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1. LIUBAVO SENIŪNIJOS SOCIALINĖ EKONOMINĖ SITUACIJA 

1.1. Bendra informacija apie seniūniją 

Liubavo seniūnija yra Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, pietvakarinėje savivaldybės dalyje. 

Šiaurėje ribojasi su Akmenynų ir Kalvarijos seniūnijomis, rytuose – Sangrūdos, vakaruose – 

Vilkaviškio rajono savivaldybe, pietuose – valstybės siena su Lenkijos Respublika. Seniūnijos 

plotas - 5859 ha. Seniūnijoje yra 32 kaimai. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 

2014 m. seniūnijoje gyveno 742 gyventojai (iš jų 347 vyrai ir 395 moterys). Seniūnijos teritorija 

padalyta į dvi kadastrines vietoves – Liubavo ir Salaperaugio. 

Seniūnijos centras – Liubavas yra netoli Šešupės, labai kalvotoje, vis žemėjančioje Šešupės 

slėnio link vietoje, apie 14 km į pietvakarius nutolęs nuo Kalvarijos, tik 1,5 km atstumu nuo 

Lenkijos. Liubave gyvena 310 gyventojų. 

 

1 pav. Liubavo seniūnija 

 

Seniūnijoje įkurtos 3 seniūnaitijos: 

1) Liubavo (apima Grandų, Klinavo, Liubavo, Mantrimų, Skaisčių, Skaistelių, Žiogaičių 

kaimus); 2) Pagraužių seniūnaitija (priklauso Beržynų, Būdviečių, Gulbinavo, Jurgiškių, Kalnelių, 

Makauskų, Pagraužių, Papiliakalnių, Saulėgrąžių, Trempinių kaimai); 3) Salaperaugio seniūnaitija 

(priklauso Aguonio, Asavos, Barkų, Kazlavo, Kovų, Palucmargių, Reketijos, Sabaliavo, 

Salaperaugio, Sauselio, Senabūdžio, Šarkaičių, Šarkio, Šarkyčios, Tribarčių kaimai). 

Bendras seniūnijos kelių ilgis – 74,16 km (Kalvarijos savivaldybės administracijos 

duomenys), iš jų 7,8 proc. – su asfalto danga.  

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

gyventojai didžiuojasi savo gyvenamąja vietove. Jų požiūris į gyvenamąją vietovę pavaizduotas 2 

paveiksle.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:LiubavoSeniunija.png
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2 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą „Ar didžiuojatės savo gyvenamąja vietove?“, 

pasiskirstymas proc. 

Absoliuti dauguma respondentų savo gyvenamąja vietove didžiuojasi. Beveik 18 proc. 

respondentų rinkosi – beveik 13 proc. nurodė, jog nesididžiuoja.  

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. 

 

Gamta ir kraštovaizdžiu didžiuojasi 33 proc. visų apklaustų seniūnijos gyventojų. Antroje ir 

trečioje vietoje didžiuojamasi čia gyvenančiais žmonėmis ir vietos valdžios veikla (šiuos variantus 

nurodė po 15,4 proc. respondentų). Beveik 13 proc. apklaustųjų didžiuojasi seniūnijos geografine 

padėtimi. Tarp apklaustųjų nebuvo besididžiuojančių žemės ūkio pasiekimais bei vietos verslu ir 

amatais (žr. 4 pav.). 

 

1.2. Socialinė situacija 

Gyventojai. Liubavo seniūnijos teritorijoje 2014 m. gyveno 742 gyventojai (Kalvarijos 

savivaldybės administracijos duomenys). Seniūnijos gyventojų tankumas 2014 m. duomenimis 

buvo 12,7 gyv./km
2
. Seniūnijos gyventojų skaičius 2014 m. lyginant su 2011 m. sumažėjo 16 

procentų (žr. 1 lentelę). 
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1 lentelė. Liubavo seniūnijos gyventojų skaičius 

Gyventojų skaičius 2011 m. 2014 m. 

Vyrai 416 347 

Moterys 472 395 

Iš viso 888 742 
 

Analizuojant 2014 m. duomenis, gyventojų amžiaus struktūroje didžiausią dalį sudaro 

asmenys nuo 40 iki 64 m., ir 65 m. ir vyresni gyventojai – po 24,3 proc. Tik kiek mažesnė 

gyventojų dalis (23,9 proc.) priklauso amžiaus grupei nuo 30 iki 39 m. Asmenys iki 14 m. amžiaus 

sudaro 17,2 proc. visų seniūnijos gyventojų. Jaunimas nuo 14 iki 29 m. amžiaus sudaro dešimtadalį 

visų seniūnijos gyventojų. (žr. 4 pav.). 

 

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

Liubavo seniūnijoje vyrauja neigiamos natūralios gyventojų kaitos tendencijos. Neigiama 

gyventojų kaita užfiksuota tiek 2011, tiek 2014 metais (žr. 2 lentelę).  

 

2 lentelė. Liubavo seniūnijos gyventojų kaita 

 2011 m. 2014 m. 

Gimusieji 10 11 

Mirusieji 16 18 

Natūrali gyventojų kaita -6 -7 
 

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

dalyvavusieji gyventojai 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 procentų 

respondentų rinkosi atsakymus, jog kiekvieno iš elementų būklė „gera“, „vidutinė“ arba „bloga“. 
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Žalia kreivė žymi vidutinį vertinimą, gautą išvedus vidurkį iš visų respondentų vertinimų. Vienetas 

kreivėje reikštų, kad elemento būklė bloga, dvejetas – vidutinė, trejetas – gera. Tad paveiksle 

galima matyti, kokia vietos gyventojų nuomone yra kiekvieno elemento būklė. 

 

5 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Būklė 

Šiek tiek geresnė nei vidutinė gyventojų nuomone yra pirmojo ir atrojo elementų būklė 

(nuostata būti gyvenvietės šeimininku/didžiavimasis gyvenamąja vietove ir gyventojų tarpusavio 

bendravimo kultūra bei kaimynystės santykiai). Artima vidutinei penktojo elemento būklė 

(gyventojų gebėjimas atjausti patiriančius socialinę atskirtį). 

Prasčiausiai vertintas gyventojų įsitraukimas į bendruomenių ir kitą viešąją veiklą (paveiksle 

ketvirtu numeriu pažymėtas elementas). 

 

6 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Tendencijos 
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Gyventojų vertinimu, visų elementų būklė turi tendenciją gerėti, labiausiai 1-3 elementų. Tik 

labai nežymiai gerėja penktojo elemento būklė (gyventojų gebėjimas atjausti asmenis, patiriančius 

socialinė atskirtį).  

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. 

 

7 pav. Žmogiškieji ištekliai. Būklė  

 

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

kritinė yra paveiksle antru, trečiu ir penktu numeriu pažymėtų elementų būklė (gyventojų 

pasirengimas imtis savo verslo; jaunimo aktyvumas darbo rinkoje; jaunų šeimų bei specialistų 

įsitvirtinimas vietovėje. Sekantis paveikslas vaizdžiai iliustruoja, kad vietos gyventojai nemato 

gerėjimo tendencijų kalbant apie daugumą analizuojamų elementų. Jų būklė daugumos įsitikinimu 

tik blogėja, išskyrus ketvirtą ir šeštą elementus. Vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio 

užimtumas nežymiai gerėja, kaip ir didėja gyventojų pastangos sveikai gyventi.  
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8 pav. Žmogiškieji ištekliai. Tendencijos 

 

Seniūnijos gyventojų pateikti žmogiškųjų išteklių būklės ir tendencijų vertinimai liudija apie 

kritinę situaciją seniūnijoje. Daugelis gyvenimo sričių gyventojų netenkina, be to, jie menkai 

pasirengę priimti iškilusius iššūkius. Todėl tik nauji veikimo būdai ir glaudus bendradarbiavimas 

tarp organizacijų ir įstaigų visos savivaldybės mastu gali duoti proveržį.  

Pašalpų mokėjimas. 2011 m. Liubavo seniūnijoje buvo 250 socialinės pašalpos gavėjų, 

jiems išmokėtos pašalpos sudarė 153,12 tūkst. Eur (528,7 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). (Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenys). Pašalpas gaunančių asmenų 

skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo sugriežtinta pašalpų skyrimo tvarka. 

Socialinės rizikos šeimos. Liubavo seniūnijoje 2011 m. pabaigoje buvo 7 šeimos, įtrauktos į 

socialinės rizikos šeimų sąrašą, jose augo 24 vaikai. 2014 m. pabaigoje šeimų skaičius buvo toks 

pat, o socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius sumažėjo iki 22.  

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

asmenų nebuvo, 2014 m. tokias paslaugas gavo 2 asmenys. 

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

kurių 2 - jaunos šeimos), 2014 m. – jau 8 šeimos, iš kurių 6 – jaunos šeimos. 

Socialinė globa ar rūpyba. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, seniūnijoje 

2014 m. buvo 1 asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa ar rūpyba.  

 

1.3. Ekonominė situacija 

Seniūnijos teritorijoje veikia 2 parduotuvės, kavinė – motelis (RV, UAB „NOSTRADA“), 

kavinė - baras „INTERSISTEMA“ (abi maitinimo įstaigos – Salaperaugio k.). Įsikūrę nemažai 

degalinių: RV, UAB „NOSTRADA“ (Kazlavo k.), „LUKOIL BALTIJA“, UAB „Kauno filialo 
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Pelucmurgių degalinė“ (Pelucmurgių k.), „NESTE LIETUVA“, UAB „Kalvarijos D degalinė“ 

(Salaperaugio k.), automatinė degalinė „Alexela“ (Salaperaugio k.).  

Kazlavo k. veikia krovininių automobilių servisas,  Liubavo pagrindinėje mokykloje veikia 

staliaus dirbtuvės. 

Palengva seniūnijoje formuojasi kaimo turizmo paslaugos. Šiuo metu statoma kaimo 

turizmo sodyba  „Reketijos dvaras“ prie Reketijos ežero, dar bent trys paslaugų teikėjai žada 

pasiūlyti kaimo turizmo paslaugas. Seniūnijos teritorijoje yra poilsiavietė. 

 

Žemės ūkis. Dauguma Liubavo seniūnijos gyventojų verčiasi „ūkiškai“. Liubavo seniūnijoje 

2014 m. buvo 219 ūkininkaujantys, t.y. 15 daugiau nei 2011 m. (Kalvarijos savivaldybės 

administracijos duomenys). Daugiau kaip pusė (120) ūkininkauja smulkiuose, iki 5 ha dydžio 

ūkiuose. 22,8 proc. visų ūkininkaujančiųjų ūkininkauja nuo 6 iki 20 ha plote, mažesnė dalis – 13,7 

proc. nuo 21 iki 50 ha. Nuo 51 iki 100 ha plotuose ūkininkauja tik 5,5 proc. Virš 100 ha plote 

ūkininkauja 3,2 proc. subjektų (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Ūkininkaujantys Liubavo seniūnijoje 

 2011 m. 2014 m. 

Visi ūkiai 204 219 

Iki 5 ha (įskaitytinai) 50 120 

6-20 ha (įskaitytinai) 101 50 

21-50 ha (įskaitytinai) 50 30 

51-100 ha (įskaitytinai) 3 12 

Daugiau nei 101 ha - 7 
 

Seniūnijoje priskaičiuojami 219 ūkininkų ir šeimos ūkių, vidutinis ūkio dydis yra 7 ha (žr. 4 

lentelę). Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2014 m. žemės ūkyje dirbo 218 

asmenų, t.y. net 37,8 proc. mažiau nei 2011 m.  

4 lentelė. Ūkininkai ir šeimos ūkiai 

 2011 m. 2014 m. 

Ūkių skaičius 204 183 

Vidutinis ūkio dydis, ha 7,00 7,00 

Žemės ūkio darbuotojų skaičius 350 218 
 

Absoliuti dauguma ūkių (143) yra mišrūs (2014 m. duomenys), 28 ūkiai pasirinkę 

gyvulininkystės, 8 ūkiai – augalininkystės kryptį. 3 ūkiai yra ekologiniai (sodininkystės, mėsinės 

galvijininkystės ir augalininkystės krypties), 1 ūkis užsiima žemės ūkio produkcijos perdirbimu ir 

realizavimu. Tarp ūkininkaujančiųjų seniūnijoje tik 5,5 proc. yra jauni ūkininkai iki 40 m. amžiaus. 

Tampa populiaru auginti netradicines gyvūnų veisles – seniūnijos teritorijoje yra danielių 

ūkis. Seniūnijoje yra užsiimančių ir dekoratyvinių paukščių (balandžių) auginimu, veikia žirgynas. 
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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 daugumos elementų būklę įvertino 

esant blogą. Artima vidutinei yra antrojo (įmonių rūpinimasis darbuotojais) ir šeštojo (verslininkų ir 

ūkininkų dalyvavimas viešajame gyvenime) elementų būklė Labiausiai kritiškai įvertinta 5 

elemento būklė (vietos amatininkų gebėjimas kooperuotis), taip pat prasta ir 4 elemento būklė 

(vietos ūkininkų gebėjimas kooperuotis).  

 

9 pav. Savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir jų veikla. Būklė 

 

Visų elementų būklė gyventojų nuomone nežymiai gerėja. Tik trečiojo elemento būklės 

gerėjimo tendencijos gyventojų nuomone yra vos pastebimos. 

 

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

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). 
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12 pav. Prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas. Tendencijos 

Gyventojai daugumo elementų būklę vertino žemiau nei vidutiniškai, išskyrus pirmąjį 

elementą. Elemento „Viešosios paslaugos gyventojams“ būklė gyventojų buvo įvertinta kaip kiek 

geresnė už vidutinę. Žemiausiai įvertinta penkto (paslaugos verslininkams) ir šešto (produktai ir 

paslaugos turistams) elementų būklė. Tiesa, gyventojai teigia, kad visų elementų būklė gerėja. 

Labiausiai – viešosios paslaugos gyventojams (12 paveiksle pirmu numeriu pažymėtas elementas). 

Tik labai nežymiai gerėja penktojo elemento būklė (paslaugos vietos verslininkams). 

 

1.4. Socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai 

1.4.1. Organizacijos ir institucijos 

 

Nevyriausybinės organizacijos  

Seniūnijos teritorijoje veikia keturios bendruomeninės organizacijos – Visuomeninė 

organizacija Liubavo bendruomenė, Salaperaugio bendruomenė, Pagraužių bendruomenė, Reketijos 

bendruomenė. 

Liubavo ir Salaperaugio bendruomenės aktyviai dalyvavo Kalvarijos VVG parengtos vietos 

plėtros 2007-2013 m. strategijos įgyvendinime. Liubavo kaimo bendruomenė įgyvendino projektą 

,,Liubavo gyventojų laisvalaikio erdvės gerinimas“. Jo metu sutvarkyta kalva kaimo centre,  

rekreacinėje zonoje (įrengti 8 stacionarūs lauko suolai, pastatytos šiukšliadėžės). Taip pat ši 

bendruomenė vykdė projektą ,,Liubavo kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas 

gyventojų kultūrinei bei poilsinei veiklai“. Iš projekto lėšų buvo atnaujintas ir sutvarkytas 200 m
2
 

ploto akmenimis grįstas takas, per kalvą vedantis link mokyklos; įrengtas elektros įvadas lauko 

įrenginiams ir pastatyti 5 teritorijos apšvietimo stulpai; išgenėti medžiai bei krūmai. Bendruomenė 
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rūpinasi ir tradicinių amatų išsaugojimu. Dar vienas bendruomenės įgyvendintas projektas, 

finansuotas iš vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos yra  „Liubavo keramikos studija“. Apie 

projekto rezultatus plačiau galima sužinoti skirsnyje „Amatų puoselėjimas“. 

Aktyvią projektinę veiklą vykdė ir Salaperaugio kaimo bendruomenė. Ji įgyvendino projektą 

„Salaperaugio bendruomenės pastato patalpų remontas, įrengiant jose aktų salę ir muziejų“ Šiuo 

projektu suremontuota Salaperaugio dalis kaimo bendruomenės panaudos teise valdomo pastato 

patalpų, įkuriant jose aktų salę ir muziejų. Dar vienu parengtu ir įgyvendintu projektu bendruomenė 

įsirengė amatų centrą (plačiau apie šią iniciatyvą – skirsnyje „Amatų puoselėjimas“. Trečias 

bendruomenės įgyvendintas projektas – „Kur peraugo sala“, skirtas kultūros tradicijų puoselėjimui 

ir populiarinimui.  

Atliekant vietos gyventojų anketavimą buvo siekiama išsiaiškinti, kokia gyventojų nuomone 

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

didžiausią naudą? Liubavo seniūnijos gyventojai teikė nedaug pasiūlymų. Viename jų išsakyta, kad 

perspektyvu yra vaistažolių auginimas (tokios veiklos nauda – neteršiama gamta, būtų sukurtos 

darbo vietos, pagražėtų kraštovaizdis). Pora respondentų siūlė gerinti viešąją infrastruktūrą, o dar 

vienas išsakė, kad turėtų vykti tiesioginis bendravimas su visais žmonėmis, neperšant aktyvo 

nuomonės. 

Seniūnijos teritorijoje veikia ir kitos NVO: Kalvarijos neįgaliųjų draugijos filialas, 

medžiotojų klubas „Liubavas“, moterų klubas „Šelmenta“ (Salaperaugyje). Svarbų vaidmenį 

seniūnijos tikinčiųjų gyvenime atlieka Liubavo Švč. Trejybės parapija. 

 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir organizacijos 

1) Švietimo ir ugdymo įstaigos.  

Šiuo metu Liubave veikia pagrindinė mokykla, joje 2014-2015 mokslo metais mokėsi 87 

mokiniai, dirbo 18 mokytojų. 

2) Kultūros įstaigos. 

Seniūnijos teritorijoje veikia Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Liubavo ir 

Salaperaugio filialai (Liubavo filialas naujai suremontuotas ir įrengtas įgyvendinus projektą, 

finansuotą iš Kalvarijos VVG parengtos vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos). 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras turi filialus – laisvalaikio sales Liubave ir 

Salaperaugyje. 

3) Sveikatos įstaigos.  

Liubave veikia Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktas. Jo 

patalpos buvo atnaujintos iš Kalvarijos VVG parengtos strategijos finansuoto projekto. Buvo 

atliktas patalpų remontas, senas nusidėvėjęs inventorius pakeistas nauju, įsigyta reikiama 

medicininė įranga ir prietaisai.  
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4) Kitos įstaigos. Liubave veikia paštas, Liubavo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veiklos vertinimas 

Kaip Liubavo 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 

 

Geriausiai apklausti gyventojai įvertino 13 paveiksle pirmu numeriu pažymėto elemento 

būklę (rūpinimasis asmens ir turto apsauga). Šiek tiek geriau nei vidutiniškai įvertinta 2-4 elementų 

būklė. Kiek prastesnė už vidutinę yra šeštojo elemento būklė (valdžios viešumas ir sprendimų 

priėmimo skaidrumas), o penktojo elemento būklė gyventojų vertinimu yra artima blogai (jaunimo 

reikalų sprendimas).  
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14 pav. Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veikla. Tendencijos 

 

Seniūnijos gyventojų vertinimu, žymiai gerėja tiek rūpinimasis turto apsauga, tiek socialinės 

rūpybos reikalų sprendimas, tiek krašto savitumo puoselėjimas ar bendruomenių ar kitų NVO 

veiklos skatinimas (14 paveiksle 1-5 numeriais pažymėti elementai). Nežymiai, tačiau gerėja, 

jaunimo reikalų sprendimas ir valdžios veiklos kokybė. 

Kitos paslaugos gyventojams 

Gyventojai susitikimų metu išsakė, jog jiems trūksta policininkų, gydytojų (odontologo ir 

kitų). Taip pat pasigendama maitinimo paslaugų, kirpyklos, bankomatų kaime, nakvynės paslaugų, 

blaivyklos. Taip pat buvo pastebėta, kad reikalinga ir išblaivinimo įstaiga, nes, deja, kaimuose 

geriama daug. 

1.4.2. Kultūros ištekliai 

Nematerialus paveldas. 

Švenčiamos tradicinės Liubavo krašto šventės: kaimo šventė, Joninės, Užgavėnių eitynės po 

kaimus, Mažosios Velykėlės, Margučių ridenimo šventė, Advento vakaronė, Kalėdos, Naujųjų 

Metų sutikimas). Šiame krašte garsūs Škaplierinės atlaidai. 

Seniūnijos turtas yra padavimai apie kraštą (Komplyčkalnį ir kiti). 

Seniūnija didžiuojasi iš čia kilusiais garsiais žmonėmis. Liubavo valsčiuje Skaistelių kaime 

1889 m. gimė kompozitorius Jonas Bendorius. Liubavo kaime 1882 m. gimė poetas, dramaturgas, 

vertėjas Jonas Boleslovas Smelstorius (vėliau gyveno JAV). Klinavo kaime 1873 m. gimė vertėjas, 
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publicistas Vincas Jokūbėnas, emigravęs į JAV, už lietuviškos spaudos platinimą buvo kalintas 

Kalvarijos kalėjime. Epidemių kaime 1902 m. gimė „Ateities“ žurnalo redaktorius, poetas Antanas 

Januševičius. 1898 m. Liubavo kaime gimė dailininkas Vincas Košuba. 

 

Kultūros ir istorijos objektai bei vertybės. 

Seniūnijos teritorijoje yra valstybės saugomi objektai yra senosios kapinės: Klinavo kaimo 

senosios kapinės, Salaperaugio kaimo senosios kapinės, Senabūdžio kaimo senosios kapinės, 

Skaistelių kaimo senosios kapinės, Trempinių kaimo senosios kapinės. Liubavo Sovietinių karių 

kapinės ir Liubavo žydų senosios kapinės. Architektūros paveldui priskiriamas Žaliosios piliakalnis, 

saugomas architektūros paveldo objektas yra rašytojo A. Venclovos tėviškė (sodyba). 

Vienas iš lankytinų objektų seniūnijoje - Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia. Dvi pirmosios 

Liubavo bažnyčios sudegė per pasaulinius karus. Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia įrengta 1956 m., 

padidinus mūrinę kapinių koplyčią mediniu priestatu. Bažnyčia garsi čia saugomu Švč. Mergelės 

Marijos paveikslu, rastu senovėje ąžuole ant Trempinių kalno ir išlikusiu per visus gaisrus. 

Mindaugų Šv. Mykolo bažnyčia – tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, 

su bokšteliu. Įrengiant vidų panaudotas stačiatikių cerkvės inventorius. Šventoriaus tvora medinių 

statinių, su mūriniais stulpais. 

Koplytstulpis „Titaniko kunigui“ Juozui Montvilai, pastatytas 1910–1911 m. Liubave 

tarnavusiam ir „Titaniko“ katastrofoje žuvusiam kunigui Juozui Montvilai atminti. 1912 m. per 

liūdnai pagarsėjusią laivo katastrofą kun. J. Montvila iki paskutinės minutės klausęs laivo keleivių 

išpažinčių, atsisakęs pasinaudoti gelbėjimo valtimi, išgelbėjo gyvybę nepažįstamajam (kuriam 

atidavė savo leidimą į valtį).  

 

Amatų puoselėjimas. 

Prie amatų puoselėjimo svariai prisideda seniūnijoje veikiančios bendruomeninės 

organizacijos. Liubavo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Liubavo keramikos studija“ pagal 

Kalvarijos vietos plėtros strategijos II prioriteto 2.2 priemonę ,,Krašto kultūros ir tradicijų 

puoselėjimas“. Projektas yra skirtas puoselėti krašto kultūrą ir tradicijas. Įgyvendinant projektą 

įsigytos dvi skirtingo tūrio ir galingumo keramikos išdeginimo krosnys, molio valcavimo staklės, 

žiedimo staklės bei kita reikalinga įranga ir medžiagos. Įgyvendinus projektą atsirado erdvė krašto 

tradicijų puoselėjimo renginiams, edukacinėms programoms, plenerams. Įkurta studija pasitarnauja 

vietos bendruomenės jaunimo užimtumui skatinti, meninių įgūdžių ugdymui. Projektui skirta 

9198,33 Eur parama. 

Salaperaugio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Salaperaugio bendruomenės 

reikmėms naudojamo pastato sutvarkymas, įrengiant amatų centrą“ (paramos suma projektui - 

29808,55 Eur). Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti pastato remonto darbai: išardytos dvejos 
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atitvaros, sutvarkytos dvi patalpos (vienos iš jų sienos iškaltos lentomis, antroji – išdažyta), 

pastatytas židinys, renovuotas sanitarinis mazgas. Salaperaugio krašto moterys nuo seno garsėjo 

savo audėjomis, todėl amatų centras pasirinko audimo kryptį – tautinių rūbų audimą. Šio tikslo 

įgyvendinimui kaimo bendruomenė įsigijo audimo stakles, du verpimo ratelius, siuvimo mašiną. 

Seniūnijos gyventojai džiaugiasi ir didžiuojasi vietos gyventojais, puoselėjančiais amatų 

tradicijas: Salaperaugio kaimo gyventoju Sauliumi Tumeliu (siuvinėja, margina, kuria margučius, 

kuria kitus rankdarbius), Rasele Baliuliene (margina margučius, gamina kulinarinio paveldo 

gaminius), Danute Asipauskiene (margučių margintoja). Seniūnijoje kuriami ir medžio dirbiniai 

(įmonė – „Povilo medis“), veikia fotostudija. 

Seniūnijoje yra šeimininkų, mokančių pagaminti kulinarinio paveldo patiekalų. 

 

1.5. Gamtos ištekliai  

Seniūnijos kraštovaizdis tikrai gražus – nemažos kalvos, gilūs kloniai, kai kur – nedidelės 

lygumėlės, miškeliai, medžių guotai. Iš Lenkijos į seniūnijos teritoriją atiteka Šešupė, o čia ją savo 

vandenimis maitina Graužės ir Šelmentos upeliai. Šioje teritorijoje savo ištakas turi Aistos ir 

Rausvės upeliai. Yra nemažai ežerų ežerėlių. Didžiausias iš jų yra Reketijos ežeras (37 ha), du 

ežerai tyvuliuoja prie Salaperaugio kaimo. Pačiame Lietuvos – Lenkijos pasienyje stūkso Žaliosios 

piliakalnis, Kačergų kalnas (225 m aukštis). Kačergų kalnas – legendomis ir padavimais apipinta 

kalva į pietus nuo Liubavo miestelio. Ant kalvos įrengtas apžvalgos bokštas nuo kurio atsiveria 

nuostabaus grožio kraštovaizdis, matyti 5 parapijų bažnyčių bokštai (Liubavo, Jelenavo, Vižainio, 

Akmenynų, Gražiškių), Šešupės vingis. 

Piliakalniai – Liubavo (įrengtas), Žaliosios, Papiliakanių. Papiliakalnių piliakalnis – 

maždaug tūkstančio metų senumo kultūros paminklas. Pasižymi stačiais 22 m aukščio šlaitais. 

Šiauriniame aikštelės krašte 1944 m. iškastas apkasas. Aikštelės rytinėje pusėje stovi paminklas 

1944 m. spalio mėnesį žuvusiems vokiečių kariams atminti. Piliakalnis apaugęs pušimis, properšose 

atsiveria gražūs apylinkių vaizdai. 

Trempinių kaimas ir Koplyčkalnis. 3 km į šiaurę nuo Liubavo yra Trempinių kaimas ir 

legendomis apipintas kalnelis, vadinamas Koplyčkalniu. Pagal padavimus, baudžiavos laikais šiame 

kalnelyje ant ąžuolo šakos rastas bekabąs Dievo Motinos paveikslas. Tuometis Trempinių dvaro 

šeimininkas įsakęs ąžuolą nukirsti, iš jo padaryti spintą paveikslui ir nugabenti į Liubavo bažnyčią. 

Spinta išliko iki Pirmojo pasaulinio karo, kada bažnyčia sudegė. Apdegęs paveikslas išgelbėtas, 

atnaujintas ir padėtas naujojoje Liubavo bažnyčioje, kur saugomas iki šių dienų. 

Seniūnijos gyventojai įvertino teritorinio kapitalo komponentą „Krašto įvaizdis ir pastangos 

jį puoselėti“. Tik trijų – pirmojo (turistų ir kitų, čia negyvenančių žmonių požiūris į kraštą ir jo 

gyventojus), trečiojo (gamtos paminklų ir kraštovaizdžio puoselėjimas) ir ketvirto (viešųjų erdvių 
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įrengimas ir priežiūra) elementų būklė buvo įvertinta aukščiau nei vidutiniškai (žr. 15 pav.). Šešto 

elemento (meilės kraštui puoselėjimas) būklė gyventojų vertinimu yra vidutinė, o antro (paveldo 

puoselėjimas) ir penkto (gebėjimas demonstruoti krašto savitumą) elementų būklė artima vidutinei. 

 

15 pav. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti. Būklė 

 

Vietos gyventojai vertindami kiekvieno elemento būklės tendencijas konstatuoja, jog 

situacija, kalbant apie bet kurią sritį, po truputį gerėja (žr. 16 pav.).  

 

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

 

Didžiausia dalis apklaustųjų, 18,2 proc. opiausia krašto problema laiko nedarbą. Antroje bei 

trečioje vietoje – gyventojų skaičiaus mažėjimas ir bloga infrastruktūra – šiuos atsakymus rinkosi 

po 16,4 proc. respondentų. Opiausių problemų penketuką „uždaro“ gyventojų senėjimo problema. 

Reikia paminėti, kad tik vos mažesnė respondentų dalis opiausia problema nurodė kaimo gyventojų 

socialinę nelygybę.  

 

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 absoliuti apklaustų gyventojų dalis yra optimistai ir tiki, jog situacija gerės, beveik 18 

proc. apklaustų gyventojų mano, kad situacija klostysis į prastesniąją pusę. Ši nuomonė rodo ne tik 

skeptišką vietos žmonių nusiteikimą. Kaimo vietovių problemų mastas verčia ieškoti skubių 

sprendimų, kaip sustabdyti nuolatinį kaimo situacijos blogėjimą.   
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2. LIUBAVO SENIŪNIJOS SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Nuostabi gamta. 

 Arti Lenkijos Respublika. 

 Gražus gamtovaizdis. 

 Sutvarkyti bendruomenės namai, pritaikyti 

įvairiems gyventojų poreikiams. 

 Veikia mokykla, medicinos punktas, 

seniūnija, paštas, biblioteka, socialinės paramos 

skyrius. 

 Rekonstruotas seniūnijos pastatas, mokykla, 

bažnyčia. 

 Geras susisiekimas. 

 Pozityvi bendruomenės veikla. 

 Ekologiška, švari aplinka. 

 Šilti, geri žmonės.  

 Darbas gyvenamojoje vietovėje. 

 Prasta vandentiekio ir kanalizacijos būklė. 

 Prasta kelių būklė. 

 Darbo vietų trūkumas.  

 Mažai jaunų žmonių, jaunų šeimų. 

 Paslaugų trūkumas.  

 Pramogų trūkumas.  

 Nepakankama infrastruktūra.  

 Toli nuo savivaldybės centro.  

 Gyventojams stinga verslumo.  

 Trūksta pozityvaus požiūrio.  

 Senėjantys gyventojai.  

 

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. LIUBAVO SENIŪNIJOS VERTYBĖS IR VIZIJA IKI 2023 M. 

Liubavo seniūnijos gyventojų vertybės: 

 Draugiškumas. 

 „Gyvas“ žmonių bendravimas (ne telefonu ar internetu). 

 Pasitikėjimas vieni kitais.  

 Pagarba vienas kitam. 

Liubavo seniūnijos teritorijos vizija iki 2023 metų: 

 Didėja gyventojų skaičius.  

 Visi turi solidžiai apmokamą darbą.  

 Daugiau verslumo. 

 Vystomi amatai (veikia keramikos studija ir kt.). 

 Veikia vietos produkcijos perdirbimo įmonėlės. 

 Vietoje teikiamos įvairios paslaugos gyventojams: medicinos (stomatologas, gydytojo 

konsultacija ir laboratoriniai tyrimai vietoje), kirpyklos, odontologijos, senelių priežiūros 

(veikia senelių namai), ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros.  

 Veikia kepykla, vaistažolių džiovykla, daugiau maisto prekių parduotuvių. 

 Išplėtotos pramogos: slidinėjimas, galimybė žaisti tenisą, mini golfą, vandens pramogos, 

pasivažinėjimas dviračiais, apžvalginės ekskursijos ir kt. 

 Populiarūs atsinaujinantys energijos šaltiniai (veikia vėjo jėgainės, saulės baterijų blokai, 

ekologiško kuro gamybos cechas). 

 Atnaujinta viešoji infrastruktūra: renovuotas vandentiekis ir kanalizacija, išasfaltuoti keliai, 

įrengti šaligatviai ir dviračių takai, sutvarkytas parkas, įrengta poilsio zona prie Kačergų 

kalno. 

 Skiriamas tinkamas dėmesys žmonių priklausomybėms. 

 Pasikeitęs žmonių požiūris į visuomeninę veiklą. 

 Mokyklos bendruomenė – atvira ir kurianti. 

 Veikia turizmo sodyba su kubilu ir pirtimi.  

 Daugiau žmonių su šypsena veide.  
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4. LIUBAVO SENIŪNIJOS PERSPEKTYVIOS PLĖTROS SRITYS 2014-2020 

M. LAIKOTARPIU 

 

Sritys 
Būtinybė plėtoti sritį 

1-nebūtina   5 - būtina 

1. Paslaugų gyventojams plėtra 3,5 

2. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms plėtra 2,8 

3. Viešosios infrastruktūros pagerinimas 4,2 

4. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas 3,2 

5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos  3,7 

6. Savanorystę skatinanti veikla 3,0 

7. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas 4,1 

8. Interneto prieigos suteikimas 3,6 

9. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas 3,7 

10. Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas  2,9 

11. Sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje sudarymas 3,3 

12. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą 4,5 

13. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas 2,9 

14. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo 

palengvinimas  
3,5 

 


