo
tendenciją mažėti, tačiau 2010 m. išaugo. Lyginant 2010 m. su 2009 m., teršalų išmetimas į atmosferą iš
stacionarių taršos šaltinių išaugo 22,98 proc.
Remiantis Marijampolės regiono departamento pateiktais duomenimis, 2010 m. išsiskyręs į orą
bendras teršalų kiekis – 474,1 t, tame tarpe 37,7 t kietųjų dalelių ir dujinių bei skystųjų medžiagų – 436,4
t. Į atmosferą patekusių teršalų kiekis 2010 m. padidėjo 88,5 t. Savivaldybėje esančiose įmonėse
išmetamų teršalų kiekiai kito nežymiai, kai kuriose truputį didėjo, o kai kuriose – mažėjo. Lyginant
Marijampolės apskrities savivaldybes pagal teršalų išmetimą į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių,
daugiausiai teršalų į orą patenka Marijampolės savivaldybėje, o po to seka – Kazlų Rūdos savivaldybė.
Įtakos teršalų lygiui turi ir mobilieji taršos šaltiniai. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2010 m. 1000
gyventojų teko 541 lengvasis automobilis (vidutiniškai Lietuvoje – 479). 2010 m., vykdant oro taršos
kontrolę iš mobilių šaltinių, savivaldybės keliuose ir įmonėse patikrintos 153 transporto priemonės: 91 su
karbiuratoriniais ir 62 su dyzeliniais varikliais. Dviejų karbiuratorinių automobilių išmetamose dujose
viršytos leistinos CO ir CH normos, tai yra mažiau kaip 2 proc. visų tikrintų automobilių.
Daugiausiai į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių teršalų 2010 m. pateko iš UAB „Swedspan
Girių bizonas“, UAB „Litesko“ ir AB „Axis Industries“ (žr. 54 lentelę).
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Lentelė 54. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių
Eil.

Įmonės pavadinimas

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UAB „Swedspan Girių
bizonas“
UAB „Litesko“
AB „Axis Industries“
UAB „Jūrės medis“
UAB „Kirvilė“
Kazlų Rūdos mokomoji
miškų urėdija
UAB „Lamiga“

Išsiskyręs teršalų kiekis per metus (t)
2009

2010

206,9

290,6

93,4
41,79
21,12
7,42
4,82

93,8
42,56
21,53
11,4
7,92

7,43

6,29

Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa

Svarbu paminėti, kad nei viena savivaldybės įmonė neviršijo Integruotos taršos ir prevencijos
leidimuose (TIPK) numatytos didžiausios leistinos koncentracijos (DLK), raštiškų skundų dėl oro
užterštumo lygio negauta.
Savivaldybės privalo informuoti savivaldybės gyventojus, kai viršijamas aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu bei azoto dioksidu pavojaus slenkstis, imtis priemonių, kad pavojus žmonių sveikatai ir
aplinkai būtų sumažintas. Kazlų Rūdos savivaldybės tinklalapyje yra skelbiamos aplinkos oro kokybės
tyrimų pasyviaisiais sorbentais programos Kazlų Rūdos mieste ataskaitos. Kazlų Rūdos savivaldybėje
nėra įrengta aplinkos oro kokybės matavimo automatinės stotys.
Vandens kokybė
Vandens telkinių kokybė 2003- 2009 m. buvo tiriama Marijampolės gamtos ir ekologinio švietimo
stoties(savivaldybė turi tik raštu pateiktas ataskaitas). Atskirais metais vandens kokybės tyrimus tam
tikruose tvenkiniuose darė Marijampolės visuomenės sveikatos centras. Tyrimų metu buvo vykdomas
botaninis ir cheminis monitoringas. Botaniniai tyrimai atlikti 1 km upės atkarpoje kiekvienais metais
birželio mėn. Cheminis ir bakteriologinis upelių monitoringas buvo vykdomas keturiuose taškuose tris
kartus per metus; pavasarį, vasarą ir rudenį. 2003 m.pagal metų vidurkį vandens kokybė įvertinta: Jūrėjevidutinė, Pilvėje- gera, Višakyje-gera, Vabalkšnėje-vidutinė. 2004 m.pagal metų vidurkį vandens kokybė
įvertinta: Jūrėje-vidutinė, Pilvėje- vidutinė, Višakyje-gera, Vabalkšnėje-vidutinė. 2005 m.pagal metų
vidurkį vandens kokybė įvertinta: Jūrėje-vidutinė, Pilvėje- vidutinė, Višakyje-gera, Vabalkšnėje-vidutinė.
2006 m.pagal metų vidurkį vandens kokybė įvertinta: Jūrėje-vidutinė, Pilvėje- gera, Višakyje-gera,
Vabalkšnėje-vidutinė. 2007 m.pagal metų vidurkį vandens kokybė įvertinta: Jūrėje-vidutinė, Pilvėjevidutinė, Višakyje-vidutinė, Vabalkšnėje-vidutinė.2008 ir 2009 m. vandens kokybės tirti parametrai kito
nežymiai.2010-2011m. vandens kokybės tyrimų Kazlų Rūdos savivaldybė nevykdė. Kazlų Rūdos
savivaldybės paviršinio vandens telkiniai nedideli, mažo gylio, mažo vandens debito, todėl galima daryti
išvadą, kad jų vandens kokybei didelę reikšmę turi žmonių vykdoma veikla.
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Triukšmas
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2010 m. balandžio 2 d. tarybos sprendimu Nr. TS 31-8896 buvo
patvirtintos triukšmo prevencijos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, kurios
reglamentuoja triukšmo prevencijos viešosiose vietose teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų
teises, pareigas, triukšmo kontrolės ir atsakomybės tvarką.
2010 m. balandžio 2 d. tarybos sprendimu Nr. TS 31-890 buvo išskirtos tyliosios zonos Kazlų
Rūdos savivaldybėje:
1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorijos;
2. ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų teritorijos;
3. maldos namų, kapinių, laidojimo namų teritorijos;
4. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro teritorija;
5. Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių teritorijos, užstatytos daugiabučiais
ir individualiais gyvenamaisiais namais.
6. tyliąją gamtos zoną – Kazlų Rūdos parko teritorijoje.
Taip pat buvo patvirtinti triukšmo tyliosiose zonose rodikliai:
nuo 6.00 val. iki 18.00 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 65 decibelų;
nuo 18.00 val. iki 22.00 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 60 decibelų;
nuo 22.00 val. iki 6.00 val. maksimalus garso lygis leidžiamas iki 55 decibelų.
Kazlų Rūdos savivaldybė 2010 m. balandžio 2 d. tarybos sprendimu Nr. TS31-891 patvirtino
Kazlų Rūdos triukšmo prevencijos veiksmų 2010 – 2013 m. priemonių planą, kuriame numatyti
uždaviniai, kiekvienam uždaviniui numatytos konkrečios priemonės ir už jų įgyvendinimą atsakingi
vykdytojai, vykdymo laikas.
Atliekų tvarkymas
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimu Nr. TS IV(15)-1475 „Dėl vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ buvo patvirtinti nauji Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, reglamentuojantys vietinės rinkliavos objektą,
vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą,
išieškojimą ir iš jos gautų savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą. Iki tol buvo vadovaujamasi Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. TS35-1012 patvirtintais Kazlų Rūdos
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatais. Vietinė rinkliava
nuostatuose apibrėžiama kaip privaloma įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, visiems Kazlų Rūdos

