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1. AKMENYNŲ SENIŪNIJOS SOCIALINĖ EKONOMINĖ SITUACIJA 

1.1. Bendra informacija apie seniūniją 

Seniūnija yra prie Vyžupio, 12 km į vakarus nuo Kalvarijos savivaldybės centro – Kalvarijos 

miesto, 7 km į šiaurės rytus nuo Liubavo. Seniūnija šiaurėje ir rytuose ribojasi su Kalvarijos, 

pietryčiuose – su Liubavo seniūnijomis. Pietvakariuose ir vakaruose seniūniją riboja Vilkaviškio 

rajono savivaldybės Gražiškių ir Bartninkų seniūnijos. 

 

1 pav. Akmenynų seniūnija 

 

Akmenynų seniūnijos plotas 4 650 ha. Seniūnijos centras – Akmenynų kaimas.  

Iš viso seniūnijoje yra 20 kaimų. Iš jų didžiausi Akmenynai (276 gyventojai), Aistiškiai, 

(220), Girkantai (71).  

Kalvarijos savivaldybės administracijos 2014 m. duomenimis, seniūnijoje iš viso gyveno 757 

gyventojai (iš jų 357 vyrai ir 400 moterų). 

2009 m. įkurtos 2 seniūnaitijos – Aistiškių ir Akmenynų. Aistiškių seniūnaitijai priklauso 

Aistiškių, Aleksandravo, Alšenkos, Kalnėnų, Liepalotų, Būdviečių, Dirvonų, Girkantų, Krijobalių, 

Pelenių ir Smalnyčėnų kaimai. Akmenynų seniūnaitijai priklauso Akmenynų, Būdviečių, Cibavo, 

Gabrieliškių, Pakruopiškių, Papiliakalnių, Piliakalnių, Pavyžupio ir Valinčiškių kaimai. 

Per seniūnijos teritoriją eina regiono kelias Kalvarija – Vištytis. Iš seniūnijos centro vietinės 

reikšmės keliais galima susisiekti su Liubavu, Gražiškiais, Bartninkais, Vilkaviškiu ir kitomis 

gyvenamosiomis vietovėmis.  

Bendras seniūnijos kelių ilgis – 45,46 km. Asfaltuoto kelio atkarpa seniūnijoje yra vos keturi 

kilometrai, o didžioji kelių atkarpos dalis – žvyrkeliai.  

Seniūnijos centre veikia visos pagrindinės įstaigos – paštas, biblioteka, medicinos punktas, 

laisvalaikio salė. Taip pat veikia dvi parduotuvės (dar viena – Aistiškiuose). 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:AkmenynuSeniunija.png
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Akmenynai yra parapijos centras, turintis Šv. Roko bažnyčią. (1941 m. Alytaus apskrities 

inžinierius Kazys Garmus parengė naujos bažnyčios planą, statyba rūpinos kun. Jonas Buikus. Per 

II pasaulinį karą degė, sugriauta. Atstatyta 1991 m.). 

2014 m. pabaigoje atliekant anketinę vietos gyventojų apklausą buvo klausiama, ar 

gyventojai didžiuojasi savo gyvenamąja vietove. Anketinėje apklausoje dalyvavo 56 Akmenynų 

seniūnijos respondentai. Jų požiūris į gyvenamąją vietovę atsispindi 2 paveiksle.  

 

2 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą „Ar didžiuojatės savo gyvenamąja vietove?“, 

pasiskirstymas proc. 

 

Absoliuti dauguma respondentų savo gyvenamąja vietove didžiuojasi. Tik maža dalis – 3,6 

proc. atsakė, jog nesididžiuoja, o kas šeštas respondentas rinkosi atsakymą „Sunku pasakyti“. 

Besididžiuojančių gyvenamąja vietove gyventojų buvo prašoma nurodyti, kokiu bruožu jie 

didžiuojasi labiausiai. Respondentų atsakymai atvaizduoti 3 paveiksle.  

 

3 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą, kokiu gyvenamosios vietovės bruožu didžiuojasi 

labiausiai, pasiskirstymas proc. 

 

Taigi didžiausia respondentų dalis (33,3 proc.) didžiuojasi gamta ir kraštovaizdžiu, kas 

penktas respondentas didžiuojasi čia gyvenančiais žmonėmis, kas aštuntas – bendruomeniniu 

gyvenimu ir rezultatyvia NVO veikla.  Po aštuonis proc. respondentų didžiuojasi gyvenamosios 

vietovės geografine padėtimi ir krašto istorija. Keletas gyventojų nurodė, kad didžiuojasi 
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infrastruktūros būkle, taip pat vietos valdžios veikla. O štai krašto kultūros tradicijomis, vietos 

verslu ir amatais  didžiuojasi vos vienas kitas gyventojas. 

1.2. Socialinė situacija 

Gyventojai. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2014 m. Akmenynų 

seniūnijoje gyveno 757 gyventojai (žr. 1 lentelę). Gyventojų tankumas nėra didelis. 2014 m. 

duomenimis, kvadratiniam kilometrui tenka 16,3 gyventojo. Gyventojų skaičius seniūnijoje 2014 

m. lyginant su 2011 m. sumažėjo 5,5 procentais. Moterų skaičius per šį laikotarpį sumažėjo labiau 

(5,9 proc.) nei kad vyrų (5,0 proc.)  

1 lentelė. Akmenynų seniūnijos gyventojų skaičius 

Gyventojų skaičius 2011 m. 2014 m. 

Vyrai 376 357 

Moterys 425 400 

Iš viso: 801 757 
 

Gyventojų amžiaus struktūroje didžiausią dalį sudaro jauni, subrendę darbingo amžiaus 

gyventojai nuo 30 iki 39 m. – 26,3 proc. Tik kiek mažesnė gyventojų dalis nuo 40 iki 64 m. – 25,8 

proc. Asmenys iki 14 m. amžiaus sudaro penktadalį (20,3 proc. visų gyventojų). Jaunimas nuo 14 

iki 29 m. amžiaus sudaro 16,0 proc. visų seniūnijos gyventojų. Kas devintas gyventojas seniūnijoje 

– pensinio amžiaus (žr. 4 pav.). 

 

4 pav. Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes, 2014 m. 

Akmenynų seniūnijoje gyventojų skaičiaus mažėjimą per pastaruosius metus sąlygojo 

migracija bei neigiamos natūralios gyventojų kaitos tendencijos. Jei 2011 m. gyventojų prieaugis 

buvo teigiamas, tai 2014 m. fiksuojama neigiama gyventojų kaita (žr. 2 lentelę).  
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2 lentelė. Akmenynų seniūnijos gyventojų kaita 

 2011 m. 2014 m. 

Gimusieji 11 10 

Mirusieji 5 11 

Natūrali gyventojų kaita 6 -1 
 

Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Atskirai verta panagrinėti, kaip apklausos 

dalyviai įvertino vieną iš teritorijos turto, arba „kapitalo“ komponentų –  vietos gyventojų gebėjimą 

susitelkti ir būti savo vietovės šeimininkais. Komponentas susideda iš šešių elementų, kuriuos 

galima matyti 5 paveiksle. Paveikslo stulpeliai vaizduoja, kiek proc. respondentų rinkosi atsakymus, 

jog kiekvieno iš elementų būklė „gera“, „vidutinė“ arba „bloga“. Žalia kreivė žymi vidutinį 

vertinimą, gautą išvedus vidurkį iš visų respondentų vertinimų. Vienetas kreivėje reikštų, kad 

elemento būklė bloga, dvejetas – vidutinė, trejetas – gera. Tad galima aiškiai matyti, kokia vietos 

gyventojų nuomone yra kiekvieno iš elementų būklė.   

 

5 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Būklė 

Seniūnijos gyventojai tik poros elementų būklę (nuostata būti vietovės šeimininku ir 

gyventojų tarpusavio bendravimo kultūra bei kaimynystės santykiai) įvertino tik kaip šiek tiek 

geresnę už vidutinę. Kitų keturių nagrinėjamų elementų būklė (gyventojų dalyvavimas renginiuose; 

gyventojų įsitraukimas į viešąją veiklą; gebėjimas atjausti patiriančius socialinė atskirtį bei vietos 

amatų, paveldo puoselėjimas) gyventojų nuomone yra bloga.  
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6 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Tendencijos 

 

Gyventojų vertinimu, pirmo, trečio ir šešto elementų būklė turi tendenciją gerėti, tačiau labai 

nežymiai. Paveiksle vaizduojamo 5 numeriu pažymėto elemento būklė nesikeičia, o 2 ir 4 numeriu 

pažymėtų elementų būklė gyventojų įsitikinimu, ir toliau blogėja.  

Žmogiškųjų išteklių būklė. Išsamiai seniūnijos situacijos analizei svarbūs gyventojų 

vertinimai, šiuo atveju analizuojama žmogiškųjų išteklių būklė. Gyventojų apklausos anketoje 

vienas iš klausimų buvo skirtas būtent šiam teritorinio kapitalo komponentui. Žmogiškieji ištekliai 

čia suprantami plačiąja prasme, apimant ne tik tokius elementus kaip gyventojų prisitaikymas prie 

darbo rinkos pokyčių, pasirengimas imtis savo verslo, pastangos sveikai gyventi, bet ir vaikų bei 

jaunimo laisvalaikio ugdymas, jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje. Visus elementus 

galima matyti 7 paveiksle. 
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7 pav. Žmogiškieji ištekliai. Būklė 

Kaip matyti iš 7 paveikslo, visų elementų būklė gyventojų vertinimu yra bloga, labiausiai 

kritinė yra paveiksle 2 ir 5 numeriu pažymėtų elementų būklė. Sekantis paveikslas vaizdžiai 

iliustruoja, kad, vietos gyventojų vertinimu, daugumos elementų būklė ir toliau blogėja; tik 4 

numeriu pažymėto elemento būklė nesikeičia (tačiau reikia priminti, kad šio elemento būklė 

respondentų buvo įvertinta kaip bloga). 

 

 

8 pav. Žmogiškieji ištekliai. Tendencijos 

Vietos gyventojų pateikti vertinimai liudija apie kritinę situaciją Kalvarijos savivaldybės 

kaimo vietovėse. Nors naujas laikotarpis ir atveria nemažai plėtros galimybių, yra aišku, kad reikia 

labai gerai galvoti investavimo prioritetus. Daugelis gyvenimo sričių gyventojų netenkina, be to, jie 
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menkai pasirengę priimti iškilusius iššūkius. Todėl tik novatoriški veikimo būdai ir glaudus 

bendradarbiavimas tarp organizacijų ir įstaigų visos savivaldybės mastu gali duoti proveržį.  

Pašalpų mokėjimas. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2011 m. 

Akmenynų seniūnijoje buvo 241 socialinės pašalpos gavėjas, jiems išmokėtos pašalpos sudarė 

147,62 tūkst. Eur (509,7 tūkst. Lt). Tačiau 2014 m. socialinės pašalpos gavėjų sumažėjo iki 140 

asmenų, o jiems išmokėta pašalpų suma – iki 103,34 tūkst. Eur (356,8 tūkst. Lt). Pašalpas 

gaunančių asmenų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo sugriežtinta pašalpų skyrimo tvarka. 

Socialinės rizikos šeimos. Akmenynų seniūnijoje 2011 m. pabaigoje buvo 3 šeimos, 

įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, jose augo 9 vaikai. 2014 m. pabaigoje tokių šeimų 

skaičius buvo toks pats, o socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius sumažėjo iki 7.   

Socialinių paslaugų namuose gavėjai. 2011 m. socialines paslaugas namuose gaunančių 

asmenų nebuvo, 2014 m. tokias paslaugas gavo 1 asmuo. 

Socialinio būsto poreikis. 2011 m. eilėje socialiniam būstui gauti buvo įrašytos 4 šeimos, 

2014 m. – jau 7 šeimos, iš kurių 4 – jaunos šeimos. 

Socialinė globa ar rūpyba. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, seniūnijoje 

tik vienam asmeniui reikalinga socialinė globa ar rūpyba.  

1.3. Ekonominė situacija 

Pačių vietos gyventojų vertinimu, ne žemės ūkio verslu užsiimančių seniūnijoje yra labai 

mažai. Seniūnijos teritorijoje kai kurias paslaugas pradėjo siūlyti bendruomeninės organizacijos: tai 

šakų smulkinimo, žolės pjovimo, sniego valymo (pastaraisiais paslaugas siūlo Akmenynų 

bendruomenė), maitinimo, nakvynės, pirties ir kubilo nuoma (pastarąsias paslaugas siūlo Aistiškių 

kaimo bendruomenė). 

Akmenynuose veikia dvi maisto prekių parduotuvės, lentpjūvė, uždarosios akcinės 

bendrovės „Juodeliai“ Akmenynų padalinys (ši uždaroji akcinė bendrovė gamina aukštos kokybės 

medinius Europos standarto padėklus). 

Seniūnijos teritorijoje veikia malūnas.  

Būdviečių k. yra sumontuota 250kW vėjo jėgainė (Vestas WD34). Girkantų kaime tokia pat 

vėjo jėgainė sumontuota ir paleista.  

Patys seniūnijos gyventojai vertina, jog „darbo vietų gyvenamojoje vietovėje nėra“. 

Žemės ūkis. Akmenynų seniūnijoje 2014 m. buvo 100 ūkininkaujančių, t.y. 3 mažiau nei 

2011 m. (Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenys). Daugiau kaip pusė ūkininkauja 

smulkiuose, iki 5 ha dydžio ūkiuose. 23 proc. visų ūkininkaujančiųjų yra nuo 6 iki 20 ha, kiek 

mažesnė dalis – 18 proc. nuo 21 iki 50 ha ir tik 2 proc. ūkininkaujančių ūkių plotai buvo didesni nei 

100 ha (žr. 3 lentelę). 
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3 lentelė. Ūkininkaujantys Akmenynų seniūnijoje 

 2011 m. 2014 m. 

Visi ūkiai 103 100 

Iki 5 ha (įskaitytinai) 57 55 

6-20 ha (įskaitytinai) 23 23 

21-50 ha (įskaitytinai) 19 18 

51-100 ha (įskaitytinai) 3 2 

Daugiau nei 101 ha 1 2 
 

 

Seniūnijoje priskaičiuojama 84 ūkininkai ir šeimos ūkiai, vidutinis ūkio dydis seniūnijoje 

yra 8 ha (žr. 4 lentelę). Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2014 m. žemės ūkyje 

dirbo 100 asmenų, t.y. 2 asmenimis daugiau nei 2011 m.   

 

4 lentelė. Ūkininkai ir šeimos ūkiai 

 2011 m. 2014 m. 

Ūkių skaičius 82 84 

Vidutinis ūkio dydis, ha 8,00 8,01 

Žemės ūkio darbuotojų skaičius 98 100 
 

Absoliuti dauguma ūkių (81) yra mišrūs (2014 m. duomenys), 2 ūkiai pasirinkę 

augalininkystės kryptų ir 1 – gyvulininkystės. 3 ūkiai užsiima žemės ūkio produkcijos perdirbimu ir 

realizavimu.  

Tarp ūkininkaujančiųjų seniūnijoje 14,29 proc. yra jauni ūkininkai iki 40 m. amžiaus. 

Seniūnijos centre veikia trys pieno surinkimo punktai, dar du punktai veikia Aistiškiuose. 

Vietos gyventojai teigia, kad žemės ūkis yra jų neatskiriama gyvenimo dalis. Ko ne 

kiekvienas gyventojas turi daržą, kuriame užsiaugina daržovių savo stalui. Vietos gyventojus 

neramina nukritusios pieno ir gyvulių supirkimo kainos.  

Tačiau gyventojai teigia, kad kaip bebūtų, gyvulių nesirengiama išparduoti. Pajamos 

menkos, tačiau, pasak vietinių, „dar nekritiškos“.  

Kalbėdami apie ekonominė situaciją seniūnijoje gyventojai apibūdina, jog „egzistuot eina“, 

o tiems, kurie turi darbus, dar „pusė bėdos“. 

Verslo įmonių veiklos vertinimas. Vietos gyventojai atliko vietos įmonių ir jų veiklos 

vertinimą. 9 paveiksle galima matyti teritorijos kapitalo komponento „Verslo įmonės ir jų veikla“ 

visų šešių elementų būklės vertinimo rezultatus. Gyventojai visų elementų būklę įvertino esant 

blogą. Labiausiai neigiamai įvertintas 3 elementas (vietos amatininkų gebėjimas kooperuotis). Kita 

vertus, tokie neigiami vertinimai rodo ne tik nepatenkinamą situaciją, bet ir veiklos sritis, kurioms 

skiriant dėmesį galima pasiekti teigiamų pokyčių.  
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9 pav. Savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir jų veikla. Būklė 

 

Tik poros elementų – 10 paveiksle pažymėtų pirmu ir penktu numeriais – būklė gyventojų 

nuomone nežymiai gerėja. Visų kitų elementų būklė gyventojų nuomone ir toliau blogėja. 

 

10 pav. Savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir jų veikla. Tendencijos 

 

Šio teritorinio kapitalo komponento elementai vietos gyventojams „sufleruoja“ ir 

potencialias plėtros kryptis, kurias pripažinus svarbiomis galima sustiprinti teritorijos 

konkurencingumą. Tačiau kita vertus, šių krypčių plėtojimas reiškia, kad vietos gyventojai ir 

įmonės turi vadovautis naujais principais, kurių svarbiausi – novatoriškumas, pasitikėjimas ir 

bendradarbiavimas. Imti vadovautis šiais principais reiškia pakeisti mąstymą ir imti daryti tai, kas 

nėra įprasta. 
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Prekių, paslaugų ir darbo rinkos išsivystymo vertinimas. Teritorijos kapitalo komponento 

„Prekių, paslaugų ir darbo rinka“ elementų vertinimas taip pat iliustruoja, kokia yra dabartinė 

situacija ir kokios teritorijos plėtros galimybės gali būti atvertos. 

 

11 pav. Prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas. Būklė 

 

Šio komponento elementai apima gana platų teritorijos išteklių spektrą – analizuojama ne tik 

viešosios paslaugos vietos gyventojams, socialiai pažeidžiamoms grupėms, jaunoms šeimoms, 

verslui, turistams, bet ir kiti šio komponento elementai – vietos gaminių pasiūla vietos gyventojams 

ir išorės rinkai, gaminiai turistams (žr. 11 paveikslą). 

 

12 pav. Prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas. Tendencijos 
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Gyventojai tik pirmojo ir antrojo elemento būklę įvertino kaip šiek tiek geresnę nei vidutinė 

(paslaugos gyventojams ir socialiai pažeidžiamoms grupėms). Paslaugų teikimas respondentų 

nuomone gerėja. Visų kitų elementų būklė bloga. Prasčiausiai gyventojai įvertino 5 ir 6 numeriu 

pažymėtų elementų būklę. Pastarųjų dviejų elementų būklė ir toliau blogėja, o štai 1 – 4 elementų 

būklę respondentai mato kaip gerėjančią. Tiesa, ženklesnės situacijos gerėjimo tendencijos yra 

paslaugų gyventojams ir socialiai pažeidžiamoms grupėms srityse. Paslaugų jaunoms šeimoms 

sferoje situacija gyventojų nuomone tik labai neženkliai keičiasi į gerąją pusę. Analogiška situacija 

ir su vietos produktų bei gaminių pasiūla.   

1.4. Socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai  

1.4.1. Organizacijos ir institucijos 

Nevyriausybinės organizacijos  

Seniūnijos teritorijoje veikia dvi kaimo bendruomenės –  Akmenynų kaimo bendruomenė ir 

Aistiškių kaimo bendruomenė. 

Viena aktyviausiai seniūnijoje veikiančių NVO – Aistiškių kaimo bendruomenė, kuri yra 

viena aktyviausių visoje Kalvarijos savivaldybėje. Bendruomenė visapusiškai rūpinasi gyventojų 

poreikiais. Organizacija savo sumanymams aktyviai naudojosi parama iš Kalvarijos VVG parengtos 

vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos. Bendruomenė parengė ir įgyvendino 7 projektus, 

finansuotus iš vietos plėtros strategijos. Bendruomenė drąsiai ėmėsi naujos – ūkinės veiklos. 

Bendruomenės patalpose šiuo metu veikia bendruomenės virtuvė (teikiama maitinimo paslauga 

vietos gyventojams), yra įrengtos vietos svečių apgyvendinimui, yra keletas patalpų gyventojų 

susibūrimams. Naujausia bendruomenės pradėta veikla – sveikatinimo paslaugų teikimas. 

Bendruomenė įsigijo mobilią pirtį ir kubilą, kuriuos jau galima išsinuomoti.  

Bendruomenės iniciatyva buvo parengtas ir įgyvendintas unikalus projektas – 26 Aistiškių 

kaimo gyventojams buvo pakeista gyvenamųjų namų stogų danga.  

Akmenynų kaimo bendruomenė, įsteigta palyginti neseniai – 2009 m., taip pat rūpinasi 

vietos gyventojų poreikiais. Bendruomenė vykdo veiklą kultūros, socialinėje srityje, vykdo 

projektinę veiklą. Naujausias jos įgyvendintas projektas – ,,Akmenynų paslaugų centro steigimas“ 

Įgyvendinant projektą įsigyta technika, t. y. traktorius, rotacinė žoliapjovė, sniego verstuvas ir šakų 

smulkintuvas reikalinga gyvenamosios aplinkos tvarkymui, sniego valymui ir pan. Įgyvendinus 

projektą atsirado galimybė gyventojams teikti įvairias paslaugas: žolės pjovimo, sniego stumdymo, 

šakų smulkinimo, daiktų pervežimo (pvz. malkų), vandens iš užsemtų patalpų traukimo ir kt. 

Seniūnijos teritorijoje (Aistišiuose) veikia neformalus jaunimo klubas, tačiau šiuo metu 

klubo veikla prigesusi – kaip komentuoja vietos bendruomenė, vyresnieji klubo nariai pakėlę 

sparnus į kitus miestus, o likusieji dar per maži organizuotai veiklai.  



 

14 
 

Akmenynų seniūnijos gyvenimui reikšminga ir Akmenynų Šv. Roko parapija, burianti vietos 

tikinčiuosius. Parapijos namuose veikia šarvojimo salė. 

Seniūnijoje veikia socialines paslaugas teikianti NVO – tai Kalvarijos savivaldybės 

neįgaliųjų draugijos Akmenynų seniūnijos asmens higienos paslaugų teikimo centras. 

Atliekant vietos gyventojų anketavimą buvo siekiama išsiaiškinti, kokia gyventojų nuomone 

kaimo bendruomenės arba kitos NVO veikla labiausiai atitiktų gyventojų lūkesčius, teiktų 

didžiausią naudą?  

Akmenynų seniūnijos gyventojai pateikė tokius atsakymus: 

1. Aktyvi veikianti bendruomenė, rašanti projektus. 

2. Bendros šventės, vakaronės, jaunimo užimtumas. 

3. Etnokultūros plėtros. 

4. Kaimo bendruomenė galėtų daugiau investuoti į jaunimo užimtumą kaimo vietovėje, bei 

darbo vietų organizavimą. Dabar daug jaunų žmonių be darbo ir ateities. 

5. Parama darbo vietoms kurti ir gauti, nes nedarbo problema opi. 

6. Reikia daugiau investuoti į jaunimą. 

Taigi, gyventojų išsakyta nuomonė  atspindi jų lūkesčius, kad nevyriausybinės organizacijos 

yra pajėgios vykdyti ūkinę veiklą ir taip sukurti darbo vietas. Svarbus gyventojų nuomone ir NVO 

vaidmuo kuriant daugiau galimybių jaunimui, telkiant vietos gyventojus,  puoselėjant etnokultūrą. 

 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir organizacijos 

1) Švietimo ir ugdymo įstaigos.  

Seniūnijoje veikia Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla, kurioje 2014-2015 

mokslo metais mokėsi 115 mokinių, mokykloje dirba 24 mokytojai. (Kalvarijos savivaldybės 

administracijos duomenys). 

2014 m. Aistiškių kaime buvusios pradinės mokyklos pastate pradėjo veikti naujai įkurtas 

Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos Aistiškių universalus daugiafunkcinis 

centras. Centras aprūpintas baldais ir įranga (sporto, muzikos, buitine, kompiuterine). Visa tai 

planuojama naudoti ne tik ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformalaus vaikų ir suaugusių 

švietimo, bet ir laisvalaikio užimtumo organizavimui. Su vietos bendruomene šiuo metu yra 

derinama, kaip daugiafunkcinio centro veiklą „sustyguoti“ pagal vietos bendruomenės poreikius.  

2) Kultūros įstaigos. 

Seniūnijoje veikia Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Aistiškių ir Akmenynų 

filialai (Akmenynų filialas naujai suremontuotas ir įrengtas įgyvendinus projektą, finansuotą iš 

Kalvarijos VVG parengtos vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos, jame veikia nemokamas 

interneto ryšys), Kalvarijos savivaldybės kultūros centro Akmenynų laisvalaikio salė bei Aistiškių 

laisvalaikio salė.  
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Kraštotyros muziejus. Įkurtas 1988 m. Akmenynų pagrindinės mokyklos patalpose. Čia 

sukaupta vertinga kraštotyrinė medžiaga, apimanti mokyklos ir aplinkinių kaimų istoriją. 

Pagrindinis muziejaus fondas – 940 eksponatų, pagalbinis – 420 eksponatų. 

3) Sveikatos įstaigos.  

Akmenynuose veikia Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenynų medicinos 

punktas, kurio patalpos taip pat buvo atnaujintos iš Kalvarijos VVG parengtos strategijos finansuoto 

projekto. Buvo atliktas patalpų remontas, senas nusidėvėjęs inventorius pakeistas nauju, įsigyta 

reikiama medicininė įranga ir prietaisai.  

4) Socialines paslaugas teikiančios įstaigos.  

Reikia pažymėti ir Kalvarijos savivaldybės centre – Kalvarijoje veikiančias įstaigas, 

besirūpinančias socialinių paslaugų teikimu. Tai Kalvarijos globos ir užimtumo centras, kurį sudaro 

trys padaliniai: Socialinės globos namai, Pagalbos namuose tarnyba, Dienos globos namai, 

Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų 

draugija, Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“, Sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Kalvarijos viltis“. 

Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veiklos vertinimas 

Kaip Akmenynų seniūnijos gyventojai vertina savivaldybės (ir kartu seniūnijos) teritorijoje 

veikiančių institucijų ir valdžios veiklą, galima matyti 13 paveiksle.  

 

13 pav. Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veikla. Būklė 

 

Dviejų elementų būklę (paveiksle pažymėtų 2 ir 4 numeriais) respondentai įvertino kaip šiek 

tiek geresnę už vidutinę. Dar dviejų elementų (pažymėtų 1 ir 3 numeriais) būklę respondentų 
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nuomone yra vidutinė. O štai likusių dviejų elementų, paveiksle pavaizduotų penktu ir šeštu 

numeriais, būklė gyventojų nuomone yra kritinė: tai jaunimo reikalų sprendimas ir valdžios veiklos 

viešumas bei sprendimų priėmimo skaidrumas.  

 

14 pav. Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veikla. Tendencijos 

 

Akmenynų seniūnijos gyventojų vertinimu, 1-4 elemento būklė gerėja, labiausiai – 4 

numeriu pažymėto elemento – bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas bei rėmimas. Tačiau 

paskutiniųjų dviejų elementų būklę gyventojai įvertino kaip toliau blogėjančią. 

Kitos paslaugos gyventojams 

Gyventojai susitikimų metu išsakė, jog jiems trūksta bankomatų aparatų. Pačioje Kalvarijoje 

labai reikėtų valiutos keityklos. Gyventojai nepatenkinti ir Valstybinės mokesčių inspekcijos darbu 

Kalvarijoje (Kalvarijos mieste yra Valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės skyriaus 

nuotolinė darbo vieta). Anot gyventojų, Mokesčių inspekcijos skyrius dirba tik 2 dienas per savaitę, 

todėl, pvz. pajamų deklaravimo laikotarpiu žmonėms eilėse tenka laukti iki 7 valandos vakaro. 

Akmenynų seniūnijos gyventojai vis dar neturi kokybiško interneto. Dėl kalnuotumo ir 

miškuotumo. Nors Aistiškių kaime yra atvestas šviesolaidžio interneto kabelis, joks tiekėjas nesiima 

teikti paslaugų, nes tai ekonomiškai jam nenaudinga verslas galėtų imtis teikti paslaugas. Internetas 

yra tik gyvenvietėje (yra ir bibliotekoje, tačiau labai „stringa“), o vienkiemiuose privesti nėra 

galimybių dėl techninių kliūčių (per medžius ir kt.).  

1.4.2. Kultūros ištekliai 

Kultūros ir istorijos objektai bei vertybės. 

Seniūnijos teritorijoje yra šie valstybės saugomi kultūros paveldo objektai: 
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1. Aistiškių kaimo senosios kapinės vadinamos „ Prancūzkapinėmis“. 

2. Akmenynų evangelikų liuteronų senosios kapinės. 

3. Akmenynų kaimo senosios kapinės. 

4. Aleksandrovo kaimo senosios kapinės. 

5. Alšenkos evangelikų liuteronų senosios kapinės. 

6. Liepalotų kaimo senosios kapinės. 

Seniūnijos teritorijoje likę karo laikų „atributai“ – 2-ojo pasaulinio karo bunkeriai (vien tik 

Aistiškiuose jų yra trys, o seniūnijos teritorijoje apie 12. Karo metais seniūnijos teritorija driekėsi 

fronto linija. 

Amatų puoselėjimas. 

Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė mokykla įgyvendina projektą 

,,Palankių sąlygų sukūrimas puoselėti krašto istoriją ir tradicijas Kalvarijos savivaldybės Akmenynų 

pagrindinės mokyklos muziejuje ir medienos apdirbimo amatų centre“, finansuojamą iš Kalvarijos 

VVG parengtos vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos. Projekto įgyvendinimo metu ne tik bus 

renovuotos mokyklos muziejaus patalpos. Ketinama nugriauti niekam nenaudojamą mokyklos 

ūkinę pastato dalį, kurios būklė avarinė, ir vietoj jos naujai pastatyti rąstinį dviejų aukštų pastatą - 

medienos apdirbimo amatų centrą. Planuojama nupirkti visą reikiamą įrangą darbui su medžiu 

(medžio apdirbimo stakles, įrankius ir t.t.), t.y. medžio frezavimui, gręžimui, tekinimui, skobimui, 

šlifavimui.  

Numatyta, kad amatų centre mokiniams bus vedamos pamokos, o vietos bendruomenės 

nariai galės patys pasigaminti įvairių namų apyvokos daiktų, susitaisyti baldus ar tiesiog juos naujai 

atrenovuoti. Taip pat bus vykdomos edukacinės programos, kurios supažindins gyventojus su šiuo 

amatu, medžių savybėmis bei medienos dirbiniais ir jų nauda. Vyks tautodailininkų darbų ir 

etnografinės ekspozicijos, kurios supažindins lankytojus su lietuvių buitimi bei medžio dirbimo 

įrankiais. Ekskursijų metu svečiai amatų centre galės apžiūrėti ne tik rengiamas medžio skulptūrų, 

įvairiausių daiktų parodas, bet ir patys pasimokyti, pavyzdžiui, išsipjauti norimą detalę iš medžio ir 

ją panaudoti savo buityje (maisto lenteles, mentelės ir t.t.), pavaikščioti medinėmis klumpėmis ir t.t.  

Tarp seniūnijos gyventojų yra mokančių gaminti kulinarinio paveldo gaminius (mėsos 

gaminius, šimtalapius, tortus, pyragus, sūrius). 

Seniūnijoje kai kurios moterys vis dar mezga (M. Murauskienė, I. Ignatavičiūtė ir kitos), 

tačiau ši veikla yra pomėgis, iš kurios nėra užsidirbama pragyvenimui.   

Renginiai. 

Vietos gyventojų teigimu, seniūnijoje vis dar išlikusi giedojimo prie kryžių tradicija 

(giedama prie penkių kryžių). Bendruomenei svarbios yra tradicinės yra kaimų šventės: Rudens 
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šventė, Derliaus šventė, Užgavėnės, kaimo šventė slėnyje, Joninės, bažnytiniai Šv. Roko atlaidai 

Akmenynuose. Tarp seniūnijos gyventojų yra muzikantų, dainininkų, vargonininkas. 

Seniūnijoje vyksta renginiai, populiarinantys vietos amatus, tai vėlimo, mezgimo, lipdymo iš 

molio edukacinės programos. 

1.5. Gamtos ištekliai 

Vietos gyventojai džiaugiasi ir didžiuojasi puikiu seniūnijos kraštovaizdžiu. Seniūnijos 

teritorijoje yra keletas piliakalnių, kalvos ir kloniai suteikia teritorijai patrauklumo. Teritorija 

turtinga miškais (Vartelinės, Aistiškių), kuriuose šiltuoju metų laiku gausu gamtos gėrybių. 

Seniūnijos teritorijoje yra keletas ežeriukų. 

Seniūnijos gyventojai vertino ir teritorinio kapitalo komponentą „Krašto įvaizdis ir 

pastangos jį puoselėti“. Beveik visų elementų (turistų ir kitų, čia negyvenančių žmonių požiūris į 

kraštą ir jo gyventojus; kultūros istorijos ir architektūros paveldo puoselėjimas; gamtos paminklų ir 

kraštovaizdžio puoselėjimas; viešųjų erdvių įrengimas ir priežiūra; gebėjimas demonstruoti savo 

krašto savitumą, vietos tradicijas, amatus, kulinarinį paveldą ir kt.) būklė buvo įvertinta kaip 

vidutinė (žr. 15 pav.). Tik vieno elemento (meilės savo kraštui puoselėjimas ir patriotizmo 

ugdymas) būklė įvertinta kiek žemiau nei vidutiniškai. 

 

 

15 pav. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti. Būklė 

 

Vietos gyventojai vertindami kiekvieno elemento būklės tendencijas konstatuoja, jog 

situacija, kalbant apie bet kuria sritį, po truputį gerėja (žr. 16 pav.).  
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16 pav. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti. Tendencijos 

1.6. Gyventojų nuomonė: opiausios krašto problemos ir ateities tendencijų vertinimas 

Opiausios krašto problemos 

Gyventojų anketinės apklausos metu buvo aiškinamasi, kokios gyventojų nuomone yra 

opiausios krašto problemos? Kaip pasiskirto gyventojų atsakymai į šį klausimą,  matyti 17 

paveiksle. 

 

17 pav. Opiausios krašto problemos, respondentų atsakymų pasiskirstymas proc. 

 

Didžiausia dalis apklaustųjų, 24,6 proc. opiausia krašto problema laiko gyventojų skaičiaus 

mažėjimą. Antroje vietoje – nedarbas, šį atsakymą rinkosi kas šeštas respondentas. Trečioje vietoje 

pagal aktualumą – menkas jaunimo užimtumas ir gyventojų  senėjimas, šias problemas opiausiomis 

įvardijo kas aštuntas respondentas. Menkos vietos gyventojų pajamos rikiuojasi penktoje vietoje 

pagal reikšmingumą. Nors 17 paveikslas rodo, kad būtiniausių paslaugų trūkumas nėra problema, 

vis tik iš kitų gyventojų atsakymų akivaizdu, kad paslaugų organizavimas vietos gyventojams yra 
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dėmesio verta sritis. Apibrėždami opiausias problemas respondentai galėjo pasirinkti ne daugiau 

kaip 3 atsakymus, tokios problemos kaip nedarbas, menkos pajamos, gyventojų skaičiaus 

mažėjimas ir jų senėjimas nustelbė paslaugų trūkumo problemą. 

Gyventojų nuostatos dėl ateities 

Buvo svarbu išsiaiškinti, kokios yra gyventojų nuostatos ateities atžvilgiu. Į klausimą „ Jūsų 

nuomone, kaip keisis gyvenimas Jūsų gyvenamojoje vietovėje laikotarpiu iki 2020 m.?“, gyventojų 

atsakymai atvaizduoti 18 paveiksle. 

 

18 pav. Respondentų nuomonė apie vietovės situaciją laikotarpiu iki 2020 m., 

pasiskirstymas proc. 

 

Nors didesnioji apklaustų gyventojų dalis yra optimistai ir tiki, jog situacija gerės, vis tik 

nemaža dalis, daugiau kaip trečdalis visų apklaustųjų nurodė, kad situacija deja blogės. Ši nuomonė 

rodo ne tik skeptišką vietos žmonių nusiteikimą. Šiuo metu esančių problemų mastas iš tiesų verčia 

sunerimti ir ieškoti neatidėliotinų sprendimų, kaip sustabdyti nuolatinį kaimo situacijos blogėjimą.  
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2. AKMENYNŲ SENIŪNIJOS SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Daugelis gyventojų išlaikę ūkininkavimo 

tradicijas.  

 Bendruomenės, užsiimančios ūkine ir kita 

veikla, kuri teikia naudą vietos gyventojams.  

 Bendruomenės plėtra. 

 Gražus kraštovaizdis.  

 Veikianti biblioteka. 

 Veikiantys bendruomenės namai.  

 Geras susisiekimas. 

 Kursuojantis autobusas.  

 Pasienio regionas.  

 Bendruomenės verslo skatinimas. 

 Žmonių geranoriškumas. 

 Daugiafunkcinio centro veikla.  

 Mažėjantis žmonių skaičius.  

 Senstantis kaimas.  

 Nesutvarkyta viešoji infrastruktūra: kelio 

danga, nevalytas tvenkinys.  

 Trūksta medicinos punkto, pašto, saviveiklos.  

 Daugiau kultūrinio švietimo.  

 Nepalaikoma ryšių su kitais kaimais.  

 Mažai specialistų.  

 Daug aplinkai abejingų žmonių.  

 Išvykstantis jaunimas.  

 

Galimybės Grėsmės 

 Augs žemės ūkio produkcijos ir ypač 

natūralių maisto produktų paklausa. 

 Gyvenimas kaime taps labiau prestižinis. 

 Internetas ir kitos šiuolaikiškos 

komunikacijos priemonės mažins kaimo 

vietovių geografinį atotrūkį nuo šalies 

ekonomikos ir kultūros centrų. 

 Stiprės NVO vaidmuo sprendžiant skurdo ir 

kitas įsisenėjusias visuomenės problemas. 

 Visuomenė ir jos institucijos didesnį dėmesį 

skirs socialinei sanglaudai stiprinti ir įvairioms 

atskirties apraiškoms mažinti. 

 Visuomenės kaitos procesai  taps vis labiau 

dinamiškesni. 

 Stiprės ekonominių ir socialinių inovacijų 

vaidmuo užtikrinant šalies regionų 

konkurencingumą. 

 Vis labiau populiaresnis taps sveikos 

gyvensenos stilius. 

 Augs kaimo vaidmuo tenkinant visuomenės 

pažintinius, kultūrinius ir rekreacinius poreikius. 

 

 Mažės viešųjų paslaugų finansavimas.  

 Šalies regionų ekonominė ir socialinė raida 

išliks netolygi, stiprės didmiesčių ir 

pirmaujančių šalies regionų konkurencinė galia 

pritraukiant kapitalą ir darbo jėgą. 

 Tęsis specialistų ir jaunimo neracionali 

emigracija į užsienio šalis.  

 Lietuvoje socialinės investicijos toliau 

grėsmingai atsiliks nuo ES vidurkio, todėl 

menka parama šeimai, ikimokykliniam vaikų 

ugdymui, švietimui ir sveikatos apsaugai dar 

labiau skatins darbingų žmonių emigraciją į 

užsienį 

 Didės profesiniai reikalavimai darbuotojams  

 Stiprės konkurencija darbo rinkoje, šalyje 

stigs itin aukštos kvalifikacijos specialistų. 

 Mažės nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis. 

 Didės administraciniai reikalavimai verslui.  

 Išaugs produkcijos kokybės standartai.  

 Paramos kaimo plėtrai ir žemės ūkiui 

priemonės išliks sudėtingos, o jų įgyvendinimas 

reikalaus išorinės paramos.  
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3. AKMENYNŲ SENIŪNIJOS VERTYBĖS IR VIZIJA IKI 2023 M. 

 

 

 

Akmenynų seniūnijos gyventojų vertybės: 

 Sutarimas tarp gyventojų. 

 Saugumas (kaimas be vagysčių ir kitų nusikaltimų). 

 Draugiškumas. 

 Pagalba vienas kitam.  

 

 

 

Seniūnijos teritorijos vizija iki 2023 metų: 

 Daugiau tarpusavio bendradarbiavimo ir atsakingumo. 

 Jaunimas grįžta į tėviškę, imasi verslo. 

 Organizuojamas jaunų žmonių užimtumas. 

 Didesnis dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus žmonėms (organizuojamas užimtumas, 

teikiamos kitos paslaugos). 

 Sukurtos darbo vietos.  

 Plėtojamas turizmas.  

 Sutvarkyta viešoji infrastruktūra: pagerinta kelių danga, apšvietimas, įrengti šaligatviai, 

vandentiekis, kanalizacija, sutvarkytas Aistiškių kaimo parkas.  

 Veikia medicinos punktas, paštas, kirpykla, spartus internetas, teikiamos kitos paslaugos 

gyventojams. 

 Veikia žemės ūkio produktų perdirbimo centras. 
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4. AKMENYNŲ SENIŪNIJOS PERSPEKTYVIOS PLĖTROS SRITYS 2014-

2020 M. LAIKOTARPIU 

Sritys 
Būtinybė plėtoti sritį 

1-nebūtina    5 - būtina 

1. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas, ir pačių darbo 

vietų kūrimas 4,5 

2. Paslaugų gyventojams plėtra 4,0 

3. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas 

kaimo vietovėse 
3,9 

4. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą ir 

realizavimą 
3,8 

5. Plačiajuosčio interneto prieigos suteikimas, viešųjų 

elektroninių paslaugų teikimo plėtra bei kaimo gyventojų 

skatinimas naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis 
3,8 

6. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms plėtra 3,7 

7. Viešosios infrastruktūros pagerinimas 3,6 

8. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos  3,6 

9. Palankesnių sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje 

sudarymas, visų pirma, kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje 

palengvinimas 

3,5 

10. Savanorystę skatinanti veikla  3,4 

11. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas 3,3 

12. Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir 

miškininkystės sektoriuose skatinimas 
3,3 

13. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, taip 

pat kraštovaizdžių būklės gerinimas 
3,3 

14. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, 

liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 

palengvinimas bioekonomikos tikslais 

3,1 

 


