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Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-1-2 „Dėl
Kalvarijos savivaldybės mero rinkimo“ buvau išrinktas Kalvarijos savivaldybės meru.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.
113-4290) 20 straipsnio 7 dalį ir Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-73-45 „Dėl Kalvarijos
savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 232 ir 242 punktus, savivaldybės meras ne rečiau kaip
kartą per metus pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos
ataskaitą. Todėl teikiu ataskaitą, kuria atsiskaitau už savo veiklą pagal Vietos savivaldos įstatyme
nustatytas mero funkcijas ir kompetenciją.

I. TARYBA
Į Kalvarijos savivaldybės tarybą renkamas 21 tarybos narys. Naujos kadencijos taryboje iš
jų 12 yra praėjusios kadencijos nariai: Valdas Aleknavičius, Antanas Burinskas, Jonas
Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Algis Kaleinikas, Algirdas Liutkevičius, Algis
Lukoševičius, Juozas Mačys, Tomas Minsevičius, Vincas Plikaitis, Edmantas Rėkus, Juozas
Švedas.
Naujų išrinktų narių yra 9: Ciprijus Stasys Adamavičius, Vilija Babeckienė, Kęstutis
Bagdanavičius, Zigmas Grabauskas, Edgaras Kabelka, Birutė Kažemėkaitė, Nerijus Šidlauskas,
Vidas Živila (jis Taryboje pakeitė administracijos direktore paskirtą Viliją Remeikienę), Eduardas
Žukauskas.
Tarybos nariai atstovauja septynioms politinėms partijoms: partija „Tvarka ir teisingumas“
(5), Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (4), Darbo partija (3), Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis (3), Lietuvos liaudies partija (2), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (2),
Lietuvos socialdemokratų partija (2).
Tarybos daugumą sudaro keturių partijų atstovai: Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys
demokratai (4), Darbo partija (3), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (2), Lietuvos liaudies
partija (2).
Taryboje yra įregistruotos dvi frakcijos: Kalvarijos savivaldybės tarybos „Jungtinė frakcija“
(Jonas Kazys Dzirmeika – pirmininkas, Algirdas Liutkevičius, Ciprijus Stasys Adamavičius, Tomas
Minsevičius, Edgaras Kabelka) ir Kalvarijos savivaldybės opozicinė frakcija „Už tvarką ir
teisingumą“ (Vincas Plikaitis – pirmininkas, Juozas Mačys, Algis Kaleinikas, Vilija Babeckienė,
Zigmas Grabauskas).
Meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos
posėdžiai. Per 2011 m. laikotarpį buvo sušaukta ir įvyko 16 tarybos posėdžių. Pagal norminius ir
metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 16 tarybos posėdžių protokolų.
Iki 2011 m. balandžio 7 d., ankstesnės tarybos kadencijos pabaigos, savivaldybės meru buvo
Jonas Ščeponis, mero pavaduotoju Jonas Daunoravičius, administracijos direktoriumi aš – Valdas
Aleknavičius.