6

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. TS 31-889 „Dėl triukšmo prevencijos Kazlų Rūdos
savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
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savivaldybės atliekų turėtojams – negyvenamosios ir/ar gyvenamosios paskirties patalpų ir/ar pastatų
savininkams ar valdytojams, kurie nėra sudarę komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių su UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru. Vietinę rinkliavą administruoja UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centras vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės
rinkliavos mokėtojų registro kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, vietinės
rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų –
vietinės rinkliavos mokėtojų informavimą. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai ir juridiniai
asmenys, disponuojantys arba nuosavybės teise valdantys nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus be
pastatų bei pagalbinio ūkio patalpas, bet taikoma sodo paskirties sklypams sodininkų bendrijose)
savivaldybės administracinėje teritorijoje, nesudarę Komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių su Centru,
apimančių visus to asmens nuosavybės arba kita teise valdomus nekilnojamojo turto objektus. Jie yra
atsakingi už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir informacijos būtinos vietinei rinkliavai apskaičiuoti
pateikimą.
Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi skirtingi priklausomai nuo valdomų patalpų ar pastatų tipo
(gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties), pagrindinės naudojamos tikslinės paskirties bei ploto.
Vietinės rinkliavos dydžio nustatymo pagrindas – vienos tonos komunalinių atliekų tvarkymo
tarifas TKAT(rinkl),, nustatomas vieną kartą per metus, pagal Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo
sistemoje teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų įkainių ir tarifų skaičiavimo metodikoje nustatytą tvarką.
Nuo 2010 m. komunalinių atliekų tvarkymą, vietinės rinkliavos administravimo procedūras:
vietinės rinkliavos mokėtojų registro kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą,
vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, vietinės
rinkliavos mokėtojų informavimą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje administruoja UAB
„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – MAATC). MAATC įsteigtas 2003 m. sausio
16 d. Steigėjai ir akcininkai: Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono
savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė. Akcininkai pavedė MAATC sukurti,
administruoti ir valdyti racionalią, valstybės remiamą regioninę atliekų tvarkymo sistemą (RATS),
tenkinančią visuomenės poreikius, Europos sąjungos (ES) ir Lietuvos teisės ir norminių aktų
reikalavimus, apsaugančios gamtą ir žmonių sveikatą nuo taršos atliekomis poveikio. Iki 2010 m.
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikė UAB „Kazlų Rūdos paslauga“.
Nuo 2009 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir
Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“, kuris 2008 m.
buvo patvirtintas valstybiniu projektu. Projekto trukmė 2009 -2012 m. 2011 m. gegužės 20 d. buvo baigti
Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono Pavembrių ir Virbalio sąvartynų darbai. Kazlų Rūdos atliekos yra
vežamos į Marijampolės regioninį sąvartyną.
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Nuo 2010 m. liepos 1 d. komunalinių atliekų surinkimo operatorius Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijoje yra UAB ,,Ecoservice“.
5. INFRASTRUKTŪRA
5.1. Susisiekimas
Kelių infrastruktūra. Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, Marijampolės
kraštas yra labiausiai automobilizuotas Lietuvoje regionas, esantis pietvakarinėje Lietuvos dalyje, ties
Lietuvos - Lenkijos siena, yra svarbių transporto srautų sankirtoje. Tokia geografinė padėtis palanki
transporto plėtrai. Valstybinės reikšmės kelių ilgis Marijampolės apskrityje yra 1571,26 km, iš jų 989,98
km yra su juodomis dangomis ir 581,28 km žvyrkeliai. Didžiausi autoturistų srautai veda pagrindiniais
Pietų Lietuvos magistraliniais keliais A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai, A7 Marijampolė – Kybartai Kaliningradas, dideli automobilių srautai pravažiuoja ir magistraliniu keliu A16 Vilnius – Prienai Marijampolė. Magistralinių kelių ilgis - 122,08 km ir visi jie padengti juoda danga. Krašto keliai sudaro
364,83 km, iš jų 46,39 % su juoda danga. Rajoniniai keliai sudaro 1084,35 km, iš jų 503,07 km arba
46,39 % su juoda danga. Prižiūrimuose keliuose yra 98 tiltai, kurių bendras ilgis 2498 m, 93,79 km
pėsčiųjų ir dviračių takų bei kiti įvairūs kelio statiniai. Valstybinės reikšmės kelius prižiūri VĮ
„Marijampolės regiono keliai“.
Kazlų Rūdos mieste kasmet vis didesni vidaus, užmiesčio transporto srautai. Kazlų Rūdos
savivaldybę kerta du svarbūs tarptautiniai transporto koridoriai: Šiaurės-Pietų kryptimi – I Kretos
koridorius („Via Baltica“ (Helsinkis-Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva)) ir Kretos IX koridoriaus atšaka IXD
(Kaliningradas-Marijampolė-Kaunas), kuriuo vyksta intensyvus tranzitinių krovinių pervežimas tarp
Vakarų ir Rytų Europos šalių.
Kazlų Rūdos savivaldybėje magistralinių kelių ilgis – 9,75 km, krašto kelių – 22,08 km, rajoninių
kelių – 134,93 km. Bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis – 166,76 km, kelių tankumas – 300,47
km/1000 km². Pietrytinėje savivaldybės dalyje praeina valstybinės reikšmės magistralinis kelias A5
Kaunas – Marijampolė – Suvalkai.
Kazlų Rūdos savivaldybės keliai yra patenkinamos būklės. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2010 m.
vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis – 497 km. (2004 m. buvo 326 km.), iš jų – 401 km kelių yra su
danga (38 km – su patobulinta danga, 364 km – su žvyro danga), likę – grunto keliai (žr. 55 lentelę).
Lentelė 55. Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių dangos 2010 m.
Vietinės
Vietinės
reikšmės
reikšmės
automobilių
Žvyro
Grunto
Savivaldybė
automobilių
kelių su
kelių ilgis
kelių ilgis
kelių su danga
patobulinta
ilgis
danga ilgis
Kalvarijos sav.

360

53

307

57

Kazlų Rūdos sav.

401

38

364

96

Marijampolės sav.

793

233

560

240

142

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas. I dalis: esamos situacijos analizė

Šakių r. sav.

966

259

707

131

Vilkaviškio r. sav.

1 030

186

844

54

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Iš 56 lentelėje pateiktų Statistikos departamento duomenų matyti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje
vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis 2004-2010 m. laikotarpiu padidėjo 10 km.
Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis Kazlų Rūdos savivaldybėje yra vienas iš
mažiausių, lyginant su Marijampolės apskrities savivaldybėmis bei savivaldybėmis, įkurtomis 2000 m.
vykusios reformos metu. Mažiausiai vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga yra
Pagėgių sav. (24 km.), po tos seka Kazlų Rūdos sav. (38 km.).
Lentelė 56. Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis, km. 2004-2010 m.
Teritorija

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lietuvos Respublika

9349

9500

9742

9860

10009

10270

10248

Marijampolės apskritis

627

571

675

661

671

676

768

Kalvarijos sav.

50

52

50

50

53

53

53

Kazlų Rūdos sav.

28

28

37

37

37

38

38

Šakių r. sav.

88

90

191

166

168

173

259

Vilkaviškio r. sav.

244

182

173

184

186

186

186

Pagėgių sav.

22

22

23

24

24

24

24

Rietavo sav.

34

34

34

46

46

46

47

121

121

121

122

124

124

128

Elektrėnų sav.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

89 paveiksle pavaizduotas Kazlų Rūdos sav. vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta
danga ilgio kitimas procentine išraiška 2004-2010 m. laikotarpiu. Iš pateiktos diagramos matyti, kad
vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis (proc.) sumažėjo 0,94 proc., tai sąlygojo
kelių ilgio padidėjimas.

