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Kalvarijos savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu buvau išrinktas Kalvarijos
savivaldybės meru.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Kalvarijos savivaldybės tarybos
veiklos reglamentą, savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už savo
veiklą, savivaldybės tarybos vardu pateikia tarybos ataskaitą bei rengia ir pateikia rinkėjams ir visai
savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą. Todėl teikiu Kalvarijos savivaldybės
tarybos ir mero 2010 metų veiklos ataskaitą.
I. TARYBA
Meras planuoja Savivaldybės tarybos veiklą. Per 2010 m. laikotarpį įvyko 19 Savivaldybės
tarybos posėdžių. Posėdžiuose buvo priimti 302 sprendimai. Dėl vienų ar kitų priežasčių
posėdžiuose buvo atidėti 3 sprendimo projektai. Kai kurie jų buvo priimti vėliau. Nepriimti 2
sprendimai.
Iki 2010 m. gegužės 27 d. mero pavaduotoju dirbo Vytautas Šunskis. Jis kuravo
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. T-43-16 nustatytas mero pavaduotojo
veiklos sritis: civilinės, darbo ir priešgaisrinės saugos veikla savivaldybės teritorijoje; žemės ūkio
klausimai; socialinė rūpyba, šeima; vaiko teisių apsauga; gamtos apsaugos klausimai; strateginė
savivaldybės plėtra; viešieji ryšiai; savivaldybės įvaizdžio ir reprezentacijos klausimai; regioninės
plėtros įgyvendinimas; savivaldybės mero pareigų atlikimas, kai meras negali eiti savo pareigų jo
komandiruočių, kasmetinių atostogų, ligos metu ar nesant jo dėl kitų priežasčių.
2010 m. birželio 10 d. mero pavaduotoju buvo paskirtas Jonas Daunoravičius. Jis kuravo
2010 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T-66-2 nustatytas mero pavaduotojo veiklos sritis: žemės ūkio
ir gamtos apsaugos klausimai; strateginė savivaldybės plėtra ir ūkio reikalai; regioninės plėtros
įgyvendinimas; savivaldybės mero pareigų atlikimas, kai meras negali eiti savo pareigų jo
komandiruočių, kasmetinių atostogų, ligos metu ar nesant jo dėl kitų priežasčių.
Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldybės tarybos posėdžiuose daugiausia nagrinėti
klausimai, susiję su švietimu ir kultūra (62), įvairūs turto valdymo klausimai (42), pritarimas
įvairioms programoms ar projektams (25), klausimai, susiję su globa, rūpyba, šalpa, socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veikla (22), su biudžetu (16), detaliųjų planų tvirtinimo klausimai (10),
klausimai, susiję su komunaliniu ūkiu (8), su paskolų ėmimu (6), su mokesčiais, rinkliavomis,
paslaugų įkainiais (5), gatvių ir kelių priežiūros klausimai (4), sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų veiklos klausimai (4), darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo
programų įgyvendinimas (2), šilumos ūkio (2), strateginio planavimo klausimai (2).

Tarybos posėdžiuose meras pristatė 26 klausimus. Du klausimus pristatė Vytautas Šunskis
(vieną – kaip mero pavaduotojas, vieną – kaip Administracinės komisijos prie savivaldybės tarybos
pirmininkas), tris - Jonas Daunoravičius (kaip mero pavaduotojas), vieną – Juozas Mačys (kaip
Kontrolės komiteto pirmininkas).
Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo
savivaldybės administracijos darbuotojai.
Vardiniu balsavimu priimta 18 sprendimų.
Aktyviai diskusijose dalyvavo tarybos nariai Vincas Plikaitis (svarstant 41 sprendimo
projektą), Reimundas Tyras (39), Tomas Minsevičius (20), Vladimiras Nurutdinovas (20), Jonas
Kazys Dzirmeika (14), Juozas Švedas (13), Jonas Daunoravičius (13), Antanas Burinskas (10),
Algis Kaleinikas (9), Algis Masilionis (9), Edmantas Rėkus (8), Vytautas Šunskis (7),Vidutis Jonas
Mickevičius (3), Algirdas Liutkevičius (2), Vitas Liutkevičius (2).
Malonu, kad tarybos nariai pareigingai lankė posėdžius. Savivaldybės tarybos posėdžių
lankomumas 94,6 procento. Visuose posėdžiuose dalyvavo tarybos nariai Valdas Burinskas, Jonas
Kazys Dzirmeika, Vitas Liutkevičius, Algis Lukoševičius, Vladimiras Nurutdinovas, Vytautas
Šunskis, Juozas Švedas. Pagrindinės nedalyvavimų tarybos posėdžiuose priežastys –
komandiruotės, atostogos, sveikatos problemos.
Tai, kad didžioji visų 2010 metais teiktų tarybos sprendimų dalis (195) buvo priimti
vienbalsiai, liudija, jog šiais metais taryboje išryškėjo tarybos narių didelė tolerancija vienas kito
atžvilgiu ir tikrasis tarybos nario pareigos suvokimas. Todėl mūsų bendrą darbą vertinu teigiamai ir
noriu tikėti, jog bendruomenė taip pat tai priims būtent taip.
Tarybos darbas buvo dalykiškas ir kryptingas: prieš kiekvieną posėdį darbas vyko
komitetuose, frakcijų pasitarimuose, juose aktyviai buvo aptariami projektai, teikiami pasiūlymai.
Todėl po komitetų posėdžių tarybos posėdžiai visuomet būdavo konstruktyvūs, posėdžių darbas
vykdavo sklandžiai, dauguma sprendimų buvo priimami be didelių diskusijų.
Labai teigiamai vertinu atskirų tarybos narių iniciatyvas svarbių klausimų sprendimui.
Manau, yra dalykų, kuriuos galima būtų ir išspręsti, ir sutvarkyti, jei tik laiku gautume informaciją
apie juos. Todėl prisipažinsiu, jog kai kada pasigedau kai kurių tarybos narių siūlymų, aktyvumo,
savarankiškos iniciatyvos, rengiant tarybos sprendimų projektus, sprendžiant įvairias iškilusias
problemas.
Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai buvo skelbiami savivaldybės internetinėje
svetainėje, todėl gyventojai galėjo nuolat su jais susipažinti. Rengiamų tarybos posėdžių
darbotvarkės buvo skelbiamos laikraštyje „Kalvarijos kraštas“, savivaldybės internetiniame
puslapyje.
Visi savivaldybės tarybos posėdžiai buvo vieši, juose dažniausiai dalyvaudavo savivaldybės
administracijos darbuotojai, visuomeninių organizacijų atstovai, savivaldybės įstaigų vadovai.
II. KOMITETAI
2010 m. savo darbą tęsė 5 Tarybos komitetai. Komitetų posėdžiuose dažniausiai buvo
svarstomi tik tarybos posėdžių darbotvarkėse numatyti klausimai.
Iš viso įvyko 33 komitetų posėdžiai, kuriuose be tarybos posėdžių darbotvarkėse numatytų
klausimų papildomai pagal kompetenciją svarstyti dar ir kiti klausimai.
Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (pirmininkas – Juozas Mačys, pavaduotojas Algis
Kaleinikas, nariai Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Algis
Masilionis, Jonas Vidutis Mickevičius, Vladimiras Nurutdinovas, Juozas Švedas) keturiuose
posėdžiuose apsvarstyti 7 klausimai. Parengta savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų
veiklos programa.
Savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto (pirmininkas – Jonas Kazys Dzirmeika) 4
posėdžiuose apsvarstyta 21 klausimas.

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto (pirmininkas
– Edmantas Rėkus) 4 posėdžiuose apsvarstyta 12 klausimų.
Savivaldybės tarybos Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto (pirmininkas – Antanas
Burinskas) 4 posėdžiuose apsvarstyti 9 klausimai.
Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto (pirmininkas –
Juozas Švedas) 10 posėdžių apsvarstyti 38 klausimai.
2010 m. įvyko 3 išplėstiniai keturių komitetų - Biudžeto ir finansų, Švietimo, kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų, Verslo, ūkio ir kaimo reikalų, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos –
posėdžiai, kurių metu apsvarstyti 35 klausimai.
Įvyko 4 bendri Biudžeto ir finansų bei Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetų posėdžiai,
kurių metu apsvarstyti 38 klausimai.
Įvyko 2 bendri Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Biudžeto ir finansų
komitetų posėdžiai, kurių metu apsvarstyti 22 klausimai.
Taip pat įvyko 1 bendras Verslo, ūkio ir kaimo reikalų, Biudžeto ir finansų, Švietimo,
kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetų posėdis, kurio metu apsvarstyti 17 klausimų.
III. KOMISIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį dirbo savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos nuolatinės
savivaldybės tarybos komisijos:
Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos;
Savivaldybės Antikorupcijos komisija;
Savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisija;
Savivaldybės politikų etikos komisija;
Savivaldybės Šauktinių atrankos komisija;
Piniginės socialinės paramos teikimo komisija;
Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija;
Savivaldybės tarybos Peticijų komisija;
Savivaldybės nuolatinė statybos komisija;
Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimui komisija;
Savivaldybės saugaus eismo komisija;
Savivaldybės nebiudžetinių organizacijų projektų ir renginių paraiškų vertinimo komisija;
Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisija;
Viešosios tvarkos komisija.
Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos (pirmininkas Vytautas
Šunskis, nuo liepos mėn. – Vitas Liutkevičius) per 2010 m. išnagrinėjo 8 administracinės teisės
pažeidimų bylas. Dauguma pažeidėjų bausti pagal LR ATPK 188 str. (savavaldžiavimas). Jiems
skirtos drausminės nuobaudos – įspėjimai.
Savivaldybės Antikorupcijos komisija (pirmininkas Algirdas Bansevičius) per ataskaitinį
laikotarpį surengė 1 posėdį. Buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas Kalvarijos
savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisijos (pirmininkas - Juozas Švedas) pagrindinė
funkcija buvo skaičiuoti Tarybos posėdžiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir pranešti juos
posėdžio pirmininkui.

Savivaldybės politikų etikos komisija (pirmininkas – Juozas Mačys, nariai Jonas
Daunoravičius, Algis Lukoševičius, Vincentas Kazimieras Svitojus, Vytautas Šunskis) posėdžiavo
3 kartus.
2010 m. įvyko 6 Kalvarijos savivaldybės Šauktinių atrankos komisijos (pirmininkas
Algirdas Bansevičius) posėdžiai. Į Kauno karo prievolės centrą pasiųsta 20 jaunuolių sveikatos
patikrinimui.
Piniginės socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas Vytautas Šunskis, nuo liepos
mėn. Jonas Daunoravičius) 2010 m. posėdžiavo 13 kartų. Apsvarstyta 9 prašymai dėl būsto šildymo
išlaidų kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui ir nuotekų kompensacijų paskyrimo išimties tvarka,
80 prašymų vienkartinei socialinei paramai gauti, paskirstyta 18 600 Lt. Taip pat apsvarstytos 32
šeimos dėl išmokų mokėjimo socialinės rizikos šeimoms būdo nustatymo.
2010 m. įvyko 9 Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo
komisijos (pirmininkas Juozas Švedas) posėdžiai, kurių metu buvo apsvarstyti 43 asmenų prašymai.
Savivaldybės tarybos Peticijų komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nariai Algis
Kaleinikas, Kęstutis Krasnickas, Vidutis Jonas Mickevičius, Vytautas Šunskis) sudaryta 2007 m.
rugsėjo 27 d. Komisija sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti
klausimą; nagrinėja priimtas peticijas. Per ataskaitinį laikotarpį komisija peticijų negavo.
Savivaldybės nuolatinė statybos komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir
priima sprendimus savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais,
tikrina statinių projektus ir priima sprendimus išduoti arba neišduoti statybos leidimus. 2010 m.
išduoti 57 statybos leidimai.
2010 m. Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimui
komisijos (komisijos pirmininkas - administracijos direktorius) posėdžiai nevyko, nes komisija
negavo nei vieno pareiškėjo prašymo dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio.
Savivaldybės saugaus eismo komisija (pirmininkas Vytautas Šunskis, nuo liepos mėn. Jonas
Daunoravičius) surengė 9 posėdžius, svarstyta 31 klausimas, priimta 31 nutarimas.
Meras, administracijos direktorius, seniūnai nuolat domėjosi visuomenės saugumo
problemomis. Buvo išklausomos informacijos apie nusikalstamas veikas savivaldybėje, viešąją
tvarką masiniuose renginiuose.
IV. MERO POTVARKIAI
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 48 mero potvarkiai darbo grupių sudarymo, komandiruočių
ir kitais klausimais. Savo potvarkiais inicijavau ir sudariau Darbo grupę klausimui dėl atliekų
tvarkymo sistemos dokumentų tvirtinimo išnagrinėti.
V. MERO PAVEDIMAI
Pavedžiau parengti sprendimų projektus dėl savivaldybės administracijos struktūros ir
didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, dėl Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos
pirmininko, dėl Administracinės komisijos prie Kalvarijos savivaldybės tarybos pirmininko, dėl
savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininko. Pavedžiau savivaldybės
administracijos direktoriui padaryti reikiamus pakeitimus administracijos skyrių nuostatuose ir

pareigybių aprašymuose, siekiant išsamiau reglamentuoti vykdomų veiklų prevencinę, lyginamąją ir
grįžtamąją kontrolės bei statybos leidimų išdavimo kontrolės reglamentavimą.
VI. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atstovauta Kalvarijos savivaldybės administracijai
Marijampolės rajono apylinkės teismo 4 procesuose (6 posėdžiai), Kauno apygardos
administraciniame teisme - 3 teismo procesuose (3 posėdžiai). Kalvarijos savivaldybės tarybai
atstovauta Kauno apygardos administraciniame teisme 1 teismo procese ( 3 posėdžiai).
VII. DALYVAVIMAS ASOCIACIJOS, TARYBŲ VEIKLOJE
Atstovauju savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje, esu Kauno teritorinės
ligonių kasos stebėtojų tarybos narys. Esu deleguotas atstovauti savivaldybei Lietuvos savivaldybių
asociacijoje.
VIII. RYŠIAI SU UŽSIENIU
Savivaldybė palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais:
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Oziorsko savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis
pasirašyta 2002 m. liepos 17 d.),
Lenkijos Respublikos Suvalkų miestu (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. liepos
30 d.),
Lenkijos Respublikos Sokulkų miestu (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m.
rugsėjo 5 d.),
Italijos Pieve d'Alpago savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio
6 d.),
Lenkijos Respublikos Bialostoko Dombrovos miestu (partnerystės ir bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta 2009 m. sausio 27d.).
Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m.
vasario 7 d.).
IX. SUSITIKIMAI
Praėjusiais metais nekartą teko lankytis Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Aplinkos,
Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Vidaus reikalų ministerijose ir kitose Vyriausybei
pavaldžiose institucijose Kalvarijos savivaldybei aktualiais klausimais.
Siekdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis, rengiau
susitikimus su gyventojais, ne kartą lankiausi seniūnijose. Aktualiausi susitikimų metu diskutuoti
klausimai – dėl pastatų renovavimo, šilumos ir komunalinio ūkio, kelių priežiūros.
Rengiau ne vieną susitikimą su švietimo, kultūros įstaigų darbuotojais.
X. GAUTI IR SIŲSTI DOKUMENTAI, RAŠTAI
Fizinių asmenų prašymai ir skundai.
2010 m. gauta ir užregistruota 119 fizinių asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų, pasiūlymų
ir skundų. Lyginant su 2009 m. laikotarpiu šių dokumentų skaičius nepadidėjo. Visi prašymai,
pareiškimai, pasiūlymai, skundai išnagrinėti ir įforminti pagal nustatytą tvarką.
Besikreipiančių fizinių asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų skaičiaus kitimas
2003-2010 m.:

Gauta
ir
užregistruota fizinių asmenų
rašytinių
prašymų,
pareiškimų, skundų

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

89

97

60

77

90

123

126

119

Iš įvairių institucijų, įstaigų, įmonių organizacijų 2010 m. gauta 3 175 dokumentai. Išsiųsta
1 804 dokumentai. Palyginimui:
Gautų dokumentų
skaičius
Išsiųstų dokumentų
skaičius

2003 m.
1 668

2004 m.
2 481

2005 m.
2 418

2006 m.
2 443

2007 m.
3 397

2008 m.
3 800

2009 m.
3 740

2010 m.
3 175

803

1 393

1 360

2 111

1 499

1 635

1 966

1 804

XI. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, 2010 m.
vasario 20 d. patvirtino savivaldybės 2010 m. biudžetą, paskirstė asignavimus biudžetinėms
įstaigoms, vėliau priėmė reikiamus sprendimus dėl sutaupytų mokinio krepšelio bei socialinės
paramos lėšų perskirstymo. Patvirtintas Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžetas – 25624,3
tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžetas teisės aktų nustatyta tvarka buvo tikslinamas 9 kartus dėl
Vyriausybės priimtų sprendimų, papildant savivaldybės biudžeto lėšas socialinėms išmokoms ir
kompensacijoms mokėti – 2625,5 tūkst. Lt, taip pat kompensuojant savivaldybei negautas 2009
metais pajamas – 793,9 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto pajamų planas viršytas 547,7 tūkst.Lt arba
planas įvykdytas 105,2 procento. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių
lengvatas 2010 metais biudžetas negavo 133,6 tūkst. Lt pajamų.
Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems
įstatymams įgyvendinti vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas
programas.
Didžiausia išlaidų dalis - 51,0 procentas - buvo panaudota švietimo reikmėms, 23,0
procentai – socialinei apsaugai, 5,6 procento – kultūros, sporto reikmėms, 2,5 procento – aplinkos
apsaugai, likusioms sritims – mažesnės dalys.
Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,7 procento.
2010 metais savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti
savivaldybės ir valstybės vardu nutarta imti 2431,9 tūkst. Lt paskolų, suteikta garantijų arba pratęsta
laidavimas už 190,7tūkst. Lt.
2010 m. savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės 2010-2012 metų strateginį veiklos
planą, kuris bus atnaujinamas kiekvienais metais, numatant savivaldybės veiklą ateinantiems

trejiems metams. Šiame plane buvo nurodyti tikslai, programos ir uždaviniai, kuriuos savivaldybė
ketina įgyvendinti, siekdama ilgalaikių strateginių tikslų, išdėstytų plėtros strateginiame plane.
Regioninės plėtros įstatymas sudaro galimybę per Regioninės plėtros tarybą įgyvendinti
reikšmingus savivaldybei projektus.
Regioninės plėtros tarybai parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai dėl projektų
finansavimo:
„Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“;
„Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai“;
„Pastato Laisvės g.2, Kalvarijoje, rekonstrukcija“;
„Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
„Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos
sutvarkymas“;
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Kalvarijos savivaldybės institucijose“;
„Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“.
Parengtos ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų sekantiems projektams:
„Kalvarijos savivaldybės gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai“;
„Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
„Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“;
„Kalvarijos dienos globos namų plėtra“;
„Pastato Laisvės g.2, Kalvarijoje, rekonstrukcija“;
„Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“;
„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
„Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“ (Kalvarijos bažnyčios projektas);
„Geriau būti kartu. Turizmo plėtra abipus sienų“;
„Aistiškių vandens tiekimo sistemos atnaujinimas“;
„Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Sangrūdos kaime“;
„Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Aistiškių kaime“;
„Bažnyčios kapitalinis remontas Akmenynų kaime“;
„Liubavo seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija“;
„Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas“;
„Kalvarijos savivaldybės detaliųjų specialiųjų planų parengimas“.
Turime 26 visuomenines organizacijas, iš jų 22 kaimo bendruomenes. 2010 m. savivaldybės
kaimo bendruomenės buvo konsultuojamos projektų rengimo, bendruomenių veiklos organizavimo
klausimais.
Per ataskaitinius metus 1 kaimo bendruomenė (Salaperaugio) panaudos pagrindais perėmė
savivaldybei priklausančias patalpas, 1 bendruomenei (Liubavo) savivaldybės taryba pratęsė
patalpų panaudos sutarčių laikotarpį 15 metų. Šiuo metu 13 kaimo bendruomenių jau turi patalpas,
kurios panaudojamos įvairiems renginiams organizuoti ar kitiems bendruomenės poreikiams
tenkinti.
Kalvarijos savivaldybės seniūnijose yra patvirtinta 14 seniūnaitijų: Akmenynų seniūnijoje –
Akmenynų, Aistiškių seniūnaitijos, Kalvarijos seniūnijoje – Kalvarijos, Jungėnų, Tarprubežių,
Trakėnų, Mindaugų, Jusevičių seniūnaitijos, Liubavo seniūnijoje – Liubavo, Pagraužių,
Salaperaugio seniūnaitijos, Sangrūdos seniūnijoje – Sangrūdos, Mockų, Radiškės seniūnaitijos.
Ataskaitiniu laikotarpiu visų 14 seniūnaitijų gyventojai turėjo savo seniūnaičius, kurie aktyviai
atstovavo savo gyvenamųjų bendruomenių gyventojų interesus.

2010 m. lapkričio 25 d. savivaldybės taryba patvirtino seniūnaičių sueigos nuostatus,
kuriuose reglamentuojama Kalvarijos savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos
kompetencija, organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka.
2010 m. rugsėjo 1 d. pradėjo pilnai veikti Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistema.
Pastatytas regioninis sąvartynas, atitinkantis visus ES reikalavimus, atliekos iš Kalvarijos
savivaldybės pradėtos vežti į šį sąvartyną. Pradėjo veikti didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų
priėmimo aikštelė Kušliškių k., Kalvarijos sen.
2010 m. rugpjūčio 5 d. savivaldybės taryba patvirtino atliekų tvarkymo tarifus, vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatus bei programą.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis dalinai finansuota
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pravesta 20 procentų
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant medžioklės plotų
naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą. Iš
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo skirta 10,2 tūkstančių
litų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti.
Specialiosios programos lėšomis įgyvendinta savivaldybės aplinkos oro monitoringo programa.
Labiausiai pažeidžiamose septyniose savivaldybės vietose, tirta, ar aplinkos oras neužterštas sieros
dioksidu, azoto oksidais, amoniaku, sieros vandeniliu. Parengta metinė aplinkos oro monitoringo
tyrimų pasyviaisiais sorbentais Kalvarijos savivaldybės ataskaita už 2010 metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu žemės ūkio funkcijų vykdymas savivaldybėje buvo siejamas su
Vyriausybės numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu.
Savivaldybės žemdirbiams buvo sudarytos sąlygos gauti nuolatinę kvalifikuotą konsultaciją
tiesioginių išmokų, kitos paramos žemės ūkio klausimais, buvo organizuojami pasitarimai
Kalvarijos savivaldybės žemdirbiams seniūnijose, žemdirbių bei ūkininkų mokymai.
2010 m. buvo priimta, suarchyvuota ir išsiųsta, į ŽŪIKVC 1478 pasėlių deklaracijos.
Pasėlių deklaracijose elektronine forma pateikta 11 202 laukai.
Įregistruoti 49 ūkininko ūkiai, išregistruoti – 34, keisti duomenys 13 ūkininkų ūkių,
įregistruotos 48 kaimo valdos ir išregistruotos 28 kaimo valdos.
2010 m. buvo priimta 201 papildomas dokumentas iš asmenų, deklaruojančių žemės ūkio
pasėlius, dalyvaujančių įvairiose paramose. Surinkta 10 paraiškų pagal 2007-2013 m. gaunamą
paramą ,,Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku”. Surinkta 27 prašymai
pareiškėjų, gavusių atsietąsias išmokas už energetinius pasėlius, skirtus biokuro gamybai.
2010 m. pavasarį buvo priimamos paraiškos pieno kvotų pirkimui per aukcioną. Surinktos
27 pieno kvotų paraiškos paveldėjusiems perėmėjams ir 9 prašymai pieno kvotos grąžinimui iš
laikinojo rezervo, patikslinta 4 pieno kvotų paraiškos už 2006-2007 m. kvotinį pieną.
Priimtos 47 bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
2010 m. Kalvarijos savivaldybės melioracijos reikmėms iš valstybės biudžeto buvo skirta
137,5 tūkst. Lt, iš jų investicijų lėšos 96,0 tūkst. Lt, turto nedidinančios lėšos - 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstybės investicijų programos buvo atlikti šie darbai:
Kalvarijos sav. Akmenynų sen. Aistiškių k. melioracijos griovių bei jų statinių
rekonstrukcija (3 km, atlikta darbų už 96000,00 Lt), viso projekto įgyvendinimo vertė - 168653,70
Lt (2010- 2011 m. projektas ).
Iš paprastų lėšų atlikti šie darbai:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita;
smulkių melioracijos gedimų šalinimas;
Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra.

2010 metais buvo užbaigtas įgyvendinti projektas „ Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos
seniūnijos Smetoniškės polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija‘‘ siekiant gauti
paramą pagal 2007 – 2013 m. KPP priemonę „ Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“. Projekto metu buvo rekonstruota 4,14 km polderio pylimų ir 0,55 km melioracijos
griovio. Viso projekto vertė 820096,33 Lt, iš kurių 90 proc. sudarė ES lėšos.
2010 m. buvo sudarytos sutartys su Lietuvos automobilių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos už 1 124 500 mln. litų, visi darbai už šią sumą buvo įvykdyti. Per 2009-2010 metus
Naujojoje gatvėje buvo įrengta lietaus nuotekų tinklai ir naujai įrengta asfaltbetonio danga. Parengti
Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo šaligatvių, tilto per Šešupę
Vytauto gatvėje techninės būklės įvertinimo aprašymai, dokumentai Vilniaus ir J. Basanavičiaus
gatvių projektavimui, darbams, techninei priežiūrai, autorinei priežiūrai pirkti, darbų sutartis
pasirašymui su rangovu pagal FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,
Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija) sąlygas. Suorganizuota viešųjų darbų atranka
darbdaviams atrinkti. Pasirašius su darbdaviais sutartis, jie konsultuoti programos vykdymo metu.
2010 m. parengta techninė dokumentacija 19 techninių projektų, 10 projektų ekspertizių
pirkimui, 3 projektų darbų techninei priežiūrai pirkti bei 9 darbų pirkimams, atliekama šių projektų
darbų priežiūra.
2010 m. pradėta valstybės turto, perduoto Kalvarijos savivaldybei, nusidėvėjusio ir
netinkamo naudoti, nurašymo procedūra. Dėl didelio nurašytino turto kiekio bei įstaigų, perdavusių
šį turtą Kalvarijos savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, skaičiaus, bei
turto buvimo vietų įvairovės (daugiausiai valstybės turto perduota Kalvarijos savivaldybės švietimo
bei ugdymo įstaigoms), galutinis nurašymas neatliktas, bet atlikti visi parengiamieji darbai. 2010
m. lapkričio 25 d. savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino Kalvarijos savivaldybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise bei savivaldybės turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti tvarkos aprašą.
2010 m. suorganizuoti 3 viešieji nuomos konkursai: negyvenamųjų patalpų (garažų),
Suvalkų g. 51, Kalvarijos m. (2 konkursai), negyvenamųjų patalpų (kasos) Dariaus ir Girėno g. 24,
Kalvarijos m.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimami bei registruojami piliečių, pageidaujančių gauti
valstybės paramą apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, dokumentai, sudaromos bei
tikslinamos eilės šiai paramai gauti. 2010 m. buvo gauti 22 prašymai dėl socialinio būsto.
2010 m. kovo 25 d. savivaldybės taryba patvirtino ir metų eigoje koregavo savivaldybės
objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2010 m., objektų
sąrašą.
2010 m. birželio 17 d. savivaldybės taryba pakeitė Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis skirstomos
savivaldybės biudžeto lėšos savivaldybės seniūnijų kelių remontui. Pagal šį aprašą Kelių priežiūros
ir plėtros programos ir savivaldybės biudžeto lėšos skirstomos proporcingai Kalvarijos savivaldybės
seniūnijų kelių ilgiui. Kalvarijos savivaldybės seniūnijos Kelių priežiūros ir plėtros programos ir
savivaldybės biudžeto lėšos yra skirstomos pagal prioritetus: objektai, kuriuose yra didelis eismo
intensyvumas; objektai, kuriais vyksta maršrutinių ir geltonųjų (mokyklinių) autobusų eismas;
objektai, kurie yra tankiai apgyvendintose teritorijose; objektai, kurie kelia grėsmę saugiam eismui.
Gerinant Kalvarijos savivaldybei priklausančių gatvių, kelių asfaltbetonio dangos, žvyrkelių
būklę, 2010 metais Kalvarijos savivaldybės kelių žvyrkelių remonto darbų buvo atlikta už 1 mln.
122 tūkst. Lt.

Savivaldybė yra UAB „Kalvarijos komunalininkas“ steigėja. 2010 m. balandžio 29 d.
savivaldybės tarybos posėdyje išklausytas ir patvirtintas UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2009
metų metinių finansinių atskaitų rinkinys.
UAB „Didma“ yra vienintelė savivaldybėje įmonė, kuri centralizuotai tiekia šilumos
energiją. 2010 m. vasario 20 d. savivaldybės taryba patvirtino ir nustatė centralizuotai tiekiamos
šilumos energijos kainą galutiniam vartotojui 25,98 ct už kWh be pridėtinės vertės mokesčio.
Metų pradžioje savivaldybėje gyveno 13 tūkst. 162 gyventojai, iš jų 4 909 gyvenantys
mieste ir 8 253 gyvenantys kaime. Per metus įregistruoti 131 naujagimis, iš jų: 66 berniukai ir 65
mergaitės. Mirė 191 gyventojas, iš jų: 106 vyrai, 83 moterys ir 2 kūdikiai. Susituokė 26 poros, 4
santuokos buvo sudarytos bažnyčios nustatyta tvarka. 2010 m. išsituokė 29 Kalvarijos
savivaldybėje gyvenančios šeimos.
Vis daugiau jaunų žmonių iš savivaldybės išvyksta dirbti ir gyventi kitur. Viena išvykimo
priežasčių – blogos uždarbio perspektyvos, maži atlyginimai.
2011 m. vasario 1 d. savivaldybėje buvo registruoti 1 455 bedarbiai. Tai 216 asmenų arba
17,4 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Siekiant bent kiek sumažinti
bedarbystės padarinius pagal Kalvarijos savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų programą buvo
įdarbinta 100 asmenų. Programos įgyvendinimui buvo skirta 236 600 Lt, iš kurių 118 300 Lt sudarė
savivaldybės lėšos, 118 300 Lt – Darbo biržos lėšos.
2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimu buvo nustatyti nauji fiksuoto pajamų mokesčio
dydžiai, kurie mokami už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus. 50
proc. mažesnis pajamų mokestis buvo nustatytas neįgaliesiems, senatvės pensininkams,
gyventojams, kurie augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka
įregistruoti teritorinėse darbo biržose, bei kitoms asmenų grupėms.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
pakeitimo įstatymui, savivaldybė organizuoja ir teikia teisinę pagalbą bei nuolat per visuomenės
informavimo priemones, informuoja gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą
teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas. Apie galimybę gauti pirminę teisinę pagalbą informavome
gyventojus vietinėje spaudoje, patalpinome informaciją savivaldybės internetiniame puslapyje,
pakabinome skelbimus seniūnijų centruose bei kaimuose.
Per ataskaitinį laikotarpį pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 239 pareiškėjams. Kadangi
27 gyventojams pirminė teisinė pagalba tuo pačiu metu suteikta dviem ir daugiau klausimų, todėl
bendras klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, skaičius – 277.
78 pareiškėjams surašyta ar padėta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Nei vienas pareiškėjas nepageidavo, kad būtų parengta taikos sutartis.
2010 m. švietimo sistemai finansuoti savivaldybės taryba skyrė 13 776,7 tūkst. Lt visų
savivaldybės išlaidų.
Gerinant švietimo paslaugų kokybę, savivaldybės mokyklos dalyvauja viename iš didžiausių
Lietuvos bendrojo lavinimo investicinių projektų Mokyklų tobulinimo programoje (MTP+), kurią
sudaro „minkštieji“ projektai (dalyvavimas mokytojų komandų, mokyklų vadovų mokymuose,
vidaus ir išorės audito seminaruose, mokymuose „Mokyklos interneto svetainės kūrimas“ ir kt.) ir
„kietieji projektai“ (renovuota 1 bendrojo lavinimo mokykla, renovuojamos 9 švietimo įstaigos,
2011 m. numatyta vaikų lopšelio darželio renovacija, mokyklos aprūpinamos naujomis
metodikomis, mokymo priemonėmis, programomis, gerinama technologijų, menų ir gamtos mokslų
mokymo aplinka).
2010-2011 m. m. savivaldybėje buvo 3 vidurinės mokyklos (Kalvarijos gimnazija,
Sangrūdos vidurinė mokykla, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla) ir 5 pagrindinės mokyklos
(Akmenynų, Alksninės, Jungėnų, Liubavo, Nemunaičių), keturios įgyvendino priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Per ataskaitinį laikotarpį bendrojo lavinimo
mokyklose mokėsi 1 949 mokiniai.

Bendrojo lavinimo mokyklos
Kalvarijos gimnazija
Jusevičių skyrius
Sangrūdos vidurinė
Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė
Akmenynų pagrindinė
Alksninės pagrindinė
Jungėnų pagrindinė
Nemunaičių pagrindinė
Liubavo pagrindinė

Mokinių skaičius 2010 m. rugsėjo 1 d.
975
16
225
175
112
62
201
104
79

Priešmokyklinį ugdymą teikė Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kalvarijos
gimnazijos Jusevičių skyrius, Akmenynų, Alksninės, Liubavo pagrindinės ir Sangrūdos vidurinė
mokykla:
Švietimo įstaigos
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Akmenynų pagrindinė
Alksninės pagrindinė
Liubavo pagrindinė
Nemunaičių pagrindinė
Sangrūdos vidurinė
Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrius

Vaikų skaičius
64
7
6
10
6
15
6

Kalvarijos mieste įsikūrusi gimnazija. Suaugusiųjų poreikius tenkina Kalvarijos suaugusiųjų
vidurinė mokykla.
Neformalųjį vaikų švietimą savivaldybėje teikė Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
ir jam priklausantis Jungėnų skyrius. Jame dirbo 24 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 1 socialinis
pedagogas ir 1 logopedas.
Pagal paskaičiuotus Švietimo ir ugdymo skyriaus savivaldybės švietimo stebėsenos
rodiklius 2009-2010 m. m. vienam priešmokyklinukui teko 3 191,62 Lt.
Švietimo ir ugdymo skyriaus pateiktais duomenimis, 2009-2010 m. m. privalomus
mokomuosius dalykus savivaldybės mokyklose dėstė 221 mokytojas, iš jų įgiję mokytojo
kvalifikacinę kategoriją – 36, vyr. mokytojo – 131, mokytojo metodininko – 53, mokytojo eksperto
– 1.
2009-2010 m. m. savivaldybėje į mokyklą ir iš mokyklos buvo pavėžėjami 740 arba 40
proc. mokinių (2008-2009 m. m. – 39,1 proc.). Mokiniai buvo pavežami šiais vežimo būdais:
vietinio reguliaraus maršruto autobusais - 203, mokykliniu - 80, geltonuoju autobusu – 186, kitais
vežiojimo būdais – 271.
Geltonuosius autobusus turi keturios mokyklos: Kalvarijos gimnazija, Sangrūdos vidurinė
mokykla, Nemunaičių ir Liubavo pagrindinės mokyklos.
Mokyklinius autobusus turi Akmenynų, Alksninės pagrindinės mokyklos.
Vežami buvo visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos.

2010 m. Kalvarijos savivaldybėje 1 086 mokiniai aprūpinti mokinio reikmenimis. Mokinių
aprūpinimui mokinio reikmenimis skirta 169 416 Lt valstybės biudžeto lėšų. Nemokami pietūs skirti
940 mokinių. Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 533 134 Lt.
Galime pasidžiaugti, kad turime vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigą – Kalvarijos muzikos
mokyklą. Mokykloje moksleiviai įgyja muzikos, dailės, šokio meno žinių pagrindų.
Kalvarijos sporto centras formuoja ir įgyvendina savivaldybės politiką kūno kultūros ir
sporto srityje.
2010 m. Kalvarijos savivaldybėje vyko nemažai kultūrinių renginių, dauguma jų buvo
suorganizuoti Kalvarijos mieste, nemažai vyko ir kaimo laisvalaikio salėse.
Savivaldybėje yra viena viešoji biblioteka – Kalvarijos SVB ir 11 kaimo filialų. Veikia
knygų išdavimo punktai, kurių paslaugomis dažniausiai naudojasi vyresnio amžiaus žmonės, kurie
neturi galimybių savarankiškai nuvykti į aptarnaujantį filialą.
Kalvarijos savivaldybėje 2010 metais šeimose buvo globojama/rūpinamasi 67
nepilnamečiais vaikais. Dažniausiai vaikus, likusius be tėvų globos, globojo giminaičiai, seneliai,
tik keliose šeimose, kuriose globojami visiškai svetimi vaikai, nesusieti su globėjais jokiais
giminystės ryšiais.
Per ataskaitinį laikotarpį 11 vaikų apgyvendinti Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios
globos namuose, 9 vaikai apgyvendinti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.
Dar 10 vaikų įsteigtos laikinosios globos šeimose.
2010 metais buvo įvaikinti 2 Kalvarijos savivaldybės vaikai.
2010 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose,
Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., gyveno 25 vaikai, iš kurių 8 globojami laikinai, o
likusieji nuolatinai.
Kalvarijos savivaldybėje per 2010 m. laikotarpį į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo
įrašyta 15 šeimų, o išbrauktos 23 šeimos. Iš viso 2010 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos savivaldybėje
buvo 61 socialinės rizikos šeima, kuriose auga 176 vaikai. Daugiausia socialinės rizikos apskaitoje
įregistruotų šeimų dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos, nesugebėjimo tinkamai pasirūpinti
vaikais. Bendromis mokyklos pedagogų, tėvų, policijos darbuotojų, vaikų teisių darbuotojų
pastangomis siekiame, kad tokių šeimų skaičius mažėtų.
Jaunimo politikos koordinavimas yra taip pat valstybės deleguota funkcija. 2010 m. vyko
jaunimo neformalaus ugdymo organizavimas. Kartu su Kalvarijos jaunimo reikalų taryba
organizuotas jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursas. Jaunimo organizacijos, neformalios
jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios organizacijos pateikė 4 projektus, finansuoti 4 projektai.
Per ataskaitinį laikotarpį Jaunimo reikalų taryba surengė 4 posėdžius, kurių metu buvo
svarstomos jaunimo veiklos finansavimo galimybės, aptarti jaunimui aktualūs klausimai, jaunimo
problemos.
Per 2010 m. laikotarpį savivaldybės taryba priėmė 22 sprendimus, kurie susiję su Socialinių
paslaugų įstatymo įgyvendinimu, poįstatyminių aktų pakeitimais bei socialinių paslaugų teikimo
kokybės gerinimu.
Kadangi didesnę gyventojų pajamų dalį Kalvarijos savivaldybėje sudaro pensijos, pašalpos,
įvairios kitos piniginės socialinės paramos išmokos, todėl šios pajamų rūšys yra svarbios Kalvarijos
savivaldybės gyventojams. Dėl augančio nedarbo ženkliai padidėjo besikreipiančių dėl socialinės
paramos (socialinė pašalpa, šildymo ir kieto kuro kompensacija, pagalba maisto produktais iš
intervencinių atsargų, parama mokiniams) gavėjų skaičius
Per 2010 m. išmokų vaikams išmokėta 1 795 038 litų, 7 183 asmenims. Valstybinių šalpos
išmokų išmokėta 5 021 660 litų, 996 asmenims, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų išmokėta

9 969 litų, 26 asmenims, Socialinių pašalpų išmokėta 3 156 313 litų, 18 016 asmenims, būsto
šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms išmokėta 436 345 litų 3 795 asmenims,
laidojimo pašalpų išmokėta 200 720 litų 193 asmenims.
2010 m. kovo 18 d. savivaldybės taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2010 m. programą. Jos finansavimui iš savivaldybės biudžeto skirta 23 000 Lt.
Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos programą pritaikytas 1 būstas neįgaliesiems, skirta 14
626 Lt iš valstybės biudžeto, 3 656 Lt iš savivaldybės biudžeto.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuojamas socialinių paslaugų teikimą savivaldybės
gyventojams. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 43 prašymai dėl socialinių paslaugų poreikių vertinimo
ir gavimo socialinės rizikos suaugusiems asmenimis, socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikams,
senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, asmenimis su proto ar psichine negalia. Nustatyti
43 gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. 5 asmenys apgyvendinti stacionariose socialinės globos
įstaigose. Priimta ir patenkinta 118 prašymų dėl specialiojo transporto paslaugų gavimo. 100
gyventojų aprūpinta techninės pagalbos priemonėmis.
Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, bendruomenės senėjimas,
didėjanti jaunų žmonių emigracija, šalyje susiklosčiusi sunki materialinė padėtis, nedarbas turi įtakos
socialinių problemų gausėjimui, didesniam trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos poreikiui, dėl
to didėja socialinių paslaugų poreikis ir išlaidos socialinei apsaugai
2010 m. savivaldybėje buvo organizuotas sveikatos programų rengimas. Kalvarijos
savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu buvo patvirtinta visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 m. ataskaita, o 2010 m. birželio 17 d. sprendimu visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2010 metų sąmata. Savivaldybėje 2010 m.
vykdytos šios sveikatos programos: „Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa 2010
metais“, „Kalvarijos savivaldybės tęstinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2010 metų
programa“ (programos sąmata - 5 000 Lt), Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos
pedikuliozės ir niežų profilaktikos ir kontrolės 2010 metų programa (programos sąmata - 4 550 Lt),
sveikos gyvensenos ugdymo programa „Tavo pasirinkimas“ (programos vykdytojas - Kalvarijos
gimnazija, sąmata - 1 400 Lt), Vaikų socializacijos ugdymo programa (programos vykdytojas Sangrūdos vidurinė mokykla, sąmata - 1 400 Lt). Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija vykdė
programą „Aš esu žmogus“. Jos sąmata - 2000 Lt. VšĮ Kalvarijos PSPC parengė ūmių gyvybei
pavojingų būklių atpažinimo bei prevencijos įgyvendinimo programą, kurios įgyvendinimui iš
savivaldybės biudžeto skirta 2 400 Lt. Jungėnų pagrindinė mokykla vykdė 2 programas: Mokinių
lytiškumo ugdymo programa, (jos sąmata-1 000 Lt), Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Mes
norime gyventi sveikai“ (jos sąmata-2 000 Lt).
Toliau buvo vykdoma Triukšmo prevencijos programa. 2010 m. rugsėjo 2 d. savivaldybės
taryba patvirtino savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų 2010-2013 m. priemonių planą, nustatė
tyliąsias zonas.
Savivaldybėje veikia 4 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: 1 individuali
įmonė ir 3 viešosios įstaigos, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba.
Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas. Viešoji įstaiga Kalvarijos PSPC ir Sangrūdos ambulatorija teikia
antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kalvarijos PSPC aptarnauja prie
šio centro prisirašiusius pacientus. A. Masilionio gydymo klinika yra privati sveikatos priežiūros
įstaiga, įsteigta ir dirbanti nuo 2000 m.
Stacionarias globos paslaugas vienišiems seneliams ir žmonėms su negalia teikė Kalvarijos
globos ir užimtumo centras. Kalvarijos globos ir užimtumo centras - mišrių socialinių paslaugų
įstaiga, kurią sudaro trys padalinai: Globos namai (25 asmenims), Pagalbos namuose tarnyba,
Dienos globos namai.

XII. APIBENDRINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos
savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais savivaldybių
veiklą, laikydamasis demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės ir kolegialumo principų.
Dėkoju visiems, su kuriais 2010 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius savivaldybei
klausimus. Dėkoju už sklandų darbą, darną, laiku ir teisingai priimtus sprendimus, kuriuos, tikiu,
objektyviausiai gali įvertinti patys savivaldybės gyventojai.
Kalvarijos savivaldybės meras Jonas Ščeponis

