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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.
I. TARYBA
Meras planuoja Savivaldyb÷s tarybos veiklą. Per 2009 m. laikotarpį įvyko 18 Savivaldyb÷s
tarybos pos÷džių (iš jų neeiliniai – 2). Pos÷džiuose buvo priimti 366 sprendimai. D÷l vienų ar kitų
priežasčių pos÷džiuose buvo atid÷ti 4 sprendimo projektai. Kai kurie jų buvo priimti v÷liau.
Nepriimti 3 sprendimai.
Iki 2009 m. balandžio 2 d. mero pavaduotoju dirbo Vincas Plikaitis. 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 Vincą Plikaitį, savivaldyb÷s tarybos 2009 m. balandžio 2 d.
sprendimu buvo naujai nustatytos Vytauto Šunskio, lig tol dirbusio mero antruoju pavaduotoju,
veiklos sritys: strategin÷ savivaldyb÷s pl÷tra, savivaldyb÷s įvaizdžio ir reprezentacijos klausimai,
regionin÷s pl÷tros įgyvendinimas, savivaldyb÷s mero pareigų atlikimas, kai meras negali eiti savo
pareigų jo komandiruočių, kasmetinių atostogų, ligos metu ar nesant jo d÷l kitų priežasčių. Šios
veiklos sritys buvo papildytos ir dar kartą patvirtintos savivaldyb÷s tarybos 2009 m. balandžio 17 d.
sprendimu. Vytautas Šunskis prad÷jo kuruoti šias veiklos sritis: civilin÷s, darbo ir priešgaisrin÷s
saugos veikla savivaldyb÷s teritorijoje, žem÷s ūkio klausimai, socialin÷ rūpyba, šeima, vaiko teisių
apsauga, gamtos apsaugos klausimai, strategin÷ savivaldyb÷s pl÷tra, viešieji ryšiai, savivaldyb÷s
įvaizdžio ir reprezentacijos klausimai, regionin÷s pl÷tros įgyvendinimas, savivaldyb÷s mero pareigų
atlikimas, kai meras negali eiti savo pareigų jo komandiruočių, kasmetinių atostogų, ligos metu ar
nesant jo d÷l kitų priežasčių.
Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose daugiausia nagrin÷ti
įvairūs turto valdymo klausimai (68), klausimai, susiję su švietimu ir kultūra (57), pritarimas
įvairioms programoms ar projektams (51), klausimai, susiję su globa, rūpyba, šalpa, socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veikla (26), su mokesčiais, rinkliavomis, paslaugų įkainiais (17),
klausimai, susiję su komunaliniu ūkiu (15), su biudžetu (12), šilumos ūkiu (6), detaliųjų planų
tvirtinimo klausimai (6), gatvių ir kelių priežiūra (4), sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių

įstaigų veikla (3), darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų
įgyvendinimas (2), sveikatos priežiūros mokyklose klausimai (2).
Tarybos pos÷džiuose meras pristat÷ 63 klausimus, tarybos nariai - 2 klausimus. Po vieną
klausimą pristat÷ Algis Kaleinikas (kaip Kontrol÷s komiteto pirmininko pavaduotojas) ir Vytautas
Šunskis (kaip Administracin÷s komisijos prie Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos pirmininkas).
Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo
savivaldyb÷s administracijos darbuotojai. Po vieną sprendimo projektą pareng÷ tarybos nariai Jonas
Kazys Dzirmeika ir Juozas Mačys (kaip Kontrol÷s komiteto pirmininkas).
Vardiniu balsavimu priimti 3 sprendimai.
Aktyviai diskusijose dalyvavo tarybos nariai Vincas Plikaitis (svarstant 49 sprendimų
projektus), Valdas Aleknavičius (37), Jonas Kazys Dzirmeika (25), Algis Masilionis (23),
Reimundas Tyras (21), Vladimiras Nurutdinovas (20), Antanas Burinskas (16), Juozas Švedas (15),
Juozas Mačys (13), Jonas Žališkevičius (9), Jonas Daunoravičius (8), Algirdas Liutkevičius (7),
Tomas Minsevičius (6), Algis Kaleinikas (4), Algis Lukoševičius (3), Vytautas Šunskis (3),
Edmantas R÷kus (2).
Savivaldyb÷s tarybos pos÷džių lankomumas 94,5 procento. Visuose pos÷džiuose dalyvavo
tarybos nariai Valdas Aleknavičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Vitas Liutkevičius, Algis
Lukoševičius, Vladimiras Nurutdinovas, Vytautas Šunskis, Juozas Švedas. Pagrindin÷s
nedalyvavimų tarybos pos÷džiuose 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 laikraštyje „Kalvarijos kraštas“, 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
2009 m. savo darbą tęs÷ 5 Tarybos komitetai. Komitetų pos÷džiuose buvo svarstomi tik
tarybos pos÷džių darbotvark÷se numatyti klausimai.
Iš viso įvyko 48 komitetų pos÷džiai, kuriuose pagal kompetenciją svarstyti 254 klausimai.
Savivaldyb÷s tarybos Biudžeto ir finansų komiteto (pirmininkas – Tomas Minsevičius, nuo
birželio m÷n. – Jonas Kazys Dzirmeika) 6 pos÷džiuose apsvarstyti 80 klausimų.
Savivaldyb÷s tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto (pirmininkas
– Vladimiras Nurutdinovas, nuo spalio m÷n. – Edmantas R÷kus) 15 pos÷džių apsvarstyti 28
klausimai.
Savivaldyb÷s tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto (pirmininkas –
Stasys Virbickas, nuo balandžio m÷n. – Reimundas Tyras, nuo spalio m÷n. – Juozas Švedas) 4
pos÷džiuose apsvarstyti 10 klausimų.
Savivaldyb÷s tarybos Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto (pirmininkas – Jonas
Daunoravičius, nuo birželio m÷n. - Antanas Burinskas) 8 pos÷džiuose apsvarstyti 77 klausimai.
Įvyko 5 bendri Biudžeto ir finansų komiteto bei Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto
pos÷džiai, kurių metu apsvarstyti 47 klausimai.
Taip pat įvyko bendri 4 komitetų - Biudžeto ir finansų, Švietimo, kultūros, sporto ir
jaunimo reikalų, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos, Verslo, ūkio ir kaimo reikalų – 5
pos÷džiai, kuriuose apsvarstyta 12 klausimų.
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto (pirmininkas – Juozas Mačys, pavaduotojas Algis
Kaleinikas, nariai Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Algis
Masilionis, Jonas Vidutis Mickevičius, Vladimiras Nurutdinovas, Juozas Švedas) 5 pos÷džiuose
apsvarstyti 11 klausimų.

III. KOMISIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį dirbo savivaldyb÷s tarybos sprendimu sudarytos nuolatin÷s
savivaldyb÷s tarybos komisijos:
Administracin÷ komisija prie Kalvarijos 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 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos (pirmininkas Vidutis Jonas
Mickevičius, nuo spalio m÷n. – Vytautas Šunskis) per 2009 m. išnagrin÷jo 22 administracin÷s teis÷s
pažeidimų bylas. Dauguma pažeid÷jų bausti pagal LR ATPK 188 str. (savavaldžiavimas). 20
asmenų, įvykdžiusiems administracinius teis÷s pažeidimus, komisijos nutarimais paskirti įsp÷jimai,
1 pažeid÷jui skirta 1200 Lt pinigin÷ bauda ir 1 asmeniui administracinio teis÷s pažeidimo byla
nutraukta.
Savivaldyb÷s Antikorupcijos komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nuo liepos m÷n. –
Algirdas Bansevičius) per ataskaitinį laikotarpį sureng÷ 3 pos÷džius. Savivaldyb÷s tarybos 2009 m.
lapkričio 26 d. pos÷dyje buvo patvirtinti šios komisijos veiklos nuostatai ir savivaldyb÷s
antikorupcijos programa. Programos tikslas – kompleksin÷mis antikorupcin÷mis priemon÷mis
pašalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti savivaldyb÷s administracijoje ir jos padaliniuose bei
pavaldžiose įstaigose, užtikrinti paskirtų asignavimų ir turto teis÷tą bei teisingą panaudojimą.
Pos÷džio metu kartu su programa buvo patvirtintas ir programos įgyvendinimo 2009-2011 metais
priemonių planas.
Savivaldyb÷s tarybos Balsų skaičiavimo komisijos (pirmininkas - Juozas Švedas) pagrindin÷
funkcija buvo skaičiuoti Tarybos pos÷džiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir pranešti juos
pos÷džio pirmininkui.
Savivaldyb÷s politikų etikos komisija (pirmininkas Jonas Daunoravičius, nuo rugpjūčio
m÷n. – Juozas Mačys) pos÷džiavo 1 kartą, pos÷džių metu svarst÷ 1 klausimą.
Kalvarijos savivaldyb÷s Šauktinių atrankos komisijos (pirmininkas Algirdas Bansevičius)
pos÷džiai nevyko, nes atšaukta privalomoji karo tarnyba.
Pinigin÷s socialin÷s paramos teikimo komisija (pirmininkas Vincas Plikaitis, nuo liepos
m÷n. Vytautas Šunskis) 2009 m. pos÷džiavo 4 kartus. Apsvarstyta 23 prašymai d÷l būsto šildymo
išlaidų kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui ir nuotekų kompensacijų paskyrimo išimties tvarka,

96 prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti, paskirstyta 25 000 Lt. Taip pat apsvarstytos 1
šeimos d÷l išmokų mok÷jimo socialin÷s rizikos šeimoms būdo nustatymo.
2009 m. įvyko 14 Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo
komisijos (pirmininkas Stasys Virbickas, nuo balandžio m÷n. Reimundas Tyras, nuo lapkričio m÷n.
– Juozas Švedas) pos÷džių.
Savivaldyb÷s tarybos Peticijų komisija (pirmininkas Tomas Minsevičius, nariai Algis
Kaleinikas, Kęstutis Krasnickas, Vidutis Jonas Mickevičius, Vytautas Šunskis) sudaryta 2007 m.
rugs÷jo 27 d. Komisija sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos pri÷mimo nagrin÷ti
klausimą; nagrin÷ja priimtas peticijas. Per ataskaitinį laikotarpį komisija sureng÷ 1 pos÷dį, kurio
metu buvo apsvarstytos 2 peticijos.
Savivaldyb÷s nuolatin÷ statybos komisija 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. 2009 m.
išduoti 65 statybos leidimai.
Fizinių asmenų prašymų d÷l žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčių nagrin÷jimui komisija
(komisijos pirmininkas - administracijos direktorius) 2009 m. sureng÷ 1 pos÷dį, kuriame apsvarst÷ 1
gautą prašymą ir nutar÷ siūlyti savivaldyb÷s tarybai sumažinti pareišk÷jui žem÷s nuomos mokestį.
Savivaldyb÷s saugaus eismo komisija (pirmininkas Vincas Plikaitis, nuo balandžio m÷n.
Vytautas Šunskis) sureng÷ 9 pos÷džius, svarstyti 26 klausimai, priimti 26 nutarimai.
Meras, administracijos direktorius, 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 Vytautas Šunskis) sureng÷ 1 pos÷dį, apsvarst÷ 1 gautą prašymą, tačiau d÷l l÷šų
stygiaus savivaldyb÷s biudžete projekto daliniam finansavimui l÷šos nebuvo skirtos.
Kalvarijos garb÷s piliečio vardo suteikimo komisija (pirmininkas Jonas Ščeponis)
pos÷džiavo 2 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 Juozui Andriejui Gelčiui, Juozui Mieldažiui.
IV. MERO POTVARKIAI
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 63 mero potvarkiai darbo grupių sudarymo, komandiruočių
ir kitais klausimais. Savo potvarkiais inicijavau ir sudariau Darbo grupę administracijos specialistų
funkcijų ir atliekamų darbų krūviui įvertinti, rekomendavau administracijos direktoriui,
organizuojant savivaldyb÷s biudžeto vykdymą ir administruojant savivaldyb÷s pinigines l÷šas,
atsižvelgti į esamą pad÷tį ir laikinai sustabdyti administracijos mokymus, seminarus, kvalifikacijos
k÷limo kursus, sumažinti administracijai skirto tarnybinio transporto kuro limitus ir sustiprinti
naudojimosi tarnybiniu transportu kontrolę.

V. MERO PAVEDIMAI
Pavedžiau parengti sprendimų projektus d÷l savivaldyb÷s administracijos struktūros ir
didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, d÷l savivaldyb÷s antikorupcijos komisijos, d÷l
savivaldyb÷s politikų etikos komisijos, d÷l Administracin÷s komisijos prie Kalvarijos savivaldyb÷s
tarybos pakeitimų.
VI. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atstovauta Kalvarijos savivaldyb÷s administracijai
Marijampol÷s rajono 1 teismo procese (4 pos÷džiai), Kauno apygardos viename teismo procese (1
pos÷dis) bei Kauno apygardos administraciniame teisme - 9 teismo procesuose (19 pos÷džių).
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybai atstovauta Kauno apygardos administraciniame teisme 1 teismo
procese (2 pos÷džiai).
VII. DALYVAVIMAS ASOCIACIJOS, KOMITETŲ, TARYBŲ VEIKLOJE
Atstovauju savivaldybei Marijampol÷s regiono pl÷tros taryboje, esu Kauno teritorin÷s
ligonių kasos steb÷tojų tarybos narys. Esu deleguotas atstovauti savivaldybei Lietuvos savivaldybių
asociacijoje.
VIII. 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.), Lenkijos Respublikos Bialostoko Dombrovos miestu (partneryst÷s ir bendradarbiavimo sutartis
pasirašyta 2009 m. sausio 27 d.).
2009 m., pasirašant Partneryst÷s ir bendradarbiavimo sutartį tarp Kalvarijos savivaldyb÷s ir
Bialostoko Dombrovos miesto, buvo įsipareigota vystyti tarp šalių bendradarbiavimą, apimantį šias
sritis: kultūrą ir meną; sportą ir turizmą; edukologiją; vietinių partneryst÷s bendruomenių kūrimą;
veiklą, susijusią su integravimusi į Europą bei tarpvisuomeninių kontaktų ir bendradarbiavimo
pl÷tojimu, ekonomiką ir infrastruktūrą; aplinkos apsaugą; jaunimo ir vaikų mainus; sveikatą ir
socialinę globą. Šalys įsipareigojo d÷ti visas pastangas, kad būtų sukurtos palankios sąlygos abiejų
savivaldybių organizacijų bei įstaigų bendradarbiavimui.
IX. 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.

X. GAUTI IR SIŲSTI DOKUMENTAI, RAŠTAI
Fizinių asmenų prašymai ir skundai.
2009 m. gauti ir užregistruoti 126 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 septynerių 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.

2009 m.

89

97

60

77

90

123

126

Iš įvairių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų 2009 m. gauta 3 740 dokumentų. Išsiųsta
1 966 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

803

1 393

1 360

2 111

1 499

1 635

1 966

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:

Gautų dokumentų skaičius
43
61
1 097
89
148
144
1 088
1 070
3 740

Išsiųsti dokumentai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Institucijos, kurioms išsiųsti dokumentai
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems
atskaitingos institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷
Ministerijos, kitos valstybin÷s įstaigos
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Teis÷saugos institucijos
Įstaigos, organizacijos

Išsiųstų dokumentų skaičius
16
9
698
97
158
104
506

8.

Kitos
Iš viso:

378
1 966

XI. SAVIVALDYBöS TARYBOS VEIKLA
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 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą
32 428,9 tūkst. Lt. V÷liau jis buvo sumažintas ir sudar÷ 30 501,6 tūkst. Lt. Biudžetą įvykd÷me
28 698,4 tūkst. Lt.
Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 15 836,6 tūkst. Lt ir socialinei apsaugai –
4 528,5 tūkst. Lt.
Per ataskaitinius metus grąžinta 2 030,6 tūkst. Lt paskolų, sumok÷ta 174,0 tūkst. Lt
palūkanų.
Šiais metais būtina parengti taupymo programą, nes yra didel÷ tikimyb÷, kad 2010 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.
2009 m. savivaldyb÷s taryba atnaujino savivaldyb÷s 2004-2010 metų pl÷tros strateginį
planą, jame išskirdama tris pagrindinius veiklos prioritetus: iniciatyvios, modernios, saugios
visuomen÷s, patogios gyvenimo, turizmo ir verslo aplinkos bei dinamiško ūkio. Taikant pirmąjį
prioritetą bus didinama švietimo ir ugdymo paslaugų kokyb÷, skatinamos ir remiamos pilietin÷s
iniciatyvos, sudaromos sąlygos mokymuisi visą gyvenimą, puosel÷jamas kultūrinis krašto
savitumas, stiprinami socialin÷s ir sveikatos apsaugos srities žmogiškieji ištekliai, formuojama
saugi visuomen÷. Pagal antrąjį prioritetą bus vystoma verslo paramos infrastruktūra, vystoma
infrastruktūra, gerinama aplinkos būkl÷, pl÷tojama sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūra,
užtikrinamas teikiamų socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumas, kokyb÷ ir įvairov÷. Pagal
trečiąjį prioritetą bus pl÷tojamos alternatyvios veiklos kaime bei didinamas žem÷s ūkio
konkurencingumas.
Regionin÷s pl÷tros įstatymas sudaro galimybę per Marijampol÷s apskrities regiono pl÷tros
tarybą įgyvendinti reikšmingus savivaldybei projektus.
Regionin÷s pl÷tros tarybai parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai d÷l projektų
finansavimo:
„Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“ (projekto suma 399,2 tūkst. Lt, ES l÷šos – 399,2
tūkst. Lt);
Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷s dokumentacijos parengimas
(projekto suma 100,3 tūkst. Lt, ES l÷šos 95,8 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 4,5 tūkst. Lt);
Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai (projekto suma 3 075,7 tūkst. Lt,
ES l÷šos 2 937,3 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 138,4 tūkst. Lt);
Pastato Laisv÷s g.2, Kalvarijoje, stogo rekonstrukcija (projekto suma 326,7 tūkst. Lt, ES
l÷šos – 326,7 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija (projekto suma
565 tūkst. Lt, ES l÷šos – 565 tūkst. Lt);
Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Kalvarijos savivaldyb÷s institucijose (projekto suma 282,7 tūkst. Lt, ES l÷šos 241,1 tūkst. Lt,
savivaldyb÷s l÷šos 42,6 tūkst. Lt);

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas (projekto suma 728,4 tūkst. Lt,
ES l÷šos 619,1 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 1 023 tūkst. Lt);
Elektronin÷s demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldyb÷je (projekto suma
211,1 tūkst. Lt, ES l÷šos 211,1 tūkst. Lt).
Pateikti ir tikslinti 24 projektiniai pasiūlymai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra
(planavimo būdu), „Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldyb÷je“.
Vykdytas projektų administravimas:
- Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas;
- Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra;
- Kalvarijos kultūros namų renovacija.
Parengtos ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų sekantiems projektams:
Šešup÷s up÷s būkl÷s gerinimas Kalvarijos miesto ribose (projekto suma 1 136,5 tūkst. Lt,
ES l÷šos 966 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 170,5 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷ dokumentacija (projekto
suma 100,3 tūkst. Lt, ES l÷šos 95,8 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 4,5 tūkst. Lt);
Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstravimas (projekto suma 3 070,6 tūkst. Lt, ES l÷šos
3 000 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 70,6 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s muzikos mokyklos rekonstravimas (projekto suma 527,7 tūkst. Lt,
ES l÷šos 527,7 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s detaliųjų specialiųjų planų parengimas(projekto suma 205,9 tūkst.
Lt, ES l÷šos 175 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 30,9 tūkst. Lt);
Jung÷nų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas (projekto suma
2 533,6 tūkst. Lt, ES l÷šos 2343,6 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 190 tūkst. Lt);
Kūrybin÷s industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymo galimyb÷s
(projekto suma 1 787,6 tūkst. Lt, ES l÷šos 1 519,4 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 268,2 tūkst. Lt);
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje (projekto suma
2 486 tūkst. Lt, ES l÷šos 2 234,3 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 251,7 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s ilgalaikio strateginio pl÷tros plano atnaujinimas ir strateginio
veiklos plano parengimas (projekto suma 190 tūkst. Lt, ES l÷šos 161,5 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos
28,5 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos rekonstravimas (projekto suma
1 444,6 tūkst. Lt, ES l÷šos 1 400 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 44,6 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo pagrindin÷s mokyklos rekonstravimas (projekto suma
488,5 tūkst. Lt, ES l÷šos 488,5 tūkst. Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos rekonstravimas (projekto suma
544,1 tūkst. Lt, ES l÷šos 544,1 tūkst. Lt);
Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldyb÷je (projekto suma 1 000 tūkst. Lt, ES
l÷šos 850 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 150 tūkst. Lt);
Elektronin÷s demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldyb÷je (projekto suma 211
tūkst. Lt, ES l÷šos 179,4 tūkst. Lt, savivaldyb÷s l÷šos 31,7 tūkst. Lt);
Kalvarijos kultūros namų renovacija (projekto suma 449,4 tūkst. Lt, ES l÷šos 449,4 tūkst.
Lt).
Turime 25 visuomenines organizacijas, iš jų 21 kaimo bendruomenę.
Per ataskaitinius metus 3 kaimo bendruomen÷s (Brukų, Jurgežerių, Trakiškių) panaudos
pagrindais per÷m÷ savivaldybei priklausančias patalpas, 3 bendruomen÷ms (Jung÷nų, Jusevičių,
Radišk÷s) savivaldyb÷s taryba pratęs÷ patalpų panaudos sutarčių laikotarpį 10 metų. Šiuo metu 12
kaimo bendruomenių jau turi patalpas, kurios panaudojamos įvairiems renginiams organizuoti ar
kitiems bendruomen÷s poreikiams tenkinti.

2009 m. rugpjūčio m÷n. 28 d. savivaldyb÷s taryba patvirtino Kalvarijos savivaldyb÷s
seniūnaitijų, sudarytų iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, sąrašą.
Keturiose Kalvarijos savivaldyb÷s seniūnijose buvo patvirtinta 14 seniūnaitijų: Akmenynų
seniūnijoje – Akmenynų, Aistiškių seniūnaitijos, Kalvarijos seniūnijoje – Kalvarijos, Jung÷nų,
Tarprubežių, Trak÷nų, Mindaugų, Jusevičių seniūnaitijos, Liubavo seniūnijoje – Liubavo,
Pagraužių, Salaperaugio seniūnaitijos, Sangrūdos seniūnijoje – Sangrūdos, Mockų, Radišk÷s
seniūnaitijos. Po priimto tarybos sprendimo pagal Kalvarijos savivaldyb÷s seniūnijų seniūnaitijų
seniūnaičių rinkimų seniūnaitijose grafiką visose seniūnaitijose įvyko seniūnaičių rinkimai. Šiuo
metu kiekvienos seniūnaitijos gyventojai turi savo seniūnaičius, kurie gali aktyviai atstovauti savo
gyvenamųjų bendruomenių gyventojų interesus.
Savivaldyb÷je, kaip ir visoje Marijampol÷s apskrityje, įgyvendinamas vieningas atliekų
tvarkymo sistemos kūrimas.
2009 m. vasario 19 d. buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldyb÷s 2009-2018 metų atliekų
tvarkymo planas, kuriuo vadovaujantis savivaldyb÷s teritorijoje bus toliau pl÷tojama ir
įgyvendinama ši Marijampol÷s regionin÷ atliekų tvarkymo sistema. Taip pat buvo patvirtintos
naujos Kalvarijos savivaldyb÷s atliekų tvarkymo taisykl÷s, reglamentuojančios savivaldyb÷s
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir administravimą, komunalinių atliekų
tvarkymo viešosios paslaugos teikimą savivaldyb÷s teritorijoje, nustatančios komunalinių atliekų
surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, šalinimo ir apskaitos tvarką, atliekų tur÷tojų bei atliekų tvarkytojų
teises, pareigas ir atsakomybę.
Savivaldyb÷je įgyvendintos savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios
programos priemon÷s. Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šomis
dalinai finansuota Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialioji programa. Pravesta 20
proc. Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų, neįskaitant medžiokl÷s
plotų naudotojų 70 proc. mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą. Iš
Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų buvo skirta 14,6 tūkstančių
Lt medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti.
Specialiosios programos l÷šomis įgyvendinta 2009 metų savivaldyb÷s aplinkos oro monitoringo
programa. Labiausiai pažeidžiamose septyniose savivaldyb÷s vietose keturis kartus per metus buvo
atliekami oro kokyb÷s tyrimai pasyviaisiais serbentais. Buvo tiriama, ar aplinkos oras neužterštas
sieros dioksidu, azoto oksidais, amoniaku, sieros vandeniliu ir merkaptanais. Prie UAB „Saerimner“
kiaulių komplekso šiltuoju metų laiku nustatyti periodiniai amoniako koncentracijos ore ribinių
verčių viršijimai.
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 2009 metus buvo užregistruota 43, likviduota 53 ūkininkų ūkių, patikslinti žem÷s plotai,
veiklos, ūkio nariai jau užregistruotuose 63 ūkininkų ūkiuose. Priimta 1 471 pas÷lių deklaracijų
paraiška (deklaravo 39 pareišk÷jais mažiau nei 2008 m.). Bendras deklaruotų pas÷lių plotas –
22 165,97 ha, deklaruota 2 325,7 ha mažiau nei 2008 metais.
Surinktos 47 paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą, 5
paraiškos tiesiogin÷ms išmokoms už ÷ravedes gauti, 35 cukrinių runkelių augintojų paraiškos
tiesiogin÷ms išmokoms už baltąjį cukrų gauti.

2009 m. melioracijos darbams Kalvarijos savivaldybei iš valstyb÷s biudžeto buvo skirta
424,5 tūkst. Lt, iš jų investicijų l÷šos – 383,0 tūkst. Lt., turto nedidinančios l÷šos – 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstyb÷s investicijų programos buvo atlikti šie darbai:
Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. griovių bei jų statinių rekonstrukcija (19
km), darbų vert÷ – 538 802 Lt (2008 m. tęstinis projektas);
Kalvarijos seniūnijos, Trakiškių k. v. melioracijos griovių remontas-rekonstrukcija (40524
Lt);
Kalvarijos seniūnijos, Trakiškių k. v. buv. „Gintaro“ kolūkio melioracijos projekto Nr.15
drenažo rinktuvo Nr.5 rekonstrukcija (39 939 Lt);
Kalvarijos seniūnijos, Jung÷nų k. v. pralaidos rekonstrukcija (30 615 Lt).
Iš paprastų l÷šų atlikti šie darbai:
Melioruotos žem÷s ir melioracijos statinių kompiuterin÷ apskaita;
Smulkių melioracijos gedimų šalinimas;
Skenuotos melioracin÷s medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema (2008 m.
tęstinis projektas).
Prad÷tas įgyvendinti projektas „Kalvarijos savivaldyb÷s Kalvarijos seniūnijos Smetonišk÷s
polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ 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. 2009 m. atlikta apie 55 proc. visų projekto darbų.
Per pra÷jusius metus įsisavintos visos gautos l÷šos pastatų ir patalpų renovacijos, remonto
darbams, technin÷s dokumentacijos, teritorijų detaliųjų planų rengimui:
Sangrūdos vidurin÷s mokyklos remonto darbai už 207 465,58 Lt;
Teritorijų detaliųjų planų parengimo ir kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos už
12 138,00 Lt;
Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, Kalvarijos muzikos mokyklos,
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos, Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo
pagrindin÷s mokyklos šilumos auditai ir investiciniai projektai už 29 988,00 Lt;
Kalvarijos kultūros namų renovacijos techninio projekto vykdymo priežiūros darbai už
9 877,00 Lt;
Kalvarijos kultūros namų renovacijos darbų technin÷ priežiūra ir darbų kokyb÷s vertinimas
už 5 100,00 Lt.
Socialinio būsto Suvalkų g. 11-28, Kalvarijoje remonto darbai už 8 258,36 Lt;
Kalvarijos kultūros namų renovacijos darbai už 406 863,08 Lt;
Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo kaimo lietaus nuotekų sistemos remonto darbai už 13
842,00 Lt;
Kalvarijos sporto centro šilumos energetinis auditas ir investicinis projektas už 4 700,00 Lt;
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos remonto darbai už 50 573,81 Lt;
Būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia remonto darbai už 68 412,87 Lt;
Pastato Laisv÷s g. 2, Kalvarijoje energijos vartojimo auditas už 4173,29 Lt;
Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, Kalvarijos muzikos mokyklos,
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos, Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo
pagrindin÷s mokyklos rekonstrukcijos techniniai projektai už 44 588,50 Lt;
Sudaryta rangos (darbų pirkimo) sutartis d÷l Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstrukcijos
darbų atlikimo, už 2 642 527,00 Lt. Rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki 2010-12-15.
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). 2009 m.
buvo priimti 29 piliečių (arba šeimų), pageidaujančių gauti valstyb÷s paramą apsirūpinant
gyvenamosiomis patalpomis, prašymai. Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams, įrašytiems į
valstyb÷s paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašus, buvo suteikta 12 socialinių būstų. Su
socialinių būstų nuomininkais sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys. Buvo teikiama
išsami informacija gyventojams apie Kalvarijos savivaldyb÷s šeimų ir asmenų, turinčių teisę į
socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo tvarką, apie valstyb÷s remiamų būsto
lengvatinių kreditų teikimo tvarką.
2009 m. balandžio 17 d. sprendimu savivaldyb÷s taryba patvirtino savivaldyb÷s socialinio
būsto suteikimo tvarkos aprašą, kuriuo nustat÷ šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Kalvarijos
savivaldyb÷s socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą, prašymų registravimo ir socialinio
būsto suteikimo tvarką. Taip pat buvo patvirtintas savivaldyb÷s socialinio būsto fondo sudarymo
tvarkos aprašas, kuriame taryba nustat÷ socialinio būsto fondo sudarymo būdus, sąlygas ir
finansavimo šaltinius.
2009 m. balandžio 17 d. savivaldyb÷s taryba pakeit÷ 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 skirstomos
savivaldyb÷s biudžeto l÷šos savivaldyb÷s seniūnijų kelių remontui. Vienas iš keičiamų aprašo
punktų numato, kad Kelių priežiūros ir pl÷tros programos ir savivaldyb÷s biudžeto l÷šos skirstomos
proporcingai Kalvarijos savivaldyb÷s seniūnijų kelių ilgiui. Kalvarijos savivaldyb÷s seniūnijos
Kelių priežiūros ir pl÷tros programos ir savivaldyb÷s biudžeto l÷šos 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 gr÷smę saugiam eismui. Taip pat buvo patvirtintas ir metų eigoje koreguotas
savivaldyb÷s objektų, finansuojamų iš 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 2009
m. objektų sąrašas.
Gerinant Kalvarijos savivaldybei priklausančių gatvių, kelių asfaltbetonio dangos, žvyrkelių
būklę, 2009 metais Kalvarijos savivaldyb÷s kelių žvyrkelių remonto darbų buvo atlikta už 27 tūkst.
Lt.
Savivaldyb÷ yra UAB „Kalvarijos komunalininkas“ steig÷ja. 2009 m. balandžio 30 d.
savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje išklausyta ir patvirtinta UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2008
metų metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ir bendrov÷s veiklos ataskaita. 2009 m. liepos 16 d.
sprendimu Nr. T-47-15 buvo padidintas įmon÷s įstatinis kapitalas ir nustatytas jo dydis – 12 746
849 Lt. Išsami įmon÷s 2009 metų veiklos ataskaita bus pateikta v÷liau.
2009 m. vasario 19 d. sprendimu savivaldyb÷s taryba patvirtino Kalvarijos savivaldyb÷s
gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainų pokyčio kompensavimo programą, kurios
tikslas - suteikti socialinę paramą gyventojams, vartojantiems UAB „Kalvarijos komunalininkas“
centralizuotai tiekiamą šilumą gyvenamosioms patalpoms 2008 – 2009 metų šildymo sezono
laikotarpiu, kompensuojant jiems šilumos kainos padid÷jimą. Vykdant šią programą, buvo rasta
galimyb÷ kompensuoti Kalvarijos savivaldyb÷s gyventojams 0,06 Lt/kwh už sunaudotą
centralizuotai tiekiamą šilumą gyvenamųjų patalpų šildymui.
UAB „Didma“ yra vienintel÷ savivaldyb÷je įmon÷, kuri centralizuotai tiekia šilumos
energiją. 2009 m. rugpjūčio 28 d. savivaldyb÷s taryba patvirtino ir nustat÷ 2009-2010 metų šildymo
sezono centralizuotai tiekiamos šilumos kainą 26,88 ct už kWh (be PVM).

Metų pradžioje savivaldyb÷je gyveno 13 tūkst. 976 gyventojai, iš jų 5 019 gyvenantys
mieste ir 8 957 gyvenantys kaime. Per metus įregistruoti 113 naujagimių, iš jų: 64 berniukai ir 49
mergait÷s. Mir÷ 198 gyventojai, iš jų: 99 vyrai, 97 moterys ir 2 vaikai. Susituok÷ 27 poros, 3
santuokos buvo sudarytos bažnyčios nustatyta tvarka. 2009 m. išsituok÷ 26 Kalvarijos
savivaldyb÷je gyvenančios šeimos.
Vis daugiau jaunų žmonių iš savivaldyb÷s išvyksta dirbti ir gyventi kitur. Viena išvykimo
priežasčių – blogos uždarbio perspektyvos, maži atlyginimai.
2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷je nedarbo lygis siek÷ 10,7 proc. 2010 m. sausio 1 d. buvo
registruoti 1 131 bedarbis. Tai 685 asmenimis arba 55,8 proc. daugiau nei pra÷jusių metų sausio 1 d.
Siekiant bent kiek sumažinti bedarbyst÷s padarinius pagal Kalvarijos savivaldyb÷s 2009 metų
viešųjų darbų programą buvo įdarbinti 45 asmenys. Šioje programoje buvo patvirtintos ir ieškančių
darbo asmenų grup÷s, kurioms teikiama pirmenyb÷ dirbti viešuosius darbus. Tai bedarbiai,
negaunantys nedarbo socialinio draudimo išmokos ir auginantys bendrojo lavinimo ar kitokias
švietimo sistemos mokyklas lankančius vaikus, ilgalaikiai bedarbiai bei vyresni kaip 50 metų
darbingi asmenys. Programos įgyvendinimui buvo skirta 94 800 Lt, iš kurių 47 400 Lt sudar÷
savivaldyb÷s l÷šos, 47 400 Lt – Darbo biržos l÷šos.
2009 m. lapkričio 12 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, bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka
įregistruoti teritorin÷se darbo biržose, bei kitoms asmenų grup÷ms.
Nuo 2009 m. vasario 1 d. savivaldyb÷s taryba nustat÷ naują keleivių vežimo reguliariais
vietinio susisiekimo maršrutais tarifą 0,22 Lt be PVM, nes nuo paskutinio keleivių vežimo tarifo
dydžio nustatymo, patvirtinto 2008 m. geguž÷s 29 d. sprendimu, keit÷si PVM dydis.
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 299 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 – 314.
99 pareišk÷jams surašyta ar pad÷ta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Nei vienas pareišk÷jas nepageidavo, kad būtų parengta taikos sutartis.
Švietimas mūsų savivaldyb÷je visų darbų prioritetas. 2009 m. švietimo sistemai finansuoti
savivaldyb÷s taryba skyr÷ 15 836,6 tūkst. Lt visų savivaldyb÷s išlaidų.
Gerinant švietimo paslaugų kokybę, savivaldyb÷s 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 išor÷s audito seminaruose, mokymuose „Mokyklos interneto svetain÷s 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 priemon÷mis, programomis, gerinama technologijų, menų ir gamtos mokslų
mokymo aplinka).

2008-2009 m. m. savivaldyb÷je buvo 3 vidurin÷s mokyklos (Kalvarijos gimnazija,
Sangrūdos vidurin÷ mokykla, Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷ mokykla) ir 5 pagrindin÷s mokyklos
(Akmenynų, Alksnin÷s, Jung÷nų, Nemunaičių, Liubavo), kurios įgyvendino priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Per ataskaitinį laikotarpį bendrojo lavinimo
mokyklose mok÷si 2 176 mokiniai.
Bendrojo lavinimo mokyklos
Kalvarijos gimnazija
Jusevičių skyrius
Sangrūdos vidurin÷
Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷
Akmenynų pagrindin÷
Alksnin÷s pagrindin÷
Jung÷nų pagrindin÷
Nemunaičių pagrindin÷
Liubavo pagrindin÷

Mokinių skaičius 2009 m. rugs÷jo 1 d.
1 070
22
258
224
69
82
223
94
73

Priešmokyklinį ugdymą teik÷ Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Akmenynų,
Alksnin÷s, Liubavo pagrindin÷s ir Sangrūdos vidurin÷ mokykla. Iš viso priešmokyklinio ugdymo
grupes lank÷ 102 vaikai, t.y. 16 vaikų daugiau negu 2007-2008 m. m. Akmenynų, Alksnin÷s,
Nemunaičių pagrindin÷se mokyklose tur÷jome minimalų priešmokyklinukų skaičių grup÷je:
Švietimo įstaigos
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Akmenynų pagrindin÷
Alksnin÷s pagrindin÷
Liubavo pagrindin÷
Nemunaičių pagrindin÷
Sangrūdos vidurin÷

Vaikų skaičius
70
7
5
8
6
15

Kalvarijos savivaldyb÷s centre turime gimnaziją. Suaugusiųjų poreikius tenkina Kalvarijos
suaugusiųjų vidurin÷ mokykla.
Neformalųjį vaikų švietimą savivaldyb÷je teikia vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir jam
priklausantis 1 skyrius. 2009 m. jame veik÷ 7 ikimokyklin÷s vaikų grup÷s, 3 priešmokyklin÷s, 1
mišri grup÷. Įstaigą lank÷ 208 vaikai, iš jų 70 vaikų buvo ugdomi priešmokyklinio ugdymo grup÷se,
dirbo 24 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 1 socialinis pedagogas ir 1 logopedas.
Pagal paskaičiuotus Švietimo ir ugdymo skyriaus savivaldyb÷s švietimo steb÷senos
rodiklius 2008-2009 m. m. vienam priešmokyklinukui teko 3 112,69 Lt (2007-2008 m. m. –
1 856,94 Lt), vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui – 3 866,76 Lt (2007-2008 m. m. –
3 009,06 Lt) suma.
Švietimo ir ugdymo skyriaus pateiktais duomenimis, 2007-2008 m. m. privalomus
mokomuosius dalykus savivaldyb÷s mokyklose d÷st÷ 227 mokytojai, iš jų įgiję mokytojo
kvalifikacinę kategoriją – 33, vyr. mokytojo – 133, mokytojo metodininko – 52, mokytojo eksperto
– 1.
2008-2009 m. m. savivaldyb÷je į mokyklą ir iš mokyklos buvo pav÷ž÷jami 780 arba 39,1
proc. mokinių (2007-2008 m. m. – 36 proc.). Mokiniai buvo pavežami šiais vežimo būdais:
autobusų parko - 204, mokykliniu - 114, geltonuoju autobusu – 156, kitais vežiojimo būdais – 306.
Geltonuosius autobusus turi keturios mokyklos: Kalvarijos gimnazija, Sangrūdos vidurin÷
mokykla, Nemunaičių ir Liubavo pagrindin÷s mokyklos.

Mokyklinius autobusus turi Akmenynų, Alksnin÷s pagrindin÷s mokyklos.
Vežami buvo visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km atstumu nuo mokyklos.
Parama mokinio reikmenims 2009 m. skirta 1 093 mokiniams. Mokinių aprūpinimui mokinio
reikmenimis skirta 170 820 Lt valstyb÷s biudžeto l÷šų. Palyginti su 2008 m., 43,9 proc. l÷šų daugiau.
2009 m. nemokami pietūs skirti 1 092 mokiniams, nemokami pusryčiai skirti 735 mokiniams.
Mokinių nemokamam maitinimui skirta 687 900,00 Lt valstyb÷s biudžeto l÷šų. Palyginti su 2008 m.,
25,65 proc. l÷šų daugiau.
Kalvarijos savivaldyb÷je 2009 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,
33 vaikams įsteigta laikinoji globa/rūpyba institucijose: 19 vaikų apgyvendinti Kalvarijos
savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose, 4 - Alytaus apskrities sutrikusio vystimosi kūdikių
namuose, 10 vaikų įsteigtos laikinosios globos šeimoje.
Savivaldyb÷je per 2009 m. į socialin÷s rizikos šeimų sąrašą buvo įrašytos 24 šeimos, o
išbraukta 16 šeimų. Iš viso 2009 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos savivaldyb÷je buvo 67 socialin÷s
rizikos šeimos, o jose augo 201 vaikas. 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 2009 m. laikotarpį savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ 26 sprendimus, kurie susiję su Socialinių
paslaugų įstatymo įgyvendinimu, poįstatyminių aktų pakeitimais bei socialinių paslaugų teikimo
kokyb÷s gerinimu.
Kadangi didesnę gyventojų pajamų dalį Kalvarijos savivaldyb÷je sudaro pensijos, pašalpos,
įvairios kitos pinigin÷s socialin÷s paramos išmokos, tod÷l šios pajamų rūšys yra svarbios Kalvarijos
savivaldyb÷s gyventojams. D÷l augančio nedarbo ženkliai padid÷jo besikreipiančių d÷l socialin÷s
paramos (socialin÷ pašalpa, šildymo ir kieto kuro kompensacija, pagalba maisto produktais iš
intervencinių atsargų, parama mokiniams) gav÷jų skaičius.
Per ataskaitinį laikotarpį socialinių pašalpų skirta 1 160 asmenų, išmok÷ta 1 516 110,51 Lt,
būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijų 467 asmenims išmok÷ta 363 729 Lt.
Lyginant su 2008 m. duomenimis, 2009 m. 59 proc. daugiau asmenų kreip÷si d÷l paramos.
2009 m. išmok÷ta išmokų vaikams 1 732 709 Lt (2 905 asmenims). Valstybinių šalpos
išmokų - 5 342 158,67 Lt (1 026 asmenims), transporto išlaidų tikslinių kompensacijų - 21 080,26
Lt (32 asmenims), laidojimo pašalpų - 20 384,00 Lt (196 asmenims).
Įgyvendinant maisto iš intervencinių atsargų tiekimo programą, 2009 m. gavo paramą 3 500
asmenų maisto produktais iš intervencinių atsargų. 2008 m. ši parama buvo suteikta 1 960 asmenų.
Socialin÷ parama buvo teikiama ne tik pinigine forma, bet ir įvairiomis paslaugomis,
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.
2009 m. patvirtinta Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programa. Jos finansavimui iš
savivaldyb÷s biudžeto skirta 7 547,42 Lt. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programą
pritaikyti 8 būstai neįgaliesiems, skirta 54 730,29 Lt iš valstyb÷s biudžeto, 13 682,58 Lt iš
savivaldyb÷s biudžeto.
Savivaldyb÷ dalyvavo VĮ „Solidarity“ ir Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos
projekte, kuris remia daugiavaikes šeimas. „Solidarity“ įstaiga 2009 metais par÷m÷ 2 daugiavaikes
šeimas.
Nepalankios demografin÷s tendencijos – gimstamumo maž÷jimas, bendruomen÷s sen÷jimas,
did÷janti jaunų žmonių emigracija, šalyje susiklosčiusi sunki materialin÷ pad÷tis, nedarbas turi
įtakos socialinių problemų gaus÷jimui, didesniam trumpalaik÷s ar ilgalaik÷s socialin÷s globos
poreikiui, d÷l to did÷ja socialinių paslaugų poreikis ir išlaidos socialinei apsaugai.

Stacionarias globos paslaugas vienišiems seneliams ir žmon÷ms su negalia teik÷ Kalvarijos
globos ir užimtumo centras, kuriame 2009 m. gyveno 25 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį Globos
namuose trumpalaik÷ socialin÷ globa suteikta trims asmenims, dviems asmenims trumpalaik÷
socialin÷ globa buvo pakeista į ilgalaikę socialinę globą, buvo sudaryta penkios ilgalaik÷s socialin÷s
globos sutartys, vienas asmuo išvyko gyventi savarankiškai, mir÷ penki asmenys.
Kalvarijos globos ir užimtumo centras - mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys
padalinai: Globos namai (25 asmenims), Pagalbos namuose tarnyba, Dienos globos namai.
Pagalbos namuose tarnyboje 2009 m. buvo teikiamos šios socialin÷s paslaugos: pagalba į
namus (paslauga suteikta 52 asmenims), Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, socialin÷s
rizikos šeimoms (paslauga suteikta 83 šeimoms, 408 asmenims), informavimas, konsultavimas
(paslauga suteikta 66 asmenims), tarpininkavimas, atstovavimas (paslauga suteikta 20 asmenų),
aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais ir kt. (paslauga suteikta 28 asmenims, 39 kartus),
technin÷s pagalbos priemonių nuoma (paslauga suteikta 15 asmenų), specialiojo transporto
organizavimas neįgaliesiems (paslauga suteikta 38 asmenims 165 kartus), transporto nuomos
paslauga (paslauga suteikta 6 kartus).
Dienos globos namai teik÷ pagalbą namuose dalinai savarankiškiems asmenims, turintiems
savo gyvenamą būstą, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.
Jaunimo politikos koordinavimas yra taip pat valstyb÷s deleguota funkcija. Šiuo metu
savivaldyb÷je veikia 8 jaunimo grup÷s ir organizacijos.
2009 m. balandžio 17 d. savivaldyb÷s taryba patvirtino, o geguž÷s 21 d. pakoregavo
Kalvarijos savivaldyb÷s jaunimo politikos įgyvendinimo 2009 m. programą ir jos įgyvendinimo
priemones.
Per ataskaitinį laikotarpį Jaunimo reikalų taryba sureng÷ 5 pos÷džius, kurių metu buvo
svarstomos jaunimo veiklos finansavimo galimyb÷s, aptarti jaunimui aktualūs klausimai, jaunimo
problemos.
2009 m. inicijuotas jaunimo veiklos projektų r÷mimo konkursas. Finansuotas 1 projektas
Marijampol÷s apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato
,,TAGIJAD 2009”. Tai tarptautinis prevencinis projektas, kuriame dalyvavo Kalvarijos
savivaldyb÷s ir Estijos jaunimas. Projekto partneriai Estijos R.Lõunos policijos prefektūra.
Suorganizuotas seminaras projektų rengimo klausimais. Jame dalyvavo jaunimo organizacijų ir
neformaliųjų jaunimo grupių lyderiai ir nariai. Aplankytas jaunimas, jaunimo grup÷s kaimiškose
vietov÷se, pateikta informacija apie jaunimo veiklos galimybes, dalyvavimą projektin÷je veikloje.
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 pedagogas, mokosi 175 moksleiviai.
Kalvarijos sporto centras formuoja ir įgyvendina savivaldyb÷s politiką kūno kultūros
ir sporto srityje. Centre 2009 m. pradžioje dirbo 16 darbuotojų, metų pabaigoje 11 darbuotojų. Metų
pradžioje veik÷ 16 mokomųjų sportinių grupių, kuriose treniruotes lank÷ 222 sportininkai. Pagal
sporto šakas lank÷: boksą – 40 , lengvąją atletiką – 64, futbolą – 49 ( iš jų 16 mergaičių), krepšinį –
50, šaškes – 19 sportininkų. Sportininkus treniravo 11 trenerių. Treneriai įgiję šias kvalifikacines
kategorijas: Lietuvos nacionalinio sporto trenerio – 5, Lietuvos sporto trenerio – 2, trenerio – 4.
2009 m. pabaigoje įstaigoje veik÷ 10 mokomųjų sportinių grupių, kuriose treniruotes lank÷
155 sportininkai. Pagal sporto šakas lank÷: boksą 25, lengvąją atletiką 33, krepšinio 32, futbolo 49,
šaškių 16 sportininkų

2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷je vyko nemažai kultūrinių renginių, 107 renginiai
suorganizuoti Kalvarijos mieste (1 tautodail÷s paroda, 2 pramogin÷s muzikos koncertai, 20
diskotekų, 4 profesionalaus meno koncertai, 3 meno m÷g÷jų kolektyvų renginiai ir 54 jų
pasirodymai išvykose).
Pavasarį buvo surengta Kalvarijos krašto tautodail÷s paroda, kurioje dalyvavo 10 kūr÷jų. 6
kūr÷jų darbai: Aldonos Dzedulevičien÷s karpiniai, Sauliaus Česnos prieverpst÷s, Danut÷s
Saukaitien÷s šieno skulptūros, Salom÷jos Belevičien÷s margučiai, Aldonos Venclovien÷s pirštin÷s,
Antano Lastausko medžio skulptūros buvo eksponuojami Sūduvos krašto tautodail÷s parodoje.
Sauliaus Česnos, Antano Lastausko, Aldonos Venclovien÷s darbai buvo eksponuojami
respublikin÷je tūkstantmečio dail÷s parodoje.
Rudenį buvo surengta jau tradicine tapusi Kalvarijos krašto švent÷ „Šypsausi savo kraštui“.
Lapkričio 29 d. teatras „Titnagas“ ketvirtą kartą suorganizavo m÷g÷jų teatrų festivalį
„Bičiuliai“. Tautkaičių klojimo teatras „Gegn÷“ dovanojo H. Kruminš vaidinimą „Senberniai“.
Šakių Zanavykų teatras parod÷ K. Būgos ir M. Palionio komediją „D÷d÷ atvažiavo“. „Titnagas“
suvaidino Gurauskio komediją „Šalaputris“.
Gruodžio 18 d. surengtas vakaras „Tūkstantmečio dovanos“, kurio metu buvo prisiminti
reikšmingiausi Kalvarijos savivaldyb÷s 2009 metų kultūros įvykiai. Tūkstantmečio deklaraciją „Čia
1000 metų“ pasiraš÷ Marijampol÷s apskrities viršinink÷ Birut÷ Kažem÷kait÷, Kalvarijos
savivaldyb÷s meras Jonas Ščeponis, tarybos nariai, seniūnai, švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai,
pensionato, globos ir užimtumo centro, policijos komisariato, kaimo
bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Koncertavo moterų vokalinis ansamblis „Gija“, tremtinių
dainų choras, saksofonininkų ansamblis ir šokių grup÷, folkloro ansamblis „Diemedis“, Sangrūdos
kaimo kapela ir jaunieji dainininkai, kapela „Gimin÷s“, vaidino teatras „Titnagas“ ir Mažųjų teatras.
Kaimo laisvalaikio sal÷se suorganizuota 303 renginiai: 62 meno m÷g÷jų pasirodymai
išvykose, 6 profesionalių atlik÷jų ir 16 pramogin÷s muzikos koncertai, 92 diskotekos, 127 kiti
renginiai. Aistiškuose suorganizuota 37 renginiai, Akmenynuose – 21, Brukuose – 26, Jung÷nuose
– 28, Jusevičiuose – 59, Liubave – 13, Salaperaugyje – 17, Sangrūdoje – 42, Trakiškiuose – 18,
Tarprubežiuose – 23, teatras „Titnagas“ – 16.
Savivaldyb÷je yra viena viešoji biblioteka – Kalvarijos SVB ir 11 kaimo filialų. Veikia 3
knygų išdavimo punktai (2008 m. veik÷ – 4), kurių paslaugomis dažniausiai naudojasi vyresnio
amžiaus žmon÷s, kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į aptarnaujantį filialą. Kalvarijos
SVB sistemoje dirba 21 darbuotojas. 2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷je tarp aptarnaujamų vartotojų
suaugusieji sudar÷ 70 proc. (2008 m. – 70 proc., 2007 m. - 67 proc., 2006 m. – 66,4 proc.), likusius
30 proc. sudar÷ vartotojai vaikai (2008 m. – 30 proc., 2007 m. - 33 proc., 2006 m. - 33,6 proc.).
2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷s bibliotekose buvo užregistruoti 69 140 lankytojų (2008 m. –
65 953). Biblioteka be knygų, periodinių leidinių išdavimo teikia ir kitas paslaugas. Tai nemokamas
internetas, daugyb÷ elektroninių paslaugų, skaitytojams rengiamos meno parodos, renginiai.
2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷s bibliotekose buvo organizuoti 477 renginiai.
Kompleksiniai renginiai sudar÷ 15 proc., žodiniai - 35 proc., vaizdiniai – 50 proc. Didesn÷ renginių
dalis surengta suaugusiems vartotojams. Jiems organizuoti renginiai sudar÷ 56 proc. (vaikams – 44
proc.).
2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷s viešojoje bibliotekoje buvo įgyvendinami projektai:
„Bibliotekos pažangai“, „Metų knygos rinkimai“, „Senųjų tradicijų v÷rinys“.
Savivaldyb÷je veikia 4 sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: 1 individuali
įmon÷ ir 3 viešosios įstaigos, kurių steig÷jas yra savivaldyb÷s taryba.
A. Masilionio gydymo klinika yra privati sveikatos priežiūros įstaiga, įsteigta ir dirbanti nuo
2000 m.

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligonin÷ organizuoja ir teikia antro lygio ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, teikia būtinosios pagalbos paslaugas, taip pat palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugas. Įstaigoje dirba 72 darbuotojai , iš jų – 16 gydytojų, 25 slaugytojos.
VšĮ Kalvarijos ligonin÷je 2009 m. gyd÷si 1 309 pacientai (vidaus ligų skyriuje - 1131,
slaugos skyriuje - 178), kuriems suteiktas paslaugas apmok÷jo privalomojo sveikatos draudimo
fondo (PSDF) l÷šomis Teritorin÷s ligonių kasos. Konsultacin÷je poliklinikoje per metus apsilank÷
apie 16 554 ligoniai, suteikta 7 377 mokamos konsultacijos už 380 790 Lt. Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriuje per metus buvo suteikta paslaugų už 406 987 Lt. Iš viso 2009 m. buvo suteikta
paslaugų už 1 793 628 Lt.
Terapinių ligonių stacionarizavimas palaipsniui mažinamas – valstyb÷s reguliavimo
priemon÷mis (paslaugų finansavimo apribojimai). Suteikta paslaugų už 1 006 900 Lt.
Nemaž÷jo pacientų, kurie kreipiasi d÷l būtinosios pagalbos, srautas pri÷mimo – skubios
pagalbos skyriuje. Būtinosios pagalbos paslaugos suteiktos 1 132 ambulatoriniams pacientams.
Viešoji įstaiga Kalvarijos PSPC organizuoja ir teikia kokybišką nespecializuotą kvalifikuotą
pirminę asmens sveikatos priežiūrą gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu
ir pasirinkę šią įstaigą teis÷s aktų nustatyta tvarka; tikrina gyventojų sveikatą profilaktiškai.
Įstaigoje veikia keturi filialai (medicinos punktai): Jusevičių, Jung÷nų, Akmenynų, Liubavo. 2009
m. pradžioje VšĮ Kalvarijos PSPC dirbo 53 darbuotojai, metų pabaigoje – 52.
2009 m. sausio 1 d. prie įstaigos buvo prisirašę 8 497gyventojai, 2009 m. gruodžio 31 d. 8 204 gyventojai.
Įstaigoje 2009 metais dirbo 12 gydytojų Bendras apsilankymų skaičius per metus pas
gydytojus – 40 291.
VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje 2009 sausio 1 d. buvo prisirašę 1 233 pacientai. Per metus
ambulatorijoje pacientai pas bendrosios praktikos gydytoją apsilank÷ 5 872 kartus, pas bendrosios
praktikos odontologą – 600 kartų. Užregistruoti 991 iškvietimas į namus.
Įgyvendinant sveikatos politiką, savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos, patvirtintos savivaldyb÷s tarybos liepos 16 d. sprendimu ir pakeistos rugpjūčio 28 d.
sprendimu, l÷šomis 2009 metais įgyvendintos 8 visuomen÷s sveikatinimo programos priemon÷s už
19 102 Lt:
Kalvarijos savivaldyb÷s tęstin÷ tuberkulioz÷s profilaktikos ir kontrol÷s 2009 metų programa
(2 390,0 Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s tęstin÷ enterobioz÷s paplitimo ugdymo įstaigose mažinimo 2009
metų programa (4 739,6 Lt);
Visuomen÷s sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo programa „Sveikatingumo dienos
mokykloje“ (1 500,0 Lt);
L÷tinių neinfekcinių ligų: cukrinio diabeto, pirmin÷s arterin÷s hipertenzijos profilaktikos
kontrol÷s programa (2 961,0 Lt);
Psichosocialin÷s reabilitacijos programa (3 500,0 Lt);
Kalvarijos savivaldyb÷s paplūdimių ir jų maudyklų steb÷jimo programa 2009 metams
(512,0 Lt);
Tęstin÷ sveikos gyvensenos ugdymo programa „Savo sveikatą apsaugokime kartu“ (1 500,0
Lt);
Projektas „Nedelsk“ (2 000,0 Lt).

XII. 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.
2009 m. savivaldyb÷s tarybos darbas buvo intensyvus.
D÷koju visiems, su kuriais 2009 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius savivaldybei
klausimus. D÷koju už sklandų darbą, darną, laiku ir teisingai priimtus sprendimus, kuriuos, tikiu,
objektyviausiai gali įvertinti patys savivaldyb÷s gyventojai. Atsiprašau už pasitaikiusias klaidas,
kurios, jei jų ir buvo, tai nebuvo tokios, kurių negalima ištaisyti.
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.
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.
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