2011 m. balandžio 7 d. įvyko pirmasis naujos išrinktos tarybos posėdis, kuriame buvau
išrinktas savivaldybės meru, mero pavaduotoju paskirtas Antanas Burinskas, administracijos
direktore paskirta Vilija Remeikienė.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 275 tarybos sprendimų projektai, įforminti 258
sprendimai. Nepriimti 3 sprendimai, 4 atidėti, kai kurie nagrinėti vėliau, buvo ir nenagrinėtų
sprendimų projektų.
2012 m. balandžio 7 d. tarybos sprendimu Nr. T-1-3 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mero
pavaduotojo skyrimo“ mero pavaduotoju buvo paskirtas Antanas Burinskas. Jam buvo nustatytos
šios veiklos sritys:
žemės ūkio ir gamtos apsaugos klausimai;
strateginė savivaldybės plėtra ir ūkio reikalai;
regioninės plėtros įgyvendinimas;
savivaldybės mero pareigų atlikimas, kai meras negali eiti savo pareigų komandiruočių,
kasmetinių atostogų, ligos metu ar nesant jam dėl kitų priežasčių.
Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos teikimą 2011 m.
liepos 7 d. tarybos sprendimu Nr. T-6-9 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7
d. sprendimo Nr. T-1-3 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 2 punkto
pakeitimo“ buvo pakoreguotos ir nustatytos šios mero pavaduotojo veiklos sritys:
žemės ūkio ir gamtos apsaugos klausimai;
strateginiai savivaldybės plėtros ir ūkio reikalai;
regioninės plėtros įgyvendinimas;
savivaldybės mero pareigų atlikimas, kai meras negali eiti savo pareigų komandiruočių,
kasmetinių atostogų, ligos metu ar nesant dėl kitų priežasčių (išskyrus Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4-8 punktuose numatytus įgaliojimus).
Pagal priimtų sprendimų turinį savivaldybės tarybos posėdžiuose daugiausia nagrinėti
klausimai, susiję su švietimu, kultūra ir sportu (39), įvairūs turto valdymo klausimai (37), pritarimas
įvairioms programoms, projektams, veiklos planams bei jų pakeitimai (26), pritarimas metų veiklos
ataskaitoms (19), su mokesčiais, rinkliavomis, paslaugų įkainiais, paskolomis bei finansavimu
susiję klausimai (16), klausimai, susiję su komunaliniu ūkiu (15), detaliųjų planų tvirtinimo
klausimai (14), klausimai, susiję su socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikla (13), komitetų,
komisijų sudarymas (9), komunalinis ūkis (9), biudžeto tvirtinimas, keitimas ir tikslinimas (8),
gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas (8), gatvių ir kelių priežiūra (8), klausimai, susiję su
mero, administracijos direktoriaus ir kontrolieriaus atostogomis (6), sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų veikla (5), sprendimai, pripažįstantys anksčiau priimtus sprendimus netekusiais
galios (5), klausimai, susiję su savivaldybės direktoriaus atleidimu pasibaigus kadencijai,
savivaldybės mero rinkimu, savivaldybės mero pavaduotojo skyrimu, administracijos direktoriaus
skyrimu, pavedimu atlikti direktoriaus funkcijas (4), tarybos narių delegavimas (4), klausimai,
susiję su vaikų teisėmis (2), mero komandiruotės (1), kiti klausimai (10).
Prie visų tarybai teiktų klausimų ir sprendimų projektų rengimo daugiausia dirbo
savivaldybės administracijos darbuotojai. Tarybos priimtų sprendimų projektus parengė:
Ūkio ir urbanistikos skyrius
82;
Švietimo ir ugdymo skyrius
38;
Teisės ir personalo skyrius
34;
Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius
36;
Socialinių reikalų skyrius
26;
Finansų ir biudžeto planavimo skyrius
25;
Bendrųjų reikalų skyrius
5;
Kontrolės ir audito tarnyba
5;
Vaiko teisių apsaugos skyrius
2;
Centralizuota vidaus audito tarnyba
1;
1;
Jonas Ščeponis, buvęs savivaldybės meras
Vincas Plikaitis, savivaldybės tarybos narys
1;

Algirdas Bansevičius,
vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir karo prievolei
1;
Romas Eidukaitis,
vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai
1.
Tarybos posėdžiuose meras pateikė 30 klausimų, Kontrolės komiteto pirmininkas Vincas
Plikaitis pateikė 1 klausimą.
Aktyviai diskusijose dalyvavo tarybos nariai Vincas Plikaitis (svarstant 79 sprendimų
projektus), Jonas Kazys Dzirmeika (54), Tomas Minsevičius (20), Juozas Švedas (19), Ciprijus
Stasys Adamavičius (10), Jonas Daunoravičius (10), Edmantas Rėkus (10), Nerijus Šidlauskas (10),
Kęstutis Bagdanavičius (8), Antanas Burinskas (6), Edgaras Kabelka (6), Juozas Mačys (6), Birutė
Kažemėkaitė (5), Algis Lukoševičius (5), Algis Kaleinikas (3), Algirdas Liutkevičius (3), Vidas
Živila (1).
Savivaldybės tarybos posėdžių lankomumas 94,9 procento. Visuose posėdžiuose dalyvavo
daugiau nei pusė visų tarybos narių: Valdas Aleknavičius, Vilija Babeckienė, Antanas Burinskas,
Jonas Daunoravičius, Zigmas Grabauskas, Algis Kaleinikas, Birutė Kažemėkaitė, Juozas Mačys,
Nerijus Šidlauskas, Juozas Švedas, Vidas Živila, Eduardas Žukauskas.
Praėjusios kadencijos tarybos posėdžių (sausio 27 d., vasario 15 d., vasario 22 d.)
lankomumas buvo 92 procentai.
Pagrindinės tarybos narių nedalyvavimų priežastys – komandiruotės, atostogos, sveikatos
problemos.
Kalvarijos savivaldybės tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2011 m.
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Dažniausiai savo nuomonės tarybos posėdžiuose nepareiškė (susilaikė, nebalsavo): Jonas
Kazys Dzirmeika (63 kartus), Edgaras Kabelka (54 kartus), Ciprijus Stasys Adamavičius (51 kartą),

Tomas Minsevičius (50 kartų), Algirdas Liutkevičius (45 kartus), Algis Kaleinikas (44 kartus),
Vincas Plikaitis (43 kartus), Zigmas Grabauskas (42 kartus), Vilija Babeckienė, (41 kartą), Juozas
Mačys (41 kartą).
Kalvarijos savivaldybės tarybos narių nedalyvavimas svarstant ir priimant sprendimų
projektus 2011 m.
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Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai buvo skelbiami interneto svetainėje
www.kalvarija.lt, todėl gyventojai galėjo su jais susipažinti. Rengiamų tarybos posėdžių
darbotvarkės buvo skelbiamos laikraštyje „Kalvarijos kraštas“ ir interneto svetainėje.
Visi savivaldybės tarybos posėdžiai buvo vieši, juose dažniausiai dalyvaudavo savivaldybės
administracijos darbuotojai, savivaldybės įstaigų vadovai, visuomeninių organizacijų atstovai.

II. KOMITETAI
Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai.
Detaliau komitetai pagal savo kuruojamas veiklos sritis svarstė ne tik būsimų tarybos
posėdžių sprendimų projektus, bet ir kitus tarybos sprendimų projektus, prašymus. Posėdžiuose
dalyvauti kvietė savivaldybės administracijos darbuotojus, atitinkamų įstaigų vadovus.

Iš viso įvyko 60 komitetų posėdžių, kuriuose pagal kompetenciją svarstytas 281 klausimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko bendri keturių komitetų – Biudžeto ir finansų, Socialinių
reikalų ir sveikatos apsaugos, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų, Verslo, ūkio ir
kaimo reikalų – 3 posėdžiai, kuriuose apsvarstytas vienas labai svarbus ir aktualus klausimas –
Kalvarijos savivaldybės 2011 metų biudžeto projektas.
Taip pat įvyko bendri dviejų komitetų – Biudžeto ir finansų, Verslo, ūkio ir kaimo reikalų –
6 posėdžiai, vienas bendras dviejų komitetų – Biudžeto ir finansų, Švietimo, kultūros, sporto ir
jaunimo reikalų – posėdis.
Iki šios kadencijos tarybos veikė 5 komitetai: Biudžeto ir finansų (pirmininkas – Jonas
Kazys Dzirmeika), Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų (pirmininkas – Edmantas
Rėkus), Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (pirmininkas – Juozas Švedas), Verslo, ūkio ir
kaimo reikalų (pirmininkas – Antanas Burinskas) bei Kontrolės (pirmininkas – Juozas Mačys).
2011 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-3-11 taryba patvirtino naują komitetų sudėtį.
Komitetams buvo nustatyti įgaliojimai tarybai teikiamiems klausimams preliminariai
nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi
savivaldybės tarybos, mero potvarkiai.
BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS
Biudžeto ir finansų komiteto nariai: Kęstutis Bagdanavičius (pirmininkas), Jonas
Daunoravičius, Algