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Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu buvau išrinktas Kalvarijos
savivaldyb÷s meru.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
veiklos reglamentą, savivaldyb÷s meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už savo
veiklą ir rink÷jams – už Savivaldyb÷s veiklą. Tod÷l teikiu ataskaitą, kuria atsiskaitau už savo veiklą
pagal Vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas ir kompetenciją. V÷liau, visas ataskaitas
(mero, tarybos, Kontrol÷s ir audito tarnybos, savivaldyb÷s administracijos) sujungus į vieną,
rink÷jams gal÷siu pateikti visos Savivaldyb÷s veiklos ataskaitą.
I. TARYBA
Meras planuoja Savivaldyb÷s tarybos veiklą. Per 2008 m. laikotarpį įvyko 22 Savivaldyb÷s
tarybos pos÷džiai (iš jų neeiliniai – 6): 3 pos÷džiai, kai savivaldyb÷s meru dirbo Vincas Plikaitis, 19
pos÷džių, kai meru dirbau aš. Pos÷džiuose buvo priimti 326 sprendimai, iš jų man dirbant meru –
297. D÷l vienų ar kitų priežasčių pos÷džiuose buvo atid÷ti 11 sprendimo projektų. Kai kurie jų buvo
priimti v÷liau. Nepriimti 4 sprendimai.
Iki 2008 m. geguž÷s 15 d. mero pavaduotoju dirbo Tomas Minsevičius. Jis kuravo
savivaldyb÷s tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-7-1 nustatytas mero pavaduotojo veiklos
sritis: civilin÷s, darbo ir priešgaisrin÷s saugos veikla savivaldyb÷s teritorijoje, žem÷s ūkio
klausimai, kultūra, sportas ir jaunimo reikalai, socialin÷ rūpyba, šeima, vaiko teisių apsauga, gamtos
apsaugos klausimai.
Atleidus iš užimamų pareigų Tomą Minsevičių, 2008 m. geguž÷s 20 d. mero pavaduotoju
paskirtas Vincas Plikaitis, kuris toliau kuravo tas pačias mero pavaduotojui priskirtas veiklos sritis.
Balandžio 24 d. Tarybos sprendimu buvo įsteigta antra visuomeniniais pagrindais dirbančio
Kalvarijos savivaldyb÷s mero pavaduotojo pareigyb÷, ir antruoju Kalvarijos savivaldyb÷s mero
pavaduotoju, pareigas atliekančiu visuomeniniais pagrindais paskirtas tarybos narys Vytautas
Šunskis. Geguž÷s 15 d. Taryba savo sprendimu nustat÷ jo veiklos sritis: strategin÷ savivaldyb÷s
pl÷tra, viešieji ryšiai, savivaldyb÷s įvaizdžio ir reprezentacijos klausimai.
Spalio 30 d. buvo priimtas sprendimas, kuriuo steigiama antra Kalvarijos savivaldyb÷s mero
pavaduotojo pareigyb÷, ir antruoju savivaldyb÷s mero pavaduotoju skiriamas Vytautas Šunskis, lig
tol dirbęs mero pavaduotoju, kuris savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Buvo nustatytos
ir jo veiklos sritys, tačiau d÷l sunkios finansin÷s pad÷ties sprendimo įsigaliojimas buvo nukeltas.
Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose daugiausia nagrin÷ti
klausimai, susiję su švietimu ir kultūra (73), įvairūs turto valdymo klausimai (59), klausimai, susiję
su globa, rūpyba, šalpa, socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikla (23), su mokesčiais,
rinkliavomis, paslaugų įkainiais (16), su biudžetu (11), pritarimas įvairioms programoms ar
projektams (11), klausimai, susiję su komunaliniu ūkiu (9), šilumos ūkiu (7).
Tarybos nariai pos÷džiuose pristat÷ 52 klausimus. Daugiausia klausimų pristat÷ meras Jonas
Ščeponis (kaip Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas – 2, kaip meras - 31).

Mero pavaduotojas Vincas Plikaitis pristat÷ 2 klausimus, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
komiteto pirmininkas Stasys Virbickas - 3, Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Jonas Daunoravičius - 4, tarybos narys Valdas Aleknavičius - 1, Kontrol÷s komiteto pirmininkas
Juozas Mačys - 1, Vytautas Šunskis - 3, Tomas Minsevičius kaip mero pavaduotojas – 1, kaip
tarybos narys – 3.
Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo
savivaldyb÷s administracijos darbuotojai. Tarybos nariai pareng÷ 7 sprendimų projektus: Vytautas
Šunskis (3), mero pavaduotojas Tomas Minsevičius (3), Juozas Mačys (1).
Vardiniu balsavimu priimti 12 sprendimų.
Aktyviai diskusijose dalyvavo tarybos nariai Evaldas Ulevičius (svarstant 80 sprendimų
projektų), Valdas Aleknavičius (76), Jonas Ščeponis (68), Jonas Kazys Dzirmeika (40), Juozas
Švedas (34), Vincas Plikaitis (25), Jonas Daunoravičius (22), Jonas Žališkevičius (22), Stasys
Virbickas (20), Antanas Burinskas (19), Edmantas R÷kus (18), Vytautas Šunskis (16), Tomas
Minsevičius (13), Vladimiras Nurutdinovas (13), Algis Lukoševičius (6), Algirdas Liutkevičius (4).
Savivaldyb÷s tarybos pos÷džių lankomumas 94,6 procento. Visuose pos÷džiuose dalyvavo
tarybos nariai Algis Kaleinikas, Algis Lukoševičius, Juozas Mačys, Tomas Minsevičius, Vladimiras
Nurutdinovas, Vincas Plikaitis, Rimas Sujeta, Jonas Ščeponis, Vytautas Šunskis, Juozas Švedas,
Evaldas Ulevičius. Pagrindin÷s nedalyvavimo priežastys – komandiruot÷s, atostogos, sveikatos
problemos.
Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai buvo skelbiami savivaldyb÷s internetin÷je
svetain÷je, tod÷l gyventojai gal÷jo nuolat su jais susipažinti. Rengiamų Tarybos pos÷džių
darbotvark÷s buvo skelbiamos Marijampol÷s apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, savivaldyb÷s
internetiniame puslapyje.
Visi savivaldyb÷s tarybos pos÷džiai buvo vieši, juose dažniausiai dalyvaudavo savivaldyb÷s
administracijos darbuotojai, visuomeninių organizacijų atstovai, savivaldyb÷s įstaigų vadovai.
II. KOMITETAI
2008 m. savo darbą tęs÷ 5 Tarybos komitetai. Komitetų pos÷džiuose buvo svarstomi tik
tarybos pos÷džių darbotvark÷se numatyti klausimai.
Iš viso įvyko 62 komitetų pos÷džiai, kuriuose pagal kompetenciją svarstyti 168 klausimai.
Savivaldyb÷s tarybos Biudžeto ir finansų komiteto (pirmininkas – Vytautas Šunskis, nuo
balandžio m÷n. Tomas Minsevičius, nariai Algis Kaleinikas, Rimas Sujeta, Jonas Žališkevičius) 7
pos÷džiuose apsvarstyti 14 klausimų.
Savivaldyb÷s tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto (pirmininkas
– Vladimiras Nurutdinovas, nariai Jonas Kazys Dzirmeika, Kęstutis Krasnickas, Algis
Lukoševičius, Evaldas Ulevičius) 18 pos÷džių apsvarstyti 44 klausimai.
Savivaldyb÷s tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto (pirmininkas – Jonas
Ščeponis, nuo kovo m÷n. Stasys Virbickas, nariai Juozas Mačys, Juozas Švedas) 15 pos÷džių
apsvarstyti 60 klausimų.
Savivaldyb÷s tarybos Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto (pirmininkas – Jonas
Daunoravičius, nariai Valdas Aleknavičius, Antanas Burinskas, Algirdas Liutkevičius, Vidutis
Jonas Mickevičius) 16 pos÷džių apsvarstyti 36 klausimai.
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto (pirmininkas – Rimas Sujeta, nuo birželio m÷n.
Juozas Mačys, pavaduotojas nuo birželio m÷n. - Algis Kaleinikas, nariai Antanas Burinskas, Jonas
Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Jonas Vidutis Mickevičius, Vladimiras Nurutdinovas,
Juozas Švedas, Evaldas Ulevičius) 6 pos÷džiuose apsvarstyti 14 klausimų. Kalvarijos savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Kontrol÷s komitetas 2008 m. veiklos ataskaitos tarybos
pos÷džiui kol kas neteik÷, nors viena iš komiteto veiklos programoje įrašytų priemonių - pateikti
komiteto veiklos ataskaitą 2008 m. gruodžio m÷n.

Įvyko 1 bendras komitetų pos÷dis. Jame apsvarstytas 1 klausimas.
III. KOMISIJOS
Savivaldyb÷s tarybos sprendimu buvo pakeistos lig šiol dirbusių nuolatinių Savivaldyb÷s
tarybos komisijų sud÷tys arba sudarytos naujos nuolatin÷s savivaldyb÷s tarybos komisijos:
Administracin÷ komisija prie savivaldyb÷s tarybos;
Savivaldyb÷s Antikorupcijos komisija;
Savivaldyb÷s tarybos Balsų skaičiavimo komisija;
Savivaldyb÷s politikų etikos komisija;
Savivaldyb÷s Šauktinių atrankos komisija;
Pinigin÷s socialin÷s paramos teikimo komisija;
Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija;
Savivaldyb÷s tarybos Peticijų komisija;
Savivaldyb÷s nuolatin÷ statybos komisija;
Fizinių asmenų prašymų d÷l žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčių nagrin÷jimui komisija;
Savivaldyb÷s saugaus eismo komisija;
Savivaldyb÷s nebiudžetinių organizacijų projektų ir renginių paraiškų vertinimo komisija;
Kalvarijos garb÷s piliečio vardo suteikimo komisija;
Viešosios tvarkos komisija.
Administracin÷ komisija prie savivaldyb÷s tarybos (pirmininkas Vidutis Jonas Mickevičius)
per 2008 m. išnagrin÷jo 10 administracin÷s teis÷s pažeidimų bylų. Dauguma pažeid÷jų bausti pagal
LR ATPK 188 str. (savavaldžiavimas). Jiems skirtos drausmin÷s nuobaudos – įsp÷jimai.
Savivaldyb÷s Antikorupcijos komisijos (pirmininkas Tomas Minsevičius) programos
įgyvendinimo 2008 metais priemonių planas buvo patvirtintas 2008 m. liepos 17 d. savivaldyb÷s
tarybos pos÷dyje. Vienas iš priemonių tikslų – užtikrinti kovos su korupcija programos 2008 m.
priemonių plano įgyvendinimą ir numatyti priemones naujam laikotarpiui iki 2008 m. IV ketvirčio.
Kol kas komisijos darbo veiklos ataskaita tarybai teikta nebuvo.
Savivaldyb÷s tarybos Balsų skaičiavimo komisijos (pirmininkas Jonas Ščeponis, nuo kovo
m÷n. Juozas Švedas, nuo geguž÷s m÷n. Stasys Virbickas) pagrindin÷ funkcija buvo skaičiuoti
Tarybos pos÷džiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir pranešti juos pos÷džio pirmininkui.
Savivaldyb÷s politikų etikos komisija (pirmininkas Jonas Daunoravičius) pos÷džiavo 2
kartus, pos÷džių metu pri÷m÷ 2 nutarimus.
Kalvarijos savivaldyb÷s Šauktinių atrankos komisija (pirmininkas Algirdas Bansevičius)
2008 m. sureng÷ 8 komisijos pos÷džius. Į komisiją buvo kviesta 614 šauktinių. Atvyko 134
šauktiniai. Komisijos sprendimu į Kauno karo prievol÷s centrą pasiųsta 24 jaunuoliai sveikatos
patikrinimui. Atid÷tas šaukimas d÷l mokslo – 71 šauktiniui; d÷l šeimyninių aplinkybių – 18 d÷l
sveikatos – 2 jaunuoliams. Atleisti nuo tarnybos d÷l teistumo 3 šauktiniai, d÷l sveikatos – 6, d÷l
mokslo – 8, d÷l šeimyninių aplinkybių – 2 šauktiniai.
Pinigin÷s socialin÷s parmos teikimo komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nuo birželio
m÷n. Vincas Plikaitis) 2008 m. pos÷džiavo 4 kartus. Apsvarstyta 16 prašymų d÷l būsto šildymo
išlaidų kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui ir nuotekų kompensacijų paskyrimo išimties tvarka,
92 prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti, paskirstyta 42 980,00 Lt. Taip pat apsvarstytos 8
šeimos d÷l išmokų mok÷jimo socialin÷s rizikos šeimoms būdo nustatymo.

2008 m. įvyko 17 Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo
komisijos (pirmininkas Tomas Minsevičius, nuo birželio m÷n. Stasys Virbickas) pos÷džių, kurių
metu buvo apsvarstyti 75 asmenų prašymai.
Savivaldyb÷s tarybos Peticijų komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nariai Algis
Kaleinikas, Kęstutis Krasnickas, Vidutis Jonas Mickevičius, Vytautas Šunskis) sudaryta 2007 m.
rugpjūčio 27 d. Per ataskaitinį laikotarpį komisija negavo nei vienos peticijos ar kreipimosi.
Savivaldyb÷s nuolatin÷ statybos komisija (pirmininkas M. Šaučiūnas)yra tarpžinybin÷
institucija, kuri nagrin÷ja ir priima sprendimus savivaldyb÷s lygmens teritorijų planavimo
dokumentų derinimo klausimais, tikrina statinių projektus ir priima sprendimus išduoti arba
neišduoti statybos leidimus. 2008 m. išduoti 45 statybos leidimai.
Fizinių asmenų prašymų d÷l žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčių nagrin÷jimui komisija
(pirminink÷ Laimut÷ Misiukevičien÷) 2008 m. spalio 17 d. sureng÷ 1 pos÷dį, kuriame apsvarst÷ 1
gautą prašymą ir nutar÷ teikti savivaldyb÷s tarybai sprendimo projektą d÷l žem÷s nuomos mokesčio
sumažinimo pareišk÷jui.
Savivaldyb÷s saugaus eismo komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nuo birželio m÷n.
Vincas Plikaitis) sureng÷ 5 pos÷džius, svarstyti 25 klausimai, priimti 26 sprendimai.
Meras, administracijos vadovai, seniūnai nuolat dom÷josi visuomen÷s saugumo
problemomis. Buvo išklausomos informacijos apie nusikalstamas veikas savivaldyb÷je, viešąją
tvarką masiniuose renginiuose.
Savivaldyb÷s nebiudžetinių organizacijų projektų ir renginių paraiškų vertinimo komisija
(pirmininkas Tomas Minsevičius) 2008 m. sureng÷ 3 pos÷džius. Pos÷džiuose buvo apsvarstytos 9
nebiudžetinių organizacijų prašymai, pritarta 5 projektų daliniam finansavimui.
Kalvarijos garb÷s piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Jonas Ščeponis)
pos÷džiavo 3 kartus. Komisijos nutarimu tarybos pos÷džiams buvo teikiami 2 sprendimų projektai
d÷l Kalvarijos garb÷s piliečio vardo suteikimo. Tarybos sprendimu Kalvarijos garb÷s piliečio vardai
buvo suteikti Henrikui Sinkui, Gerhardui Josephui Carlui, Jonui Ščeponiui, Vincentui Kazimierui
Svitojui.
Savivaldyb÷s bendruomen÷s vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas Tomas Minsevičius,
nuo birželio m÷n. Vincas Plikaitis) 2008 m. pos÷džiavo 1 kartą, pos÷džio metu buvo svarstomi 4
klausimai.
IV. SPRENDIMŲ PROJEKTAI
Inicijavau, kartu rengiau ir Savivaldyb÷s tarybai svarstyti pateikiau 2 Savivaldyb÷s tarybos
sprendimų projektus: D÷l Kalvarijos garb÷s piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir
garb÷s vardo suteikimo komisijos, D÷l kritiškos pad÷ties konstatavimo ir kreipimosi į valstyb÷s
valdžią įgyvendinančias institucijas.

V. MERO POTVARKIAI

Per ataskaitinį laikotarpį priimti 54 mero potvarkiai darbo grupių sudarymo, komandiruočių
ir kitais klausimais. Iš jų man tapus meru, pasirašyti 49 potvarkiai. Savo potvarkiais inicijavau ir
sudariau Darbo grupę sprendimų projektams „D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s atributikos ir jos
naudojimo tvarkos aprašo“ ir „D÷l Kalvarijos miesto garb÷s piliečio vardo suteikimo ir tvarkos
aprašo“ parengti, Kalvarijos savivaldyb÷s strateginio planavimo komitetą, patvirtinau šio komiteto
darbo reglamentą.
VI. MERO PAVEDIMAI
Pavedžiau parengti sprendimų projektus d÷l Administracin÷s komisijos prie savivaldyb÷s
tarybos, Saugaus eismo komisijos, Politikų etikos komisijos, Kalvarijos garb÷s piliečio vardo
suteikimo komisijos sudarymo.
VII. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sprendžiamos 8 bylos, iš jų 3 administracin÷s bylos, 5
civilin÷s bylos.
VIII. DALYVAVIMAS ASOCIACIJOS, KOMITETŲ, TARYBŲ VEIKLOJE
Atstovauju savivaldybei Marijampol÷s regiono pl÷tros taryboje, esu Kauno teritorin÷s
ligonių kasos steb÷tojų tarybos narys. Nuo birželio m÷n. esu deleguotas atstovauti savivaldybei
Lietuvos savivaldybių asociacijoje.
IX. RYŠIAI SU UŽSIENIU
Savivaldyb÷ 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. rugs÷jo 5
d.), Italijos Pieve d'Alpago savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 6
d.).
Siekiant įgyvendinti investicinius projektus, ir ataskaitiniu laikotarpiu ieškota partnerių
užsienyje. 2008 m. rugpjūčio 14 d. savivaldyb÷s taryba pritar÷ partneryst÷s ir bendradarbiavimo
susitarimui tarp Bialostoko Dombrovos miesto (Lenkijos Respublika) ir Kalvarijos savivaldyb÷s,
2008 m. lapkričio 27 d. – susitarimui tarp Punsko valsčiaus (Lenkijos Respublika) ir Kalvarijos
savivaldyb÷s bei įgaliojo savivaldyb÷s merą pasirašyti šiuos susitarimus, kuriuose įsipareigojama
tęsti draugiškus santykius įvairiose srityse, remti ir intensyvinti kultūrinius, sportinius,
aplinkosauginius, ekonominius ir kt. mainus tarp savivaldybių.
X. MERO INICIATYVOS
Konstatuodamas, kad Kalvarijos savivaldyb÷je pad÷tis švietimo ir ypatingai šilumos ūkio
srityse yra kritiška, n÷ra finansinių išteklių ar kitų resursų kritinei pad÷čiai likviduoti ir užtikrinti
būtiniausių gyventojų poreikių tenkinimą bei viešųjų paslaugų teikimą, kad savivaldybei būtina
valstyb÷s valdžią įgyvendinančių institucijų parama, kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimą,
Prezidentą ir Vyriausybę su prašymu neatid÷liojant spręsti klausimą d÷l paramos suteikimo
Kalvarijos savivaldybei.
XI. SUSITIKIMAI

Išrinktas Kalvarijos savivaldyb÷s meru pažad÷jau dirbti Kalvarijos savivaldyb÷s žmonių
labui ir gerovei.
Pra÷jusiais metais teko dažnai lankytis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷je, 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 – d÷l pastatų, kelių priežiūros, savavališkų sąvartynų, komunalinio ūkio. Susitikimų metu
aptartas problemas pavesdavau spręsti Administracijos atstovams.
Rengiau ne vieną susitikimą su švietimo, kultūros įstaigų darbuotojais.
XII. GAUTI IR SIŲSTI DOKUMENTAI, RAŠTAI
Fizinių asmenų prašymai ir skundai
2008 m. gauti ir užregistruoti 123 fizinių asmenų rašytiniai prašymai, pareiškimai,
pasiūlymai ir skundai. Jie išnagrin÷ti ir įforminti pagal nustatytą tvarką.
Galima konstatuoti, kad besikreipiančių fizinių asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų,
skundų skaičius, lyginant pagal paskutinių šešerių metų laikotarpį, padid÷jo:

Gauta ir užregistruota fizinių
asmenų rašytinių prašymų,
pareiškimų, skundų

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

89

97

60

77

90

123

Iš įvairių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų 2008 m. gauta 3 800 dokumentų. Išsiųsta
1 635 dokumentai. Palyginimui:

Gautų dokumentų skaičius
Išsiųstų dokumentų skaičius

2003 m.
1 668
803

2004 m.
2 481
1 393

2005 m.
2 418
1 360

2006 m.
2 443
2 111

2007 m.
3 397
1 499

2008 m.
3 800
1 635

Gaunami dokumentai
Eil Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Institucijos, iš kurių gauti dokumentai
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems
atskaitingos institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷
Ministerijos, kitos valstybin÷s įstaigos
Vyriausyb÷s atstovas Marijampol÷s apskrityje
Marijampol÷s apskrities viršininko administracija
Teis÷saugos institucijos
Įstaigos, organizacijos
Kitos
Iš viso:

Išsiųsti dokumentai

Gautų dokumentų skaičius
18
21
1 186
48
161
113
1 115
1 138
3 800

Eil Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Institucijos, kurioms išsiųsti dokumentai
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems
atskaitingos institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷
Ministerijos, kitos valstybin÷s įstaigos
Vyriausyb÷s atstovas Marijampol÷s apskrityje
Marijampol÷s apskrities viršininko administracija
Teis÷saugos institucijos
Įstaigos, organizacijos
Kitos
Iš viso:

Išsiųstų dokumentų skaičius
7
13
607
94
93
77
396
348
1 635

XIII. SAVIVALDYBöS TARYBOS VEIKLA
2008 m. savivaldyb÷s taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka,
tvirtino savivaldyb÷s biudžetą, skirst÷ asignavimus biudžetin÷ms įstaigoms, pri÷m÷ reikiamus
sprendimus d÷l sutaupytų mokinio krepšelio bei socialin÷s paramos l÷šų perskirstymo,
atsižvelgdama į tai, kad nebuvo vykdomas biudžeto pajamų planas.
Savivaldyb÷s taryba patvirtino savivaldyb÷s 2008 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą 28
349,9 tūkst. Lt. V÷liau jis buvo patikslintas ir sudar÷ 28 840 tūkst. Lt, tačiau jis buvo įvykdytas tik
97,2 procento arba buvo negauta 794 tūkst. Lt (2007 m. negavome 378,9 tūkst. Lt).
Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 13 613,4 tūkst. Lt (49,1 proc.) ir socialinei apsaugai
– 3 427,4 tūkst. Lt (12,4 proc.).
Per ataskaitinius metus grąžinta 847,5 tūkst. Lt paskolų. Iš Finansų ministerijos buvo paimta
ir grąžinta 500 tūkst. Lt trumpalaik÷ paskola, kurios dalis (238,0 tūkst. Lt) grąžinta einamais metais,
o likusi dalis (262,0 tūkst. Lt) perkelta į 2009 m..
Artimiausiu metu būtina parengti taupymo programą, nes yra didel÷ tikimyb÷, kad 2009 m.
savivaldyb÷s biudžeto pajamų planas bus neįvykdytas d÷l besitęsiančio ekonominio šalies
nuosmukio. Turime racionaliai naudoti paskolų l÷šas Valstyb÷s investicijų programos bei Europos
Sąjungos investicinių projektų daliniam finansavimui.
2008 m. savivaldyb÷s taryba papild÷ savivaldyb÷s 2004-2010 metų pl÷tros strateginį planą,
jame išskirdama du pagrindinius veiklos prioritetus: iniciatyvios, modernios, saugios visuomen÷s
bei patogios gyvenimo, turizmo ir verslo aplinkos. Taikant pirmąjį prioritetą bus investuojama į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, steigiami universalūs daugiafunkciniai centrai kaimo vietov÷se.
Taikant antrąjį prioritetą, bus vykdoma kaimo gyventojų veiklos diversifikacija, gerinama
bendruomenin÷ infrastruktūra, vandens telkinių būkl÷, tvarkomos pažeistos ir užterštos teritorijos,
pl÷tojama transporto infrastruktūra, diegiamos elektronin÷s paslaugos, pl÷tojama turizmo
infrastruktūra, renovuojami viešosios paskirties pastatai, vykdomas teritorijų planavimas.
Regionin÷s pl÷tros įstatymas sudar÷ galimybę per Marijampol÷s apskrities regiono pl÷tros
tarybą įgyvendinti reikšmingus savivaldybei projektus.
Parengti ir pateikti 4 projektiniai pasiūlymai Regionin÷s pl÷tros tarybai d÷l projektų
finansavimo:
- „Kalvarijos kultūros namų renovacija“ pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu“ (projekto vert÷ – 1 408 233 Lt);
- „Kalvarijos Dienos globos namų pl÷tra“ pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros pl÷tra“ (projekto vert÷ – 1 031 433 Lt);
- „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷s dokumentacijos
parengimas.“ pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
pl÷tra“ (projekto vert÷ – 202 303 Lt);

-

„Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai.“ pagal priemonę „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“ (projekto vert÷ – 3 075 666 Lt).
Organizuotas ir koordinuotas vykdomų projektų įgyvendinimas:
- „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir sutvarkymas“ (projekto vert÷ – 1,72 mln.
Lt);
- „Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas“ (projekto
vert÷ – 2,31 mln. Lt);
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra“ (projekto vert÷ – 4,69 mln.
Lt).
Vykdytas projektų administravimas:
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra Palenk÷s vaivadijoje“
(projekto vert÷ – 3,07 mln. Lt);
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros pl÷tra“ (projekto
vert÷ – 4,138 mln. Lt).
Turime 25 visuomenines organizacijas, iš jų 20 kaimo bendruomenių. Savivaldyb÷s taryba
patvirtino jų r÷mimo tvarką, nustat÷ projektų r÷mimo prioritetus. 2008 m. kaimo bendruomen÷ms
skirta 37,2 tūkst. Lt, nevyriausybin÷ms organizacijoms - 48,9 tūkst. Lt, iš jų religin÷ms
bendruomen÷ms - 14 tūkst. Lt.
Per ataskaitinius metus savivaldyb÷s taryba 5 kaimo bendruomen÷ms panaudos pagrindais
perdav÷ savivaldybei priklausančias patalpas. Šiuo metu 9 kaimo bendruomen÷s jau turi patalpas,
kurios panaudojamos įvairiems renginiams organizuoti ar kitiems bendruomen÷s poreikiams
tenkinti.
Savivaldyb÷je, kaip ir visoje Marijampol÷s apskrityje, įgyvendinamas vieningas atliekų
tvarkymo sistemos kūrimas.
Tarybos sprendimais parengti ir patvirtinti Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių
Kalvarijos mieste sąrašas bei Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kalvarijos savivaldyb÷je
sąrašas, Kalvarijos miesto atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išd÷stymo schema bei Kalvarijos
savivaldyb÷s atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išd÷stymo schema. Iš Aplinkos ministerijos
perimti 56 konteineriai plastiko ir stiklo atliekoms surinkti, įsteigtos 28 naujų antrinių žaliavų
surinkimo aikštel÷s.
Per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldyb÷s teritorijoje sutvarkytos 7 komunalin÷mis
atliekomis užterštos teritorijos, kurių bendras plotas 1 230 kv. m. Surinkta ir perduota AB
„Akmen÷s cementas“ utilizavimui 6 440 kg netinkamų naudoti padangų. Kartu su UAB
„Marijampol÷s švara“ pravestos dvi antrinių žaliavų, stambiagabaričių ir pavojingų atliekų
surinkimo iš gyventojų akcijos.
2008 m. savivaldyb÷s taryba patvirtino naujas Kalvarijos miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių
tvarkymo ir švaros taisykles.
Savivaldyb÷je įgyvendintos savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios
programos, patvirtintos tarybos kovo 27 d. sprendimu, priemon÷s už 52,5 tūkst. Lt.. Sutvarkyti
nelegalūs šiukšlynai, užterštos teritorijos, skirtos l÷šos savivaldyb÷s aplinkos monitoringo
programai vykdyti, savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiajai programai, beglobių
gyvūnų kontrolei vykdyti, Aplinkos ekologiniam švietimo projektui „Šešup÷s baseino upių ir upelių
vandens kokyb÷s savanoriškasis monitoringas“ įgyvendinti ir kt. Iš Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos
r÷mimo specialiosios programos l÷šų 5,2 tūkst. Lt buvo skirta medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti.
Ataskaitiniu laikotarpiu žem÷s ūkio funkcijų vykdymas savivaldyb÷je buvo siejamas su
Vyriausyb÷s numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu.

Savivaldyb÷s žemdirbiams buvo sudarytos sąlygos gauti nuolatinę kvalifikuotą konsultaciją
tiesioginių išmokų, kitos paramos žem÷s ūkio klausimais, buvo organizuojami pasitarimai
Kalvarijos savivaldyb÷s žemdirbiams seniūnijose, žemdirbių bei ūkininkų mokymai.
Per 2008 metus buvo užregistruota 51, likviduota 20 ūkininkų ūkių. Priimta 1510 pas÷lių
deklaracijų paraiškų (deklaravo 93 pareišk÷jais mažiau nei 2007 m.). Bendras deklaruotų pas÷lių
plotas – 24491,67 ha, deklaruota 797,04 ha daugiau nei 2007 metais.
Savivaldyb÷s tarybos lapkričio 27 d. sprendimu 18-ai savivaldyb÷s gyventojų, kurie laiko
nuo vienos iki penkių VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrol÷“ kontroliuojamų karvių, sumažintas
žem÷s mokestis 1 321,00 Lt ir valstybin÷s žem÷s nuomos mokestis 1 042,72 Lt.
Savivaldyb÷s taryba nustat÷ fizinių asmenų grupes, kurioms taikomos žem÷s ir ne aukciono
būdu išnuomotos valstybin÷s žem÷s nuomos mokesčių lengvatos 2008 m.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta melioracijos darbų už 463 tūkst. Lt.
Atlikta Kalvarijos sav. Jung÷nų k. v. Smetonišk÷s polderio siurblin÷s ir magistralinio
griovio rekonstrukcija, projekto vert÷ – 228 137 Lt; Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. tilto per Šešup÷s
upę pikete 0+50 rekonstrukcija, projekto vert÷ – 18 485 Lt. Šiuo metu vykdoma (2008-2009 m.)
Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. griovių bei jų statinių rekonstrukcija (19 km), darbų
vert÷ – 538 802 Lt. Atlikti avariniai valstybei priklausančių melioracijos statinių remontai pagal
ūkininkų prašymus Akmenynų k. v. ir Jung÷nų k. v., darbų vert÷ – 20 673 Lt. Visiems įvykdytiems
ir vykdomiems rekonstrukcijos darbams buvo organizuota statybos darbų technin÷ priežiūra,
vykdyti įgyvendinamų rekonstrukcijos ir remonto darbų projekto priežiūros darbai.
Pritarus savivaldyb÷s tarybai, pateikta investicinio projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s
Kalvarijos seniūnijos Smetonišk÷s polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ paraiška,
siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m. KPP priemonę „Žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s pl÷tra ir
pritaikymo infrastruktūra“. Projekto vert÷ – 827 051 Lt, iš jų paramos l÷šos – 744 346 Lt, 10 proc.
projekto vert÷s finansuojama iš savivaldyb÷s biudžeto.
Parengta projektavimo užduotis Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų seniūnijos Aistiškių ir
Akmenynų k. v. melioracijos griovių rekonstrukcijai (16,04 km), Trakiškių k. v. melioracijos
griovių rekonstrukcijai (0,54 km), Trakiškių k. v. buv. „Gintaro“ kolūkio melioracijos projekto Nr.
15 drenažo rinktuvo Nr. 5 rekonstrukcijai (0,2 km), Jung÷nų k. v. pralaidos rekonstrukcijai,
Smetonišk÷s polderio pylimų (4,2 km) ir melioracijos griovio (0,55 km) rekonstrukcijai.
2008 metais buvo atlikti Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos pastato (Laisv÷s g. 2,
Kalvarija) remonto darbai už 49 892,46 Lt, Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos seniūnijos pastato
remonto darbai už 24 950,84 Lt, Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų seniūnijos pastato remonto
darbai už 15 000 Lt, Kalvarijos vaikų darželio-lopšelio remonto darbai už 50 000 Lt.
Per 2008 m. savivaldyb÷je buvo atliktas socialinių būstų remontas už 20 177,54 Lt: pakeisti
langai socialiniuose būstuose, esančiuose Suvalkų g. 9-15, Laisv÷s g. 44-2, Kalvarijoje, pakeistos
vidaus palang÷s socialiniame būste Suvalkų g. 11-7, Kalvarijoje, įvestas vandentiekis ir kanalizacija
socialiniame būste Laisv÷s g. 9-5 bei Aušros g. 21-303, Kalvarijoje, suremontuotas elektros įvadas
socialiniame būste Palmių g. 19-304, Jung÷nų kaime, Kalvarijos sen.
2008 m. kovo 27 d. savivaldyb÷s taryba patvirtino Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų
vietin÷s reikšm÷s keliams ir gatv÷ms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūr÷ti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis buvo skirstomos
savivaldyb÷s biudžeto l÷šos savivaldyb÷s seniūnijų kelių remontui. Taip pat buvo patvirtintas ir
metų eigoje koreguotas iš šios programos l÷šų 2008 m. finansuojamas savivaldyb÷s objektų sąrašas.
Gerinant Kalvarijos savivaldybei priklausančių gatvių, kelių asfaltbetonio dangos, žvyrkelių būklę,
2008 metais Kalvarijos savivaldyb÷s kelių žvyrkelių remonto darbų buvo atlikta už 936 373 tūkst.
Lt, o savivaldyb÷s kelių asfaltbetonio dangų remonto darbų - už 1 364 322 Lt. Buvo nupirkti kelio
ženklai už 16 331,47 Lt.

Patikslinta Kalvarijos gimnazijos technin÷ inventorizacija už 7 595,09 Lt ir atlikta bei
pakoreguota teisin÷ registracija 63 objektams už 5 427,46 Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymu ir nutarimu „D÷l valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo tvarkos”, iš
gyventojų buvo priimami dokumentai valstyb÷s paramai gauti (nuomai ir būsto įsigijimui). Per
ataskaitinį laikotarpį dokumentus pateik÷ 33 piliečiai, turintys teisę į socialinį būstą arba jo
pagerinimą. Gyventojams, įrašytiems į valstyb÷s paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašus,
2008 m. buvo suteikti aštuoni butai. 2008 metų lapkričio m÷n. savivaldyb÷s sąrašai socialinio būsto
nuomai buvo patikslinti ir papildyti.
2008 metais buvo vykdoma Socialinio būsto pl÷tros programa, atliekant rekonstrukcijos
darbus negyvenamosiose patalpose Suvalkų g. 11-1, Kalvarijoje, įrengiant 11 socialinių būstų, kurių
bendras plotas 654,88 m², naudingas plotas 639,69 m². 2008 m. šiems darbams atlikti buvo skirta 300 000,00 Lt, panaudota - 206 880,83 Lt, iš jų rekonstrukcijai - 152 230,83 Lt, projektavimo
darbams - 54 650,00 Lt.
Gatvių apšvietimui buvo panaudota 103,4 tūkst. Lt. Įrengta nauji gatvių apšvietimai Liubavo
sen. Reketijos, Sangrūdos sen. Miklaus÷s, Kalvarijos sen. Turlojišk÷s ir Akmenynų sen. Girkantų
kaimuose, atlikti Basanavičiaus g., Kalvarijoje, apšvietimo išpl÷timo darbai, pakeisti 5 gatvių
apšvietimo valdymo skydai Kalvarijoje, įrengtas Kalvarijos bažnyčios apšvietimas. Iš viso šiems
darbams išleista 121 tūkst. Lt.
Savivaldyb÷ yra UAB „Kalvarijos komunalininkas“ steig÷ja. 2008 m. balandžio 24 d.
savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje išklausyta ir patvirtinta UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2007
metų metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ir bendrov÷s veiklos ataskaita. 2008 m. rugs÷jo 11 d.
sprendimu Nr. T-31-20 padidintas įmon÷s įstatinis kapitalas ir nustatytas jo dydis – 12 646 849 Lt.
Išsami įmon÷s 2008 metų veiklos ataskaita bus pateikta v÷liau.
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ yra vienintel÷ savivaldyb÷je įmon÷, kuri centralizuotai
tiekia šilumos energiją. 2008 m. savivaldyb÷s taryba du kartus tvirtino tiekiamos šilumos kainą –
sausio 10 d. patvirtino ir nustat÷ 19,38 ct už kWh kainą (be PVM), kuri įsigaliojo nuo kovo 1 d.,
lapkričio 27 d. – 31,26 ct už kWh kainą (be PVM), kuri įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d.
Kadangi įmon÷s veikla nuostolinga, taryba pritar÷ sprendimui išnuomoti savivaldyb÷s
šilumos ūkį, patvirtino šilumos ūkio nuomos sąlygas ir šilumos tiek÷jų investicijų planų derinimo
tvarkos aprašą. Spalio 2 d. buvo patvirtintos pagrindin÷s koncesijos sutarties sąlygos, o lapkričio 27
d. patvirtintas galutinis koncesijos sutarties projektas, pagal kurį buvo pasirašyta Koncesijos sutartis
su UAB „Didma“.
Metų pradžioje savivaldyb÷je gyveno 13 tūkst. 407 gyventojai (2007 m. – 13 tūkst. 490
gyventojų). Per metus įregistruoti 140 naujagimių, iš jų: 69 berniukai ir 71 mergait÷. Mir÷ 213
gyventojų, iš jų: 118 vyrų ir 95 moterys. Susituok÷ 54 poros. Vis daugiau jaunų žmonių iš
savivaldyb÷s išvyksta dirbti ir gyventi kitur. Viena išvykimo priežasčių – blogos uždarbio
perspektyvos, maži atlyginimai.
2008 m. ieškančių darbo asmenų skaičius sudar÷ 4,1 proc., bedarbių skaičius - 325. Siekiant
bent kiek sumažinti bedarbyst÷s padarinius pagal Kalvarijos savivaldyb÷s 2008 metų viešųjų darbų
programą buvo įdarbinti 35 asmenys. Programos įgyvendinimui buvo skirta 100 tūkst. Lt, iš kurių
50 tūkst. Lt sudar÷ savivaldyb÷s l÷šos, 50 tūkst. Lt – Darbo biržos l÷šos.
Did÷jant nedarbui, būtina viešiesiems darbams skirti daugiau l÷šų, nors tai n÷ra labai
efektyvi priemon÷. Tod÷l 2008 m. lapkričio 27 d. buvo patvirtinta Kalvarijos savivaldyb÷s 2009 m.
viešųjų darbų programa ir viešųjų darbų sąrašas. Pagal šią programą bus įdarbinti 45 asmenys,
programos įgyvendinimui skirta 102 tūkst. 800 Lt.

2008 m. spalio 30 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, senatv÷s pensininkams,
gyventojams, kurie augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų bei kitoms asmenų grup÷ms.
Nuo 2008 m. birželio 1 d. savivaldyb÷s taryba padidino keleivių vežimo reguliariais vietinio
susisiekimo maršrutais tarifą. Kadangi nuo paskutinio keleivių vežimo tarifo dydžio nustatymo,
patvirtinto 2005 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu, maždaug trečdaliu išaugo kuro kaina, pabrango
detal÷s, padid÷jo kitos keleivių vežimo paslaugas teikiančių įmonių sąnaudos, šis tarifas buvo
padidintas nuo 0,17 iki 0,26 Lt už kilometrą.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos įstatymo
pakeitimo įstatymui, savivaldyb÷ organizuoja ir teikia teisinę pagalbą bei nuolat per visuomen÷s
informavimo priemones, informuoja gyventojus apie galimybes gauti valstyb÷s garantuojamą
teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas. Apie galimybę gauti pirminę teisinę pagalbą informavome
gyventojus vietin÷je spaudoje, patalpinome informaciją savivaldyb÷s internetiniame puslapyje,
pakabinome skelbimus seniūnijų centruose bei kaimuose.
Per ataskaitinį laikotarpį pirmin÷ teisin÷ pagalba buvo suteikta 237 pareišk÷jams. Kadangi 8
gyventojams pirmin÷ teisin÷ pagalba tuo pačiu metu suteikta dviem klausimais, tod÷l bendras
klausimų, kuriais buvo teikiama pirmin÷ teisin÷ pagalba, skaičius – 245.
Pirmin÷ teisin÷ pagalba 2008 metais buvo suteikta šiais klausimais: šeimos teis÷ – 62, darbo
teis÷ – 8, socialin÷s apsaugos teis÷ – 15, žem÷s teis÷ – 7, administracin÷ teis÷ ir administracinis
procesas – 7, civilin÷ teis÷ ir civilinis procesas – 71, baudžiamasis procesas – 2, kiti klausimai – 73.
Švietimas mūsų savivaldyb÷je visų darbų prioritetas. 2008 m. švietimo sistemai finansuoti
savivaldyb÷s taryba skyr÷ 13 613,4 tūkst. Lt visų savivaldyb÷s išlaidų.
Viena iš didžiausių problemų švietimo srityje – moksleivių skaičiaus maž÷jimas, kuris l÷m÷
mokyklų tinklo pertvarką. Tod÷l 2008 m. savivaldyb÷s taryba patvirtino savivaldyb÷s mokyklų
tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano naują redakciją.
2007-2008 m. m. savivaldyb÷je buvo 8 bendrojo lavinimo mokyklos: gimnazija, 2 vidurin÷s,
5 pagrindin÷s, 5 pradinio ugdymo skyriai:
Bendrojo lavinimo mokyklos
Kalvarijos gimnazija
Jusevičių skyrius
Sangrūdos vidurin÷
Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷
Akmenynų pagrindin÷
Akmenynų pagrindin÷s mokyklos Aistiškių skyrius
Alksnin÷s pagrindin÷
Jung÷nų pagrindin÷
Nemunaičių pagrindin÷
Nemunaičių pagrindin÷s mokyklos Brukų skyrius
Nemunaičių pagrindin÷s mokyklos Sūsninkų skyrius
Liubavo pagrindin÷
Liubavo pagrindin÷s mokyklos Salaperaugio skyrius

Mokinių skaičius 2008 m. kovo 15 d.
1121
21
273
202
77
18
80
217
77
7
16
66
15

Priešmokyklinį ugdymą teik÷ Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Brukų, Jusevičių
skyriai, Akmenynų, Alksnin÷s, Liubavo pagrindin÷s ir Sangrūdos vidurin÷ mokykla. Iš viso

priešmokyklinio ugdymo grupes lank÷ 86 vaikai, t.y. 18 vaikų (17,3 procento) mažiau negu 20062007 m. m. Brukų, Jusevičių skyriuose, Akmenynų, Liubavo pagrindin÷se mokyklose tur÷jome
minimalų priešmokyklinukų skaičių grup÷je:
Švietimo įstaigos
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Brukų skyrius
Jusevičių skyrius
Akmenynų pagrindin÷
Alksnin÷s pagrindin÷
Liubavo pagrindin÷
Sangrūdos vidurin÷

Vaikų skaičius
52
5
5
5
7
5
7

Tinkama mokyklų pastatų ir patalpų būkl÷ yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokyb÷s veiksnys.
Nors savivaldyb÷je yra aštuonios bendrojo lavinimo mokyklos, bet renovuota tik Jung÷nų
pagrindin÷ mokykla ir dalinai Kalvarijos gimnazija. Beveik visose savivaldyb÷s mokyklose
(išskyrus Jung÷nų ir Alksnin÷s pagrindines mokyklas) reikalingas kapitalinis remontas kuriai nors
pastato ar patalpos daliai. Penkiose savivaldyb÷s mokyklose problemiškiausios pastato dalys yra
stogas ir langai (Sangrūdos, Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷se, Akmenynų, Liubavo, Nemunaičių
pagrindin÷se mokyklose ), trejose - būtina remontuoti grindis (Kalvarijos gimnazijoje, Sangrūdos
vidurin÷je, Nemunaičių pagrindin÷je mokyklose), keturiose - elektros sistemą (Kalvarijos
gimnazijoje, Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷je, Akmenynų, Liubavo pagrindin÷se mokyklose),
dvejose - vidinių sienų rekonstrukciją ( Kalvarijos gimnazijoje, Nemunaičių pagrindin÷je
mokykloje), vandentiekio ir kanalizacijos sistemas (Sangrūdos vidurin÷je, Liubavo pagrindin÷je
mokyklose), sanitarinius mazgus (Sangrūdos, Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷se, Nemunaičių
pagrindin÷je mokyklose), šildymo sistemą (Kalvarijos gimnazijoje, Sangrūdos vidurin÷je
mokyklose), Nemunaičių pagrindin÷je mokykloje – išor÷s sienas ir pamatus.
2008 m. savivaldyb÷s taryba iš Privatizavimo fondo l÷šų skyr÷ 23,0 tūkst. Lt Akmenynų
pagrindinei mokyklai dalies langų pakeitimui, 50,0 tūkst. Lt Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio
„Žilvitis“ dalies patalpų remontui.
Savivaldyb÷s tarybos 2008 m. vasario 21 d. sprendimu Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷
mokykla dalyvauja projekte „Švietimo centrų infrastruktūros pl÷tra“, pagal kurį gautas projekto
finansavimo l÷šas panaudos mokyklos renovacijai.
2008 metais Kalvarijos savivaldyb÷s biudžete švietimo reikm÷ms skiriamos l÷šos, kurias
sudaro Mokinio krepšelio l÷šos, l÷šos skirtos aplinkai finansuoti ir kitos l÷šos (nemokamam
mokinių maitinimui, aprūpinimui mokinių reikm÷mis), padid÷jo 16,56 procento. Vienam mokiniui
skirtos l÷šos išaugo nuo 4250,30 Lt (2007 m.) iki 5160,30 Lt (2008 m.), t. y. 21,41 procento.
Atskirose mokyklose vieno mokinio išlaikymo kaina svyravo nuo 2473,23 Lt (Kalvarijos
suaugusiųjų vidurin÷je mokykloje) iki 8691,95 Lt (Alksnin÷s pagrindin÷je mokykloje). Alksnin÷s
pagrindin÷je mokykloje vieno mokinio mokymas buvo 2,1 karto brangesnis negu Kalvarijos
gimnazijoje.
Mokyklų pateiktais duomenimis, 2007-2008 m. m. privalomus mokomuosius dalykus
savivaldyb÷s mokyklose d÷st÷ 305 mokytojai (1 mokytojas skaičiuotas tiek kartų, kiek mokomųjų
dalykų d÷sto), iš jų 54 ne specialistai (17,7 proc.). Daugiausiai mokytojų ne specialistų dirbo
Akmenynų pagrindin÷je mokykloje (12), mažiausiai – Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷je mokykloje
(1). Mokytojai ne specialistai dažniausiai d÷st÷ geografiją, informacines technologijas, anglų kalbą,
dailę, etiką, fiziką, chemiją.
Mokyklose trūko specialistų, teikiančių specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbas.

Pedagogų bendruomen÷ palankiai sutiko tarybos sprendimus kompensuoti mokytojų ir kitų
pedagoginių darbuotojų kelion÷s į darbą ir iš darbo išlaidas. Deja 2009 m. blog÷jant finansinei
situacijai, savivaldyb÷s taryba šį sprendimą numato keisti.
2007-2008 m. m. savivaldyb÷je į mokyklą ir iš mokyklos buvo pav÷ž÷jami 632 mokiniai.
Mokiniai buvo pavežami šiais vežimo būdais: autobusų parko - 162, privačiu - 278, mokykliniu 117, geltonuoju autobusu - 75.
Geltonuosius autobusus turi dvi mokyklos: Kalvarijos gimnazija ir Sangrūdos vidurin÷
mokykla. Kalvarijos gimnazijoje šia transporto priemone per m÷nesį vienam pavežamam mokiniui
buvo skiriama 23, 81 Lt; Sangrūdos vidurin÷je mokykloje – 35,00 Lt.
Mokyklinius autobusus turi Akmenynų, Alksnin÷s, Liubavo pagrindin÷s mokyklos.
Akmenynų pagrindin÷je mokykloje vienam pavežamam mokiniui buvo skirta 113,90 Lt, Alksnin÷s
pagrindin÷je mokykloje – 54 Lt, Liubavo pagrindin÷je mokykloje – 96 Lt.
Vežami buvo visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos.
Nemokamam moksleivių pav÷ž÷jimui 2008 m. buvo panaudota 324,2 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Socialin÷s paramos vaikams įstatymu nemokamai maitinami buvo 990
moksleivių (panaudota 547,4 tūkst. Lt), mokinio reikmenimis buvo aprūpinti 760 moksleivių
(panaudota 118,7 tūkst. Lt).
Kalvarijos savivaldyb÷je 2008 metais šeimose buvo globojami 66 nepilnamečiai vaikai. Tai
dažniausiai vaikai, likę be t÷vų globos, kuriuos globoja giminaičiai ar seneliai. Yra tik kelios
šeimos, kuriose globojami visiškai svetimi vaikai, nesusieti su glob÷jais jokiais giminyst÷s ryšiais.
39 vaikams nustatyta institucin÷ globa. Šiuo metu globos namuose gyvena 33 vaikai: Kalvarijos
savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose gyvena 26 vaikai, Marijampol÷s apskrities vaikų
globos namuose - 4, Alytaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių namuose - 2, Kauno globos
namuose vaikams su negalia – 1. Nuolatin÷ globa teismo sprendimu nustatyta 15 globotinių,
augančių Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose, savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymu – 11 globotinių. Savivaldyb÷je per 2008 m. į socialin÷s rizikos šeimų sąrašą
buvo įrašyta 21 šeima, išbrauktos 23 šeimos. Iš viso 2008 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos
savivaldyb÷je buvo 61 socialin÷s rizikos šeima, jose augo 208 vaikai. Daugiausia socialin÷s rizikos
apskaitoje įregistruotų šeimų d÷l girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos, nesugeb÷jimo tinkamai
pasirūpinti vaikais. Bendromis mokyklos pedagogų, t÷vų, policijos darbuotojų, vaikų teisių
darbuotojų pastangomis siekiame, kad tokių šeimų skaičius maž÷tų.
Per 2008 m. laikotarpį savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ 23 sprendimus, kurie susiję su Socialinių
paslaugų įstatymo įgyvendinimu, poįstatyminių aktų pakeitimais bei socialinių paslaugų teikimo
kokyb÷s gerinimu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pinigin÷s socialin÷s paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu per 2008 metus 558 asmenims
išmok÷ta 613 364 Lt. Šildymo sezono metu šeimoms buvo skiriamos kompensacijos kietam kurui
įsigyti, 465 asmenims išmok÷ta 203 801 Lt.
Vadovaujantis Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos kovo 27 d. sprendimu patvirtintu
vienkartin÷s pašalpos skyrimo tvarkos aprašu, 91 sunkiai materialiai gyvenančiai šeimai bei
vienišiems asmenims buvo išmok÷tos vienkartin÷s pašalpos už 43,0 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu 3 840 asmenų buvo išmok÷ta
3 294 593 Lt.
Vadovaujantis Šalpos išmokų įstatymu šalpos išmokas, kurias sudar÷ 4 270 783 Lt, gavo
881 asmuo. 217 asmenų nustatytas specialiųjų poreikių lygis. 351 asmeniui išduoti neįgaliojo
pažym÷jimai.
Per 2008 metus 1960 asmenų buvo suteikta parama pagal Maisto iš intervencinių atsargų
teikimo labiausiai nepasiturinčioms šeimoms programą.

Per 2008 metus laidojimo pašalpa buvo išmok÷ta 214 asmenų už 220,7 tūkst. Lt.
Socialin÷ parama buvo teikiama ne tik pinigine forma, bet ir įvairiomis paslaugomis,
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.
Stacionarias globos paslaugas vienišiems seneliams ir žmon÷ms su negalia teik÷ Kalvarijos
globos ir užimtumo centras, kuriame gyvena 26 asmenys. 2008 metais centre buvo apgyvendinti 9
asmenys. Psichoneurologiniame pensionate buvo apgyvendinti 5 asmenys su psichine negalia.
Globos ir užimtumo centras teik÷ bendrąsias socialines paslaugas. Dalinai savarankiškiems
asmenims, turintiems savo gyvenamą būstą, teik÷ pagalbą namuose 57 neįgaliesiems ir
pensininkams. Šiame centre buvo aprūpinti daiktais iš labdaros (drabužiais, avalyne ir kt.) 73
asmenys, technin÷s pagalbos priemonių nuoma suteikta 15 asmenų, transporto paslauga suteikta 73
asmenims. Specialiosios socialin÷s paslaugos buvo suteiktos 41 asmeniui pagalba į namus
(lankomoji priežiūra).
Savivaldyb÷s tarybos sprendimu kovo 27 d. buvo patvirtina Neįgaliųjų socialin÷s
integracijos programa. Jos uždavinys – integruoti neįgaliuosius į visuomenę, sudaryti sąlygas
gyventi savarankiškai. Pra÷jusiais metais kompensacin÷ technika suteikta 170 neįgaliųjų. Pagal
Socialinių paslaugų katalogą socialines paslaugas gavo 2486 neįgalieji.
Vykdant Kalvarijos savivaldyb÷s invalidų socialin÷s integracijos 2008 metų programą buvo
pamin÷ta Žmonių su negalia diena, pagerbti 4 šimto metų sulaukę seneliai, Šv. Kal÷dų proga
neįgaliesiems įteiktos dovan÷l÷s, 9 asmenys su negalia ils÷josi stovykloje „Gintaras”. Remiantis
būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia programa, būstai pritaikyti 3 neįgaliesiems su sunkia negalia.
Savivaldyb÷ dalyvavo VĮ „Solidarity“ ir Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos
projekte, kuris remia daugiavaikes šeimas. „Solidarity“ įstaiga 2008 metais 3 daugiavaik÷ms
Kalvarijos savivaldyb÷s šeimoms nupirko gyvenamuosius būstus.
Jaunimo politikos koordinavimas yra valstyb÷s deleguota funkcija. Šiuo metu pagal
Statistikos departamento informaciją savivaldyb÷s teritorijoje gyvena 3 377 jaunuoliai, iš jų vaikinų
- 1769, merginų -1608. Savivaldyb÷je veikia 10 jaunimo grupių ir organizacijų.
2008 m. kovo 27 d. savivaldyb÷s taryba patvirtino Kalvarijos savivaldyb÷s jaunimo
politikos įgyvendinimo 2008 m. programą ir jos įgyvendinimo priemones.
Jaunimo reikalų taryba (pirmininkas Tomas Minsevičius) sureng÷ 6 pos÷džius, kurių metu
buvo svarstomos jaunimo veiklos finansavimo galimyb÷s, aptarti jaunimui aktualūs klausimai,
jaunimo problemos.
Inicijuotas jaunimo veiklos projektų r÷mimo konkursas. Finansuoti 4 projektai:
Aistiškių kaimo neformalios jaunimo grup÷s ,,Aista” projektas ,,Medžio drožiny – pasakų
dvasia”.
Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugov÷s projektas ,,Skautai ir AŠ”.
Kušliškių kaimo neformalios jaunimo grup÷s ,,Via Baltica“ projektas ,,Būkim kartu“.
Neformalios jaunimo grup÷s ,,Omega“ projektas ,,Keisk tabaką į sveikatą“.
Galime pasidžiaugti, kad turime vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigą – Kalvarijos muzikos
mokyklą. Mokykloje moksleiviai įgyja muzikos, dail÷s, šokio meno žinių pagrindų. Įstaigoje dirba
21 pedagogų, mokosi 178 moksleiviai. 2008 m. savivaldyb÷s taryba suderino muzikos mokyklos
2008-2009 m. m. ugdymo programas ir pritar÷ įstaigos veiklos programai.
2008 metais savivaldyb÷s biudžete kultūrai ir sportui buvo skirta 1 925,8 tūkst. Lt
Kalvarijos sporto centras formuoja ir įgyvendina savivaldyb÷s politiką kūno kultūros ir
sporto srityje, sudaro visiems savivaldyb÷s gyventojams vienodas galimybes sportuoti, gerinti
sportinį meistriškumą, pl÷toti užimtumą, laisvu nuo darbo ir mokslo metu. Centre dirba 14
darbuotojų, vyksta 4 sporto šakų užsi÷mimai: futbolo (treniruojasi 64 sportininkai), bokso (39),
krepšinio (50), lengvosios atletikos (35), šaškių ir šachmatų (16).

Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros centro veiklos tikslas - teikti kultūros paslaugas
bendruomenei, sudaryti sąlygas saviraiškai, profesionalaus meno sklaidai, puosel÷ti etninį ir
kultūros paveldo savitumą, ugdyti pilietiškumą, išlaikyti ir puosel÷ti aukštesnę visuomen÷s kultūrą,
tenkinti savirealizacijos ir kūrybiškumo poreikius. 2008 m. Kalvarijos savivaldyb÷je vyko nemažai
kultūrinių renginių. Įsimintiniausi iš jų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojami
projektai „Kūrybinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Aitvaras“, bei „Kalvarijos krašto etnin÷s
kultūros paveldo fiksavimas, tyrimas ir saugojimas“, Marijampol÷s apskrities viršininko
administracijos remiami projektai „Menininkų kūrybin÷ stovykla „Kvietkin÷s aidas“, „Kultūrin÷s
informacijos sklaida Sūduvos regione“.
Daug dalyvių, žiūrovų, svečių sutrauk÷ birželio 23 d. Kalvarijos karališkajame parke
surengta vandens ir ugnies misterija, rugs÷jo 14 d. surengta krašto šventę „Šypsausi savo kraštui“,
spalio 3 d. vykęs rekonstruoto Karališko parko atidarymas, gruodžio 26-29 d. per Kalvarijos
savivaldybę keliavęs „Kal÷dinis karavanas“.
Renginiais džiugino kaimų bendruomenių ir laisvalaikio salių darbuotojai. Kultūros renginių
organizatoriais ir pagalbininkais buvo literatų klubas „Rasa“, Kalvarijos savivaldyb÷s viešoji
biblioteka, Kalvarijos Juozo Balkaus skautų draugov÷, neformalios jaunimo grup÷s, meno kūr÷jų
bendrija „Šešup÷“.
Literatų klubo „Rasa“ vadov÷ Asta Jankeliūnien÷ subūrusi 17 žmonių (daugiausiai
bibliotekininkių), organizavo devintąją poezijos šventę „Rudens spalvos“, surinko medžiagą apie
senuosius amatus, amatininkus, jų darbą. Pagal šią surinktą medžiagą buvo parengta ir išleista
knyga „Kalvarijos krašto senieji amatai: račiai, rimoriai, kalviai“. Leidinys pristatytas visuomenei
lapkričio 12 d. vykusioje konferencijoje „Etnin÷s kultūros sklaida bibliotekose“.
Kraštiečiai prisiliet÷ ir prie Kalvarijos krašto istorin÷s praeities. Sukaupę žmonių
prisiminimus išleido knygas: Emilija Lukšyt÷-Krušinien÷ „Atminties takais“ (Šarkio kaimo
prisiminimai), Natalija Gudonyt÷ „Liubavas 1734-1950... gyvenimas prie Kačergų kalno“, Sigitas
Anelauskas „Toks gyvenimas“, Vincentas Kazimieras Svitojus „V÷l gegužio žiedai“. Pastarąjį
leidinį spaudai pareng÷, redagavo Juozas Benecijus Ignatavičius, knygos leidybą par÷m÷ autoriaus
brolio Justino Svitojaus šeima, spausdino Punsko „Aušros“ leidykla.
Gruodžio 16 d. įvykusiame Marijampol÷s apskrities šventiniame renginyje „Kultūros metai
2008“ buvo pagerbti kultūros darbuotojai, jiems įteiktos Angelo statul÷l÷s. Tarp apdovanotųjų –
Kalvarijos liaudiškos muzikos kapela „Gimin÷s“ (Kultūros nominacija už aktyvią kūrybinę veiklą,
dalyvavimą respublikin÷se kapelų švent÷se), Vincentas Kazimieras Svitojus (Kultūros nominacija
už Kalvarijos krašto etninio muzikavimo tradicijų išsaugojimą ir puosel÷jimą, muziejaus "Gegužio
žiedai" įkūrimą bei muzikavimo 70-mečio istorijos įprasminimą knygoje "V÷l gegužio žiedai"),
Rasa Januškien÷ (Kultūros nominacija už Kalvarijos krašto etnin÷s kultūros paveldo rinkimą ir
sklaidą, renginių organizavimą).
Gruodžio 19 d. savivaldyb÷je buvo organizuotas pad÷kos vakaras, skirtas Kalvarijos
savivaldyb÷s kultūros centro 60-mečiui. Pakviesti ir pagerbti kultūros darbuotojai, dirbę Kalvarijos,
Brukų, Jusevičių, Jung÷nų, Trakiškių, Liubavo, Salaperaugio, Akmenynų, Aistiškių, Tarprubežių,
Sangrūdos kultūros namuose, jiems įteiktos savivaldyb÷s mero pad÷kos, šiam jubiliejui pagaminti
varpeliai su šokio, teatro, muzikos simboliais.
Savivaldyb÷je yra viena viešoji biblioteka – Kalvarijos SVB ir 11 kaimo filialų. Tai
šiuolaikinis savivaldyb÷s bendruomen÷s informacijos centras, kuriame ugdomi ir tenkinami
gyventojų informacijos poreikiai. Veikia 4 knygų išdavimo punktai, kurių paslaugomis dažniausiai
naudojasi vyresnio amžiaus žmon÷s, neturintys galimybių savarankiškai nuvykti į aptarnaujantį
filialą. Kalvarijos SVB sistemoje dirba 22 darbuotojai. 2008 m. Kalvarijos savivaldyb÷je tarp
aptarnaujamų vartotojų suaugusieji sudar÷ 70 (2007 m. - 67 proc., 2006 m. – 66,4 proc.), likusius 33
proc. sudar÷ vartotojai vaikai (2007 m. - 33 proc., 2006 m. - 33,6 proc.). 2008 m. Kalvarijos
savivaldyb÷s bibliotekose buvo užregistruoti 65 953 lankytojai. Biblioteka be knygų, periodinių

leidinių išdavimo teik÷ ir kitas paslaugas. Tai nemokamas internetas, daugyb÷ elektroninių
paslaugų, skaitytojams rengtos meno parodos, renginiai.
2008 - ieji buvo paskelbti Skaitymo metais. Kalvarijos SVB dalyvavo Lietuvos nacionalin÷s
Martyno Mažvydo bibliotekos parengtoje Skaitymo skatinimo programoje „Viešieji skaitymai“. Šio
projekto prioritetas – skaitymai netradicin÷se erdv÷se – parkuose, skveruose, ligonin÷se,
sanatorijose, vaikų namuose, kavin÷se, etc. Įgyvendinant projektą, buvo pakviesti profesionalūs
rašytojai: Donaldas Kajokas ir Laimonas Inis. Renginiai vyko parapijos ir savivaldyb÷s sal÷se.
Tenkinant vartotojų informacinius poreikius, įsisavinant informacines technologijas
bibliotekose, buvo tęsiamas projektas „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekoje vyko naujų knygų
pristatymai, L÷lių teatriuko diena, knygų paroda „Senųjų knygų dvasia. P.Vaičiūno pjes÷s „Pražydo
nuvytusios g÷l÷s“ garsiniai skaitymai, kraštiečio Edmundo Venslovos apsakymų knygos „Atpildas“
pristatymas. Kalvarijos neįgaliųjų draugijoje garsiniai skaitymai, leidinio „Kalvarijos krašto
šviesuoliai“ II dalies pristatymas, Fermine romano „Sniegas“ garsinis skaitymas.
2008 metais Kalvarijos biblioteka pareng÷ ir įgyvendino 5 projektus: „Viešieji skaitymai“,
„Ar esi tikras europietis“, „Metų knygos rinkimai 2008“, „Gyva knyga bendruomenei“.
Savivaldyb÷je veikia 4 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: 1 individuali
įmon÷ ir 3 viešosios įstaigos, kurių steig÷jas yra savivaldyb÷s taryba. 2008 m. savivaldyb÷s
biudžete sveikatos apsaugai buvo skirta 123,1 tūkst. Lt.
Viešoji įstaiga Kalvarijos ligonin÷ teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigoje dirba 72 darbuotojai, iš jų 17 gydytojų. Kalvarijos
ligonin÷je 2008 m. gyd÷si 1 309 pacientai, konsultacin÷je poliklinikoje apsilank÷ 20 400 pacientų.
2008 m. savivaldyb÷s taryba ligoninei skyr÷ 65 tūkst. Lt komunalinių patarnavimų apmok÷jimui.
Viešoji įstaiga Kalvarijos PSPC ir Sangrūdos ambulatorija teikia antrinio lygio stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kalvarijos PSPC, 2008 m. sausio 1 d. duomenimis,
aptarnavo 8 634 prie šio centro prisirašiusius pacientus, Sangrūdos ambulatorija – 1 221 pacientą.
A. Masilionio gydymo klinika yra privati sveikatos priežiūros įstaiga, įsteigta ir dirbanti nuo 2000
m.
Įgyvendinant sveikatos politiką, savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos, patvirtintos savivaldyb÷s tarybos geguž÷s 29 d. sprendimu, l÷šomis 2008 metais
įgyvendintos 8 visuomen÷s sveikatinimo programos už 20 512 Lt:
Kalvarijos savivaldyb÷s paplūdimių ir jų maudyklių steb÷jimo programa 2008 metais (2 112
Lt);
Projektas „Nedelsk“ (3 000 Lt);
Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Savo sveikatą apsaugokime kartu“ (2 700 Lt);
Mokinių psichologinio atsparumo ugdymo programa (2 000 Lt);
„Sveikatingumo dienos mokykloje“ (2 500 Lt.);
„Psichosocialin÷ reabilitacija – pagalba neįgaliojo šeimai“ (2 800 Lt);
L÷tinių neinfekcinių ligų: cukrinio diabeto, išemin÷s širdies ligos, pirmin÷s arterin÷s
hipertenzijos profilaktikos ir kontrol÷s programa (4 400 Lt);
Sveikos gyvensenos projektas „Vaistažolių galia“ (1 000 Lt).
XIV. APIBENDRINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos
savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais, reglamentuojančiais savivaldybių
veiklą, laikydamasis demokratijos, viešumo, teis÷tumo, atsakomyb÷s ir kolegialumo principų.
2008 m. savivaldyb÷s tarybos darbas buvo intensyvus. Teko tvirtinti nemažai tvarkų,
taisyklių ir t. t. Nor÷čiau pasteb÷ti, kad tarybos nariai, komitetai gal÷jo daug aktyviau dalyvauti,
rengiant sprendimų projektus, bendrauti su rink÷jais ir laiku jiems atsiskaityti, kaip to reikalauja

savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas. Ateityje visi tur÷tume siekti efektyvesnio ir tikslingesnio
tarybos darbo planavimo, kuris būtų paremtas ne tik administracijos pasiūlymais, bet ir politikų
požiūriu, strateginių tikslų įgyvendinimu.
Baigdamas nor÷čiau pad÷koti visiems, su kuriais teko dirbti ir spręsti aktualiausius
savivaldybei klausimus.
Atskira pad÷ka savivaldyb÷s tarybos opozicijai, kurios kritika neleido atsipalaiduoti ir
užsimiršti.
Tik vadovaudamiesi vietos gyventojų interesais, ieškodami kuo palankesnio
bendradarbiavimo, gal÷sime užtikrinti, kad atliekamas darbas ir įgyvendinamos priemon÷s darytų
kuo didesnį teigiamą poveikį visų savivaldyb÷s gyventojų gyvenimo kokybei, aplinkai ir jų veiklai.

Kalvarijos savivaldyb÷s meras Jonas Ščeponis