Paveikslas 89. Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgio pokytis 2004-2010 m. Kazlų Rūdos sav
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis
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Lyginant 2010 m. su 2004 m., pastebima, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje, kaip ir visoje
Marijampolės apskrityje, vietinės reikšmės kelių ilgis didėjo. Nagrinėjamu laikotarpiu vietinės reikšmės
kelių ilgis išaugo 171 km. (52,45 proc.) (žr. 57 lentelę).
Lentelė 57. Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgio pokytis 2004-2010 m. Marijampolės apskrities
savivaldybėse
Teritorija
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kalvarijos sav.
312
312
304
304
397
417
417
Kazlų Rūdos sav.
326
326
326
425
454
497
497
Marijampolės sav.
985
985
985
986
986
986
1 033
Šakių r. sav.
965
965
968
1 094
1 094
1 097
1 097
Vilkaviškio r. sav.
1 055
1 084
1 074
1 084
1 084
1 084
1 084
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

90 paveiksle pavaizduota vietinės reikšmės kelių struktūros sandara Marijampolės apskrities
savivaldybėse. Kazlų Rūdos savivaldybėje didžiąją dalį (401 km) vietinės reikšmės kelių sudaro vietinės
reikšmės automobilių keliai su danga, tačiau net 364 km sudaro žvyro keliai. Skirtingai nei asfalto, žvyro
danga greičiau dėvisi, o siekiant palaikyti jų gerą būklę, reikia nuolatinių investicijų. Keliai su žvyro
danga nėra patogūs, nes išdžiūvus kelio dangai, intensyvus eismas kelia dulkes, didindamas kietųjų
dalelių koncentraciją ore, tokiuose keliuose susidaro provėžos. Tai blogina susisiekimo ir gyvenimo
sąlygas, Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantiems bei dirbantiems asmenims. 2011 m. Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija gyvendinto projektą „Kazlų Rūdos miesto V.Borisevičiaus, Esperanto,
Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir Marijampolės gatvių rekonstrukcija bei kelio Jūrės miestelis – Kazlų Rūda
asfaltavimas“.

Paveikslas 90. Vietinės reikšmės automobilių keliai Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2010 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Kazlų Rūdos miesto gatvių išsidėstymui didelės įtakos turi per miesto vidurį einantis geležinkelis.
Pagrindinės miesto gatvės surenka transportą ne tik iš pagalbinių gatvių tinklo, bet ir užmiesčio kelių.
Pagalbinių gatvių tinklas yra stačiakampio formos. Miestui plečiantis gatvės rekonstruojamos ir
plečiamos, atnaujinamas gatvių apšvietimas. Kazlų Rūdos miesto gatvės yra patenkinamos būklės.
Didžiausias transporto srautas tenka S. Daukanto, Esperanto, Marijampolės, Žemaitės, Gedimino, V.
Borisevičiaus, Vytauto gatvėms. Jos nuolat remontuojamos. Artimiausiu metu siekiant padidinti eismo
saugumą ir sumažinti aplinkos užterštumą numatoma rekonstruoti Vaičaičio–Gedimino–Vilniaus gatves,
sujungiant jas su Lietuvos Partizanų gatve. Planuojamas vakarinis miesto apvažiavimas, jau parengta
galimybių studija. Eismo saugumo gerinimui ir aplinkos oro užterštumo mažinimui, sunkiojo transporto
eismas uždraustas visose miesto gatvėse, išskyrus pagrindines gatves, jungiančias užmiesčio kelius. Kazlų
Rūdos savivaldybėje kelius prižiūri VšĮ „Marijampolės regiono keliai“.
Dviračių ir pėsčiųjų takai. Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra išplėtota dviračių ir pėsčiųjų takų
infrastruktūra, tačiau yra planuojama įrengti dviračių takus: Kazlų Rūda – Ąžuolų Būdos k. apie 7 km,
Kazlų Rūda – Jūrės k. apie 3 km, Kazlų Rūda – Kazlų I k. apie 2 km, Kazlų Rūda – Kazlų Rūdos naujos
kapinės apie 0,8 km. Šiems takams įrengti yra parengti detalieji planai.
Parkavimas. Remiantis pateikiamais duomenimis, Kazlų Rūdos mieste automobilių parkavimo
problemos daugiabučių namų kiemuose nėra tokios ryškios kaip didžiuosiuose Lietuvos miestuose,
parkavimo vietų pakanka.
Automobilizacija ir avaringumas. Eismo intensyvumas keliuose kinta proporcingai šalies
ekonomikos raidai. Ekonominio pakilimo laikotarpiu šalyje augo pragyvenimo lygis, plėtėsi tarptautiniai
ir vietiniai ekonominiai ryšiai, didėjo tranzitinio transporto srautas, kilo automobilizacijos lygis – tai
skatino eismo intensyvumo augimą Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Didėjantis gyventojų poreikis transportui, turi didelės įtakos kelių ir gatvių tinklo apkrovimui.
Aukštą automobilizacijos lygį turi lydėti ir sparti kelių bei gatvių tinklo plėtra, esamo tinklo
rekonstravimas, nuolatinė priežiūra ir eismo organizavimo priemonių gerinimas. Tačiau per paskutinįjį
dešimtmetį, didelių lėšų susisiekimo infrastruktūros gerinimui nebuvo skirta, esminių pagrindinių kelių ir
gatvių tinklo plėtros požymių nebuvo. Dėl to susidarė sąlygos didesniam užterštumui, nelaimingiems
atsitikimams bei grūstims gatvėse ir keliuose.
58 lentelėje pateikiami vidutinis metinis paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys skirtinguose
Kazlų Rūdos savivaldybę kertančiuose keliuose: magistralinis kelias A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai,
krašto keliai Nr. 230 Mauručiai-Vinčiai-Puskelniai ir Nr. 183 Ąžuolų Būda- Kazlų Rūda, rajoniniai keliai
Nr. 2602 Kazlų Rūda-Bliuviškiai, Nr. 2610 Kazlų Rūda-Pažėriai ir Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji, Nr.
2621 Smalinpetis-Bebruliškės (žr. 59 lentelę). 58 lentelėje naudojami sutrumpinimai: M - motociklai, LA
– lengvasis automobilis, MA – mikroautobusai, DA – didelės talpos autobusai, LS – lengvi sunkvežimiai,
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VS – dviašiai sunkvežimiai, 3AS – triašiai sunkvežimiai, 4AS – keturašiai sunkvežimiai, 5AS –
penkiaašiai sunkvežimiai, TR – traktoriai.
Lentelė 58. Eismo intensyvumai Kazlų Rūdos savivaldybės keliuose 2011 m.
VMPEI,
aut./p.
Kelio
Nr.

Kelio
pavadinimas

A5

KaunasMarijampolėSuvalkai

13.751

230

MauručiaiVinčaiPuskelniai

183

Ąžuolų
Būda-Kazlų
Rūda

2602

Kazlų RūdaVišakio
RūdaBliuviškiai

MA

DA

LS

VS1

VS2

3AS

4AS

5AS

TR

5099

18

7685

394

233

553

147

336

115

585

3654

26

3.213

382

4

2530

131

30

164

53

83

31

27

134

22

3.370

413

0

2711

100

16

146

33

66

28

43

204

23

1.117

131

4

887

44

11

49

16

22

17

14

40

9

Krovininis

LA

Bendras

MOT

2610

Kazlų RūdaPažėrai

397

29

1

333

17

1

15

6

7

2

0

10

2

2613

Kazlų RūdaBagotoji

1061

90

4

887

42

10

38

16

17

13

6

19

8

2621

SmalinpetisBebruliškė

364

23

2

314

13

2

12

5

5

3

1

4

3

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Remiantis VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto 2011 m. kelių intensyvumo duomenimis didžiausi
transporto srautai fiksuojami šiuose keliuose:
magistraliniame kelyje A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai;
krašto kelias Nr. 183 Ąžuolų Būda-Kazlų Rūda įsijungia į magistralinių kelių tinklą, todėl šio
kelio eismo intensyvumas yra taip pat pakankamai didelis. Pagal tokį transporto srautų
pasiskirstymą galima spręsti, kad tarp Kazlų Rūdos, Kauno ir Marijampolės vyksta ekonomiškai
palankūs prekybiniai ryšiai;
mažiausias transporto intensyvumas fiksuojamas rajoniniame kelyje Nr. 2621 SmalinpetisBebruliškė, kuriame sunkusis transportas sudaro apie 6,3 % bendrojo pravažiuojančio transporto
srauto.
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Mažiausi transporto srautai nagrinėjamuose keliuose fiksuojami žiemos sezonu (gruodžio-vasario
mėnesiais), maksimalūs srautai fiksuojami birželio-rugpjūčio mėnesiais. Tokį srautų pasiskirstymą metų
bėgyje nulemia sezoninių švenčių ir atostogų metas. Savaitės bėgyje didžiausi srautai fiksuojami
penktadieniais ir šeštadieniais, mažiausi srautai fiksuoti pirmadieniais ir antradieniais. Tokį srautų
pasiskirstymą savaitės bėgyje įtakoja prekybos įmonių veiklos grafikas, gyventojų poilsio ir darbo metas.
Tarpmiestinis autobusų transportas vyksta visais nagrinėjamais keliais. Autobusai iš Kazlų Rūdos
keleivius veža į Kauną ir Marijampolę, Šakius, Vilkaviškį.
Lyginant 2011 m. su 2004 m., automobilių skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje padidėjo 88,5
proc. (žr. 59 lentelę).
Lentelė 59. 1 000 – čiui gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių Marijampolės apskrities
savivaldybėse, 2004-2010 m.
Teritorija

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Marijampolės
apskritis

408

479

522

483

501

523

543

Kalvarijos sav.

254

411

465

443

464

494

521

Kazlų Rūdos sav.

287

419

470

468

492

519

541

Marijampolės sav.

539

609

648

566

561

574

594

Šakių r. sav.

341

387

431

433

468

498

518

Vilkaviškio r. sav.

353

400

442

418

452

477

497

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Analizuojant santykinius avaringumo rodiklius pastebima, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje 20042010 m. laikotarpiu kelių eismo įvykių skaičius išaugo nežymiai - nuo 20 iki 23 eismo įvykių. Lyginant
Kazlų Rūdos savivaldybės 2004-2010 m. kelių eismo įvykių skaičių su kitomis Marijampolės apskrities
savivaldybėmis 2010 m. užėmė paskutiniąją vietą pagal eismo įvykių skaičių. Kelių eismo įvykių skaičius
Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse buvo mažiausias visoje Marijampolės apskrityje (žr. 60 lentelę,
91 paveikslą).
Lentelė 60. Kelių eismo įvykių skaičius Marijampolės apskrities savivaldybėse 2004-2010 m.
Teritorija
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.

2004
28
20
204
48
70

2010
23
23
115
45
66

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

91 paveiksle pavaizduotas kelių eismo įvykių skaičiaus pasiskirstymas Marijampolės apskrities
savivaldybėse.
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Paveikslas 91. Kelių eismo įvykiai Marijampolės apskrities savivaldybėse, 2010 m., proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kazlų Rūdos savivaldybės kelių transporto srautų struktūroje dominuoja lengvieji automobiliai.
Transporto struktūra Kazlų Rūdos savivaldybės keliuose rodo, kad dauguma gyventojų didžiąją dalį savo
kelionių atlieka individuliais automobiliais, o ne viešuoju transportu (žr. 61 lentelę).
Lentelė 61. Keleivių pervežimai viešojo naudojimo autobusais, 2004-2010 m.
Teritorija
Marijampolės
apskritis
Kalvarijos
sav.
Kazlų Rūdos
sav.
Marijampolės
sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r.
sav.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5 154,6

5 066,3

4 980,1

4 536,3

3 671,7

2 810,3

2 427,2

173

182,6

266,5

192,6

161,3

26,2

8,4

13,2

16

6,9

2 974,7

2 613,4

2 719,1

2 461,8

1 763,6

924,4

816,8

781,2

724,6

637,7

584,4

1 337,6

1 164,4

1 084,7

1 015,4

815,9

546,6

940,9
1 039,8

103,9
8
1 244,7

126,9
42,3
1 127,0

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Geležinkelio infrastruktūra. Kazlų Rūda – vienas didžiausių geležinkelio mazgų šalyje. Šiuo
geležinkeliu per parą pravažiuoja apie 70 keleivinių ir prekinių traukinių. Kazlų Rūdos savivaldybės
teritoriją kerta du geležinkeliai Vilnius – Karaliaučius, Sankt Peterburgas – Varšuva. Kazlų Rūdos
miestas, turintis gerus transportinius ryšius ir europinio lygio automagistrales bei geležinkelius, patogiai
jungia Kazlų Rūdą su kitais Lietuvos regionais, Baltijos jūros miestais ir uostais. Kazlų Rūdos miesto
susisiekimo sistema dar nėra pakankamai integruota (žr. 92 paveikslą). Geležinkelio linija miestą kerta iš
rytų į vakarus, padalindama jį į dvi beveik lygias šiaurinę ir pietinę dalis.
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Paveikslas 92. Lietuvos geležinkelių žemėlapis
Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinis tinklalapis

Šiaurinėje miesto dalyje yra didelė dalis administracinių pastatų.. Virš geležinkelio 2006 m.
pastatytas vienas iš moderniausių Lietuvoje pėsčiųjų viadukų. Geležinkeliu vyksta intensyvus tranzitinių
prekinių traukinių eismas. Geležinkelio stotyje stoja keleiviniai dyzeliniai traukiniai, važiuojantys
maršrutais Kaunas - Kybartai, Kaunas-Šeštokai ir Vilnius-Šeštokai. Dvi geležinkelio pervažos, dalijančios
miestą perpus, būna uždarytos kas 15–20 minučių. Dėl intensyvaus traukinių eismo sustabdomas
automobilių eismas Kazlų Rūdoje gyvenantiems žmonėms.
Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris
kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą,
Helsinkį (žr. 93 paveikslą).
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Paveikslas 93. Projekto „Rail Baltica“ trasa
Šaltinis: „Rail Baltica“ internetinis tinklalapis

„Rail Baltica“ maršrutas yra laikomas prioritetiniu Transeuropinio transporto tinklo projektu.
Europos Sąjungos institucijos „Rail Baltica“ projektą įvardija kaip strateginį ir ilgalaikį geležinkelio
projektą, kurio tikslas - plėtoti aukštos kokybės keleivinį susisiekimą bei krovinių vežimus tarp Baltijos
valstybių, Lenkijos ir kitų ES šalių. Modernizuotos geležinkelių linijos leis vykdyti efektyvų susisiekimą
sausuma tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių (ypač Suomijos), ir, ilgainiui, su Centrine Azija. Lietuvos
geležinkeliai per transeuropinius tinklus turės galimybę įsijungti į ES šalių geležinkelių paslaugų rinką.
Šio projekto įgyvendinimas yra labai svarbus Kazlų Rūdos savivaldybei, kadangi ji patenka į šią
trasą (žr. 94 paveikslą). Projekto metu numatyti atlikti darbai pavaizduoti 94 paveiksle.
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Paveikslas 94. Projekto „Rail Baltica“ trasa Lieruvos Respublikoje
Šaltinis: „Rail Baltica“ internetinis tinklalapis

Atsižvelgiant į tai, kad geležinkelio pervažos, dalijančios Kazlų Rūdos miestą perpus, būna
uždarytos kas keliolika minučių, taip ribojant susisiekimo galimybes Kazlų Rūdoje gyvenantiems
žmonėms, projekto metu nutiesus naują europinę vėžę dar labiau padidės transporto srautai, todėl
įgyvendinant projektą „Rail Baltica“ numatoma ne tik nutiesti europinę vėžę, bet ir įrengti aplinkelį, kas
pagerins gyventojams susisiekimo galimybes, jų gyvenimo kokybę, sumažins taršos lygį, nukreips
sunkiojo autotransporto srautus. Aplinkelio nebuvimas trikdo transporto srautus miesto teritorijoje, 2012 m.
vasario mėnesį keturios šalys – Kazlų Rūdos savivaldybė, LR Susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių
direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė susitarimą, kuris tapo pagrindu viaduko statybai. Viaduko statyba
turėtų vykti tuo pačiu metu kaip ir „Rail Baltica“ projektas.
Įgyvendinus „Rail Baltica“ projektą pagerės Lietuvos regionų ekonomikos ir verslo plėtra, teritorijose, per
kurias eis šio geležinkelio trasa, bus sukurta daug darbo vietų - keleivių ir krovinių stotyse, terminaluose, logistikos
centruose, aptarnavimo bei serviso srityse.
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5.2. Inžinerinės komunikacinės sistemos
Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas
Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis 2010 m. Kazlų Rūdos savivaldybės
teritorijoje paimta 4521 tūkst. m3 vandens, iš jų tik 326 m3. (7,21 proc. viso kiekio) paimta iš požeminių
vandens šaltinių (žr. 95 paveikslą).

Paveikslas 95. Požeminio ir paviršinio vandens panaudojimo tendencijos Kazlų Rūdos savivaldybėje
(tūkst.m³)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Požeminio vandens suvartojimas 2004 m., 2006 m., 2009 m. buvo 100 proc. nuo viso išgauto
požeminio vandens kiekio. 2005 m., 2007 m., 2008 m. požeminio vandens suvartojimas buvo atitinkamai
101,9 proc., 101,9 proc., 126,95 proc. nuo viso išgauto požeminio vandens kiekio (žr. 96 paveikslą).

Paveikslas 96. Požeminio vandens gavybos ir panaudojimo tendencijos Kazlų Rūdos savivaldybėje (tūkst.m³)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Remiantis Statistikos departamento prie LRV duomenimis, 2004–2010 m. laikotarpiu Kazlų Rūdos
savivaldybėje sunaudojamo požeminio vandens kiekis turėjo tendenciją didėti, tai lėmė padidėjęs
prisijungusiųjų prie centralizuoto vandentiekio vartotojų skaičius.
Pagrindinių požeminių vandenų kokybė gera. Kaip ir visoje Lietuvoje, susiduriama su padidintu
geležies, kartais mangano ir amonio kiekis. Pagrindiniai gruntinio vandens teršimo šaltiniai: vertikali
teršalų infiltracija nuo žemės paviršiaus (žmogaus buitinė tarša, užterštos pramonės teritorijos) ir
nutekėjimai iš požeminių komunikacijų. Teršalai, patekę į požemį, sukelia nepageidaujamus procesus,
turinčius įtakos geriamo vandens kokybei. Apibendrinant požeminio vandens būklę galima teigti, jog
blogesniais požeminio vandens hidrocheminės būklės rodikliais dažniau pasižymi gruntinis vanduo.
Kazlų Rūdos gyventojai geriamąjį vandenį naudoja iš centralizuoto vandentiekio tinklo, privačių
šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių. Didžioji dalis gręžinių priklauso centralizuoto vandens tiekėjui –
UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.
Remiantis VšĮ Marijampolės visuomenės sveikatos biuras pateiktais duomenimis, 2011 m.
Marijampolės savivaldybėje buvo ištirta 52, Kazlų Rūdos savivaldybėje - 18, Kalvarijos savivaldybėje - 9
šachtinių šulinių vandens kokybė. Iš viso Marijampolės apskrities savivaldybėse ištirta 158 šulinių
vandens kokybė, buvo nustatomi azoto grupės junginių – nitritų ir nitratų – kiekis šachtinių šulinių
vandenyje. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus cheminių tyrimų
protokolų duomenimis, Marijampolės savivaldybėje 12 mėginių (tai sudaro 23 proc.), Kazlų Rūdos
savivaldybėje 4 mėginiuose (tai sudaro 22 proc.), Kalvarijos savivaldybėje 3 mėginiuose (tai sudaro 33
proc.) nitratų ir 2 mėginiuose Kazlų Rūdos savivaldybėje (tai sudaro 11 proc.) nitritų kiekis viršijo
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas
ribines vertes. Senose sodybose, kur vandens šuliniai visai nevalyti, vandens rentiniai skylėti, kur nėra
dangčių bei stogelių, netvarkinga aplinka, vanduo semiamas tiesiai iš šulinio su kibiru, vandens
užterštumas didesnis.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dar nemaža dalis teritorijos gyventojų neturi galimybės naudotis
vandentiekio ir kanalizacijos sistema. Centralizuotomis vandens tiekimo paslaugomis naudojasi tik 53
proc. gyventojų, o nuotekų – dar mažesnė gyventojų dalis.
Centralizuotas vandentiekis
Pagrindinė vandens paėmimą ir centralizuotą tiekimą Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdanti įstaiga
yra UAB „Kazlų Rūdos šios įstaigos pateiktais duomenimis, 2004-2011 m. laikotarpiu UAB „Kazlų
Rūdos komunalininkas“ aptarnavo tris Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijas – Antanavo, Kazlų Rūdos,
Plutiškių. Jankų seniūnijos vandenvietėmis ir visomis kitomis likusiomis vandenvietėmis rūpinasi
seniūnija ir privatūs asmenys.
Kazlų Rūdos seniūnija. Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame 2008-2014 metų plane pateiktais duomenimis, Kazlų
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Rūdos miesto vandenvietėje požeminis vanduo pakeliamas dviem eksploataciniais gręžiniais, pastoviai
dirba 2 filtrai, po kurių vandens kokybė pagal geležies koncentraciją atitinka HN 24:2003 reikalavimus.
Kazlų Rūdos seniūnijoje, Bagotosios gyvenvietės vandenvietėje yra įrengti 2 gręžiniai, yra 2 vandens
bokštai. Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiajame 2008-2014 metų plane pateikta informacija, vandens kokybė vandenvietėje
neatitinka HN 24-2003 normų pagal bendros geležies ir amoniako kiekį vandenyje. Bebruliškės
gyvenvietės vandenvietėje yra 1 gręžinys. Vandenvietėje yra vandens bokštas. Vanduo tiekiamas tiesiai iš
vandens bokšto be pagerinimo ir neatitinka HN 24-2003 normų pagal amoniako, chloridų ir bendros
geležies kiekį vandenyje. Numatant racionalaus vandens vartojimo priemones ir siekiant, kad vandens
kokybė atitiktų ES direktyvos Nr. 98/83/EC ir HN 24-2003 reikalavimus, vandenvietėje planuojamas
naujas gręžinys su geriamojo vandens kokybės gerinimo stotimi bei dezinfekavimo mazgu.
Kazlų Rūdos seniūnijoje UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ vandentiekio sistemos geriamuoju
vandeniu 2011 m. aprūpino 5825 gyventojus, bei 9 Kazlų Rūdos įmones.
Antanavo seniūnija. Antanavo gyvenvietės vandenvietėje padarytas naujas gręžinys ir įrengta
vandens kokybės gerinimo stotis. Antanavo seniūnijoje UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“
vandentiekio sistemos geriamuoju vandeniu 2011 m. aprūpino 163 gyventojus.
Plutiškių seniūnija. Plutiškių gyvenvietės vandenvietėje yra gręžinys. Vanduo tiekiamas tiesiai iš
bokšto be pagerinimo ir neatitinka HN 24-2003 normų pagal amoniako ir bendrosios geležies kiekį
vandenyje. Plutiškių seniūnijoje UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ vandentiekio sistemos geriamuoju
vandeniu 2011 m. aprūpino 288 gyventojus. Numatant racionalaus vandens vartojimo priemones ir
siekiant, kad vandens kokybė atitiktų ES direktyvos Nr. 98/83 EC ir HN 21-2003 reikalavimus,
vandenvietėje planuojamas naujas gręžinys su geriamojo vandens kokybės gerinimo stotimi ir
dezinfekavimo mazgu.
Kazlų Rūdos savivaldybėje be UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ vandenį gyventojams teikia IĮ
„Liepsnelė“ Jankų kaime ir Kaminskienės individuali įmonė Būdos kaime, Jankų seniūnijoje. Šioje
seniūnijoje Tamošbūdžio, Katinų ir Pašilupių kaimuose dalis gyventojų apsirūpina patys iš
vandenbokščių, kuriuos įsigijo už pajus, likviduojant kolūkius. Tokių centralizuoto vandentiekio
naudotojų yra ir kitose seniūnijose – Plutiškių seniūnijoje Subačiškės, Limarkų ir Pavalbakšnio kaimuose
ir Kazlų Rūdos seniūnijoje Kvietiškio, Gudelių ir Ąžuolų Būdos kaimuose.
Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiajame 2008-2014 metų plane pateiktais duomenimis, centralizuotai vanduo tiekiamas 16-oje
gyvenviečių. Bendras prisijungusiųjų prie centralizuoto vandens tiekimo sistemų gyventojų skaičius yra
6296 arba 43,5 proc. savivaldybės gyventojų. Vandens tiekimo tinklai pakloti prieš 30 ir daugiau metų,
neatnaujinami, tik remontuojami įvykus gedimui, todėl labai svarbu juos atnaujinti. Tiekiamo vandens
kokybė netenkina keliamų kokybės reikalavimų, būtina įrengti vandens gerinimo įrenginius.
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Nuotekos
Nuotekos susidaro iš gyventojų, komercinių, visuomeninių ir pramonės įmonių. Nuotekas papildo
gruntinio vandens infiltracija ir lietaus vandens nuotekos. Kazlų Rūdos savivaldybėje per 2010 m.
surinkta ir į paviršinius vandenis išleista 394,1 tūkst. m3 nuotekų. Lyginant 2010 m. su 2004 m., nuotekų
kiekis smarkiai didėja, jis išaugo 2,58 karto (t.y. nuo 152,8 tūkst. m3 iki 394,1 tūkst. m3) (žr. 97
paveikslą).

Paveikslas 97. Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis Kazlų Rūdos savivaldybėje,
tūkst.m³
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Centralizuotą nuotekų šalinimą Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdo UAB „Kazlų Rūdos
komunalininkas“. Pagrindinės bendrovės ūkinės veiklos kryptys - daugiabučių gyvenamųjų namų
eksploatavimas ir administravimas bei šalto vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, nuotekų
dumblo tvarkymas. Taip pat tvarkoma daugiabučių gyvenamųjų namų aplinka, atliekami statybiniai
remonto darbai pagal rangos sutartis, tiekiama elektros energija daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų
bendrosioms reikmėms, organizuojamas šiukšlių išvežimas nuo daugiabučių namų, teikiamos
laboratorinių analizių, mechanizmų nuomos ir kitos paslaugos.
Remiantis UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pateiktais duomenimis, nuotekos buvo
centralizuotai šalinamos Kazlų Rūdos, Antanavo ir Plutiškių seniūnijose. 2011 m. Kazlų Rūdos
seniūnijoje gyventojų, naudojančių centralizuotas nuotekų surinkimo, sistemas buvo 5023 gyv., Antanavo
seniūnijoje - 163 gyv., Plutiškių seniūnijoje – 77 gyv. Šiuo metu UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“
teikiamomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 5145 gyv. (37,22 proc. visų savivaldybės
gyventojų). Kazlų Rūdos miesto nuotekų valymo įrenginiai yra miesto vakariniame pakraštyje, miškais
apjuostoje zonoje. Nuotekų valymo įrenginių sklypas užima 1,3315 ha plotą. Nuotekų valymo įrenginių
sanitarinė apsauginė zona 200 m., aptverta tvora. Valymo įrenginių, pradėtų eksploatuoti 2005 m. rugsėjo
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mėnesį, pajėgumas 232 140 m3/metus (vidutinis paros debitas 636,0 m3/d). Nuotekos į valymo įrenginius
patenka iš siurblinės, atvežamos asenizacinėmis mašinomis iš Kazlų Rūdos seniūnijos gyventojų ir
įmonių, neprisijungusių prie kanalizacijos tinklų bei karinio dalinio.
Antanavo gyvenvietės buitinės nuotekos buvo valomos AB „Stumbras“ biologinio nuotekų valymo
įrenginiuose, kurių projektinis pajėgumas yra 2400 m3/parą. Sustojus bendrovės ūkinei veiklai labai
išaugo įrenginių eksploatacinės išlaidos ir tapo netikslinga gyventojų buitines nuotekas, kurių per parą
susidaro iki 7,5 m3, valyti šiuose valymo įrenginiuose, todėl šiuo metu eksploatuojami nauji buitinių
nuotekų valymo įrenginiai, kurie buvo įdiegti 2005-2006 m. Valymo įrenginių pajėgumas yra 20 m3/parą,
juose yra sukomplektuoti kompleksinio valymo įrenginiai, kur vyksta mechaninis valymas neištirpusioms
mineralinėms ir organinėms priemaišoms iš vandens pašalinti, ir biologinio valymo įrenginiai –
aerotankai, kuriuose nuotekos susimaišo su aktyviuoju dumblu ir aeruojamos aeracijos sistemų pagalba.
Aktyvusis dumblas nuo išvalyto vandens atskiriamas antriniuose sėsdintuvuose ir išvalytas vanduo
išleidžiamas į Šešupės upę. Įdiegus naujus valymo įrenginius, efektyviau išvalomos gyvenvietės buitinės
nuotekos su mažesnėmis energetinėmis sąnaudomis.
Bebruliškės gyvenvietės buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra biologinių tvenkinių tipo ir išleidžia
į aplinką (į Pilvės upę) išvalytų nuotekų iki 3,0 m3/parą, todėl nepriklauso ūkinei veiklai. Veikiantys
buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra seni, be nuotekų apskaitos mazgo ir siekiant pagerinti vandenų
apsaugą nuo taršos, būtini nauji buitinių nuotekų valymo įrenginiai.
Plutiškių gyvenvietės nuotekų valymas vykdomas kompleksiniu būdu trimis pakopomis:
mechaniniu, grotose ir smėliagaudėje, išvalant nuotekas nuo neištirpusių mineralinių ir mechaninių
priemaišų, ir biologiniu, išvalant nuotekas anaerobiniame įrenginyje, kuriame mikroorganizmų –
imobilizavimui įrengta įkrova, atliekanti ir plonasluoksnių sėsdinimo modulių vaidmenį ir taip sudarytos
sąlygos simbiotiniams bakterijų ir kitų organizmų tarpusavio ryšiams. Anaerobinio įrenginio naudingas
tūris 28,0 m3 ir nuotekų sulaikymo laikas jame 22 h. Anaerobiniame įrenginyje susidaro perteklinis
dumblas, kuris 2 kartus metuose pašalinamas asenizacine mašina. II valymo pakopa – biologinis
tvenkinys, kuriame palaikomas 1,5 – 2,0 m. gylis, ten vanduo išlaikomas 8,5 paros ir vyksta reaeracijos ir
fotosintezės procesas. II valymo pakopa – šlaitinis biofiltras. Jis yra apsodintas pelkių augalais ir filtracija
vyksta per filtravimo sluoksnį iš plauto smėlio ir stambaus žvyro ir keičiant filtro kūno patvenkimo gylį,
reguliuojamos filtracijos sąlygos ir biologinis procesas. Išvalytas vanduo išleidžiamas į Lopės upelį.
Didžiausias nuotekų valymo įrenginių apkrovimas yra Kazlų Rūdos mieste – 169 proc. t.y. faktinis
apkrovimas didesnis už projektinį, o mažiausias – Bebruliškėse (25 proc.).
Centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos buvo įrengtos Būdos ir Katinų gyvenvietėse. Kadangi
sistemos neturi šeimininkų, ilgą laiką buvo eksploatuojamos be priežiūros ir yra avarinės būklės.
Remiantis Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiajame 2008-2014 metų plane pateiktais duomenimis, centralizuotai buitinės nuotekos surenkamos
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keturiose gyvenvietėse. Bendras prisijungusių prie centralizuoto nuotekų gyventojų skaičius yra 5192
arba 35,9 proc. savivaldybės gyventojų. Būtina didinti prisijungusių prie centralizuoto nuotekų surinkimo
sistemų gyventojų skaičių. Buitinių nuotekų surinkimo tinklai pakloti prieš 30 ir daugiau metų,
neatnaujinti, tik remontuojami įvykius gedimui. Būtina atnaujinti buitinių nuotekų surinkimo tinklus,
pakloti naujus, kur nėra. Pagrindiniai šių vietovių paviršinio vandens taršos šaltiniai dažniausiai yra
netvarkingi lauko tualetai, nesandarios jų išsėmimo duobės, nepakankami atstumai nuo šulinio iki tualeto.
Paviršinės nuotekos (lietaus nuotekos) dėl lėšų stokos išleidžiamos į atvirus vandens telkinius.
Vandens kaina (su PVM) šiuo metu siekia 2,81 lito, nuotekų – 4,28 lito už kubinį metrą. Dar taikomas ir
3,55 litų abonentinis mokestis.
Pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama, centralizuoti vandentiekio ir nuotekų valymo tinklai
intensyviai rekonstruojami bei plečiami. Įgyvendinus projektą, pagerėjo geriamojo vandens kokybė,
sumažėjo aplinkos tarša Kazlų Rūdos savivaldybėje. 2011 metų gruodžio 21d. įsakymu LR Aplinkos
ministerija priėmė sprendimą finansuoti dar vieną vandentvarkos projektą Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Projektu siekiama pagerinti teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, išplėsti centralizuotai
vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą
bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno
vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino
gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai bei išplėsti nuotekų surinkimo
ir vandentiekio tinklus Kazlų Rūdoje. Įgyvendinamas projektas mažins socialinius ir ekonominius
skirtumus. Planuojama pakloti 6,383 km vandentiekio ir 7,189 km nuotekų tinklų.
Kazlų Rūdos nuotekų valymo įrenginiuose prisikaupia 41 tona dumblo per metus. Dumblo
šalinimas ar perdirbimas yra rimta problema, kurią reikia spręsti. Nuotekų dumblui perdirbti panaudojami
Kalifornijos sliekai (Eisenia fetiela „Californica”). Dumblas sumaišomas su augalų liekanomis – šiaudais,
lapais, medžio pjuvenomis ir paskleidžiamas specialiai paruoštose aikštelėse. UAB „Kazlų Rūdos
komunalininkas“ dumblui perdirbti jau baigia įrengti beveik 2000 kv. m aikštelę. Technologiją
planuojama pradėti taikyti šiais metais. Ketinama panaudoti miesto žaliąsias atliekas – nupjautą žolę,
sugrėbtus lapus. Technologija, kai dumblą perdirba Kalifornijos sliekai, taikoma vos keliuose Lietuvos
miestuose. Į sumaišyto dumblo sluoksnį įleidžiami sliekai, kuriems intensyviai maitinantis ir veisiantis,
dumblas perdirbamas į vientisą, purią, juodą, ir, svarbiausia, bekvapę masę – biohumusą. Kompostavimo
metu sumažėja dumble esančių sunkiųjų metalų kiekiai. Pats kompostavimo procesas, naudojant sliekus,
trunka apie tris mėnesius. Kadangi biohumusas neturi nemalonaus kvapo, jis naudojamas žemės ūkyje
grūdinėms kultūroms tręšti. Šis kompostas taip pat praverčia uždarant sąvartynus, atstatant pažeistas
teritorijas, auginant energetinį mišką, atstatant žaliuosius plotus, kelių statyboje.
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Šilumos tiekimas
Kazlų Rūdoje šilumą tiekia vienintelis šilumos tiekėjas - UAB „Litesko“. Pagrindinė „Litesko“
veikla - šilumos gamyba, jos paskirstymas, pardavimas klientams bei daugiabučių namų šilumos sistemų
priežiūra. Šiuo metu Lietuvoje šilumą klientams gamina 59 „Litesko“ katilinės, kurių bendras galingumas
1251MW. 70% pagamintos šilumos yra patiekiama gyventojams, o likusioji 30% patiekiama komercinės,
pramoninės, ūkinės bei visuomeninės paskirties objektams. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės
šiluma“ tiekia šilumą Marijampolei, Kazlų Rūdai, Trakiškiams, Meškučiams, Kumelionims, Patašinei,
Igliaukai bei Sargėnams. Bendras šiluminis galingumas: 27MW . Instaliuotas šiluminis galingumas:
362MW .
Kazlų Rūdoje centralizuotai tiekiama šiluma gaminama dviejose katilinėse: UAB „Litesko“
eksploatuojamoje katilinėje Gedimino g.1 ir AB „Axis industries“ eksploatuojamoje katilinėje Daukanto
g.19. AB „Axis Industries“ nuosavybės teise priklausančiais šilumos gamybos įrenginiais, naudojant
biokurą, gaminama šilumos energija Kazlų Rūdos mieste parduodama UAB „Litesko“ filialui
„Marijampolės šiluma“ ir tiekiama į jos valdomus tinklus. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“
Kazlų Rūdos padalinio disponuojamų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka visam Kazlų Rūdos
miesto vartotojų šilumos poreikiui patenkinti. Kazlų Rūdos vartotojų aprūpinimo šiluma sistema susideda
iš dviejų izoliuotų tarpusavyje nesujungtų tinklų. AB „Axis Industries“ aptarnaujamoje Kazlų Rūdos
miesto teritorijoje UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ neturi šilumos gamybos įrenginių. Taip
pat UAB „Litesko“ vykdo aprūpinimą karštu vandeniu.
Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) atliktais skaičiavimais
vidutinis mėnesinis centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokytis yra 0,04 proc. Alytuje, Ignalinoje,
Jonavoje, Kaune, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Raseiniuose, Sargėnuose (Kauno r.),
Šilalėje, Širvintose, Švenčionyse, Telšiuose, Velžyje, Vievyje ir Visagine šilumos kainos mažėjimas
nesiekia 1 proc. ribos.
98 paveiksle pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas miestuose, skaičiai
prie miesto pavadinimo nurodo, kokią dalį procentais kuro struktūroje sudaro biokuras (Žaliai pažymėti
kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. kuro sudaro biokuras).
Kazlų Rūdai šilumą tiekianti bendrovė UAB „Litesko” 2010 m. įgyvendino 2009-tais metais
planuotą šilumos tinklų rekonstrukcijos projektą. Projekte buvo numatyta renovuoti itin didelius šilumos
tiekimo nuostolius patiriančią 829 m ilgio šalia Vytauto gatvės einančią šilumos tiekimo trasą, pakeičiant
ją technologiškai pažangia, europinius standartus atitinkančia 829,18 metrų trasa. Bendra projekto vertė
sudarė 805.000 Lt, iš jų UAB „Litesko“ investavo 402.500 Lt, dar 402 tūkst. Lt (50 proc.) paramą, pagal
trišalę sutartį tarp UAB „Litesko“, Ūkio ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros, skyrė Europos
regioninės plėtros fondas.
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Paveikslas 98. Šilumos kainos Lietuvos teritorijose 2012 m. vasario mėn.
Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
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Dujų tiekimas
Į Lietuvą gamtinės dujos patenka aukšto slėgio dujotiekio tinklais Ivacevičiai-Vilnius-RygaPanevėžys- ir Minskas-Vilnius. AB „Lietuvos dujos“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos
operatorius, atsakingas už saugų sistemos eksploatavimą bei vystymą. Perdavimo sistemą sudaro
magistralinių dujotiekių vamzdynai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys,
dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos (žr. 99 paveikslą).

Paveikslas 99. AB „Lietuvos dujos“ dujų perdavimo ir skirstymo sistema
Šaltinis: UAB „Lietuvos dujos“

2006 m. dujofikuoti Švenčionėlių ir Kazlų Rūdos miestai: nutiestas 7,4 km ilgio skirstomasis
dujotiekis iki Švenčionėlių (mieste nutiesta 5,9 km skirstomojo dujotiekio), taip pat nutiestas 22,8 km
ilgio skirstomasis dujotiekis Marijampolė – Kazlų Rūda (mieste nutiesta 4,2 km skirstomojo dujotiekio),
dujofikuota didelė medienos gaminių imonė UAB „Girių bizonas“.
Elektros tiekimas
Elektros energetikos sistemą sudaro:
1. elektrinės, kurios gamina elektrą,
2. aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir įrenginiai, kuriomis elektra perduodama dideliais
atstumais („Litgrid“),
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3. žemos ir vidutinės įtampos elektros paskirstymo tinklas, kuriuo elektra tiekiama galutiniam
vartotojui („Lesto“).
Lietuvos elektros perdavimo tinklo schema pavaizduota 100 paveiksle.

Paveikslas 100. Lietuvos elektros perdavimo tinklas
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija

Vertinant, šilumos, karšto ir šalto vandens tarifus 2012 m., kiek kainuoja pragyvenimas Lietuvos
savivaldybėse, pastebima, kad šilumos energija ir šaltas vanduo brangiausias yra Neringoje, nors ši
vietovė labai dažnai minima tarp patraukliausių gyventi. Tuo tarpu Kazlų Rūdos savivaldybėje
pragyvenimo kaina yra viena didžiausių. Iš visų Suvalkijos savivaldybių, brangiausias pragyvenimo lygis
yra tik Marijampolės r. sav. (žr. 101 paveikslą).
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Paveikslas 101. Šilumos, karšto ir šalto vandens tarifai, galiojantys nuo 2012 m.
Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Pagėgių, Neringos ir Kalvarijos savivaldybių administracija

Pradelsti mokėjimai išlieka vienu didžiausių šių metų iššūkių daugelio Lietuvos savivaldybių
gyventojams. Vienose savivaldybėse vidutinis įsiskolinusio gyventojo pradelstas mokėjimas jau viršija
metines pajamas. Kitose - pradelstų mokėjimų turi kas penktas gyventojas.
Tarp dvylikos savivaldybių, kuriose pradelstų mokėjimo našta sumažėjo, atsidūrė Lazdijai, Kelmė ir
Kazlų Rūda. Pradelsti įsipareigojimai čia sumenko atitinkamai beveik 30, 16 ir 13 procentų. Susirūpinti
pradelstais mokėjimais gyventojams nesutrukdė ir tai, jog šiose savivaldybėse, išskyrus Kelmės, vidutinis
darbo užmokestis per metus smuko. Lyginant Kazlų Rūdos savivaldybės rodiklį, su kitomis Marijampolės
apskrities savivaldybėmis, didžiausia pradelstų mokėjimų našta vyrauja Kalvarijos savivaldybėje (žr. 102
paveikslą).
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Paveikslas 102. Savivaldybių pasiskirstymas pagal vidutinio pradelsto mokėjimo sumos ir darbo užmokesčio
santykį, kartais
Šaltinis: „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto skaičiavimai, remiantis Statistikos departamento ir asmeninės kredito
istorijos sistemos manocreditinfo.lt duomenimis

Telekomunikacijos
Didžiausia telekomunikacijų įmonė Lietuvoje, teikianti įvairiausias telekomunikacijų paslaugas
visoje šalyje yra „Lietuvos telekomas“. Ilgai Lietuvoje vienintelė telekomunikacijų rūšis buvo laidinis
telefonas. Pastaraisiais metais sparčiai plinta naujos telekomunikacijų paslaugos – mobilusis ryšys,
internetas ir kt. Greitaeigės skaitmeninės radijo ir šviesolaidinės ryšio sistemos su galingais kompiuteriais
ir šiuolaikine programine įranga iš esmės pakeitė telekomunikacijas. Nuolat tobulėjančios ryšių
technologijos ir įranga leidžia telekomunikacijų kompanijoms sujungti šias paslaugas į vieną visumą ir
pateikti vartotojui kaip daugialypės terpės (Multimedia) informaciją. Vartotojui patogu gauti visas –
telefono, fakso, duomenų perdavimo, interneto ir televizijos paslaugas vienu laidu, t.y. šviesolaidžiu, nes
tik plačiajuostės telekomunikacijų technologijos ir šviesolaidinis kabelis leidžia pateikti kokybiškas
paslaugas vartotojui.
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Nuo 1995 m. statomos tik naujos skaitmeninės stotys. Pradėtas naudoti ir fiksuotas bevielis ryšys,
kas leidžia telefono linijas įvesti tokiose vietose, kur labai sunku ar net neįmanoma pakloti telefono
tinklų. Šiuo metu vis didesnę dalį bendrojo naudojimo telefonų tinkle užima mobiliojo ryšio sistemos,
kurias teikia „Omnitel“, „Bitė GSM“, „Tele2“.
Lietuvoje yra didžiausia Informacinių ir ryšių technologijų pramonė Baltijos šalyse, turinti puikų
potencialą besiplečiančioms vietinėms ir užsienio įmonėms. 13 iš 20 didžiausių Baltijos šalių
informacinių technologijų (IT) įmonių veikia Lietuvoje. Šalyje dirba daugiau kaip 20 tūkst. IT specialistų,
4,5 tūkst. studijuoja IT programas 15-oje šalies aukštojo mokslo įstaigų.
Lietuva pirmauja pasaulyje pagal duomenų parsisiuntimo internetu greitį, yra antra pasaulyje pagal
duomenų įkėlimo į interneto tinklą greitį, yra pirma Europoje ir šešta pasaulyje pagal šviesolaidinio
plačiajuosčio tinklo skverbtį (23 proc.) bei turi tankiausią šviesolaidinį optinį bei viešųjų belaidžio
interneto prieigos taškų tinklą Europoje.Taip pat šalis pirmauja pasaulyje pagal mobilųjį elektroninį
parašą. Lietuvoje gyvenantys žmonės naudoja beveik 5 mln. aktyvių SIM kortelių, šalis užima pirmą vietą
pasaulyje pagal mobiliųjų telefonų abonentų skaičių, tenkantį 100 gyventojų.
--------------------
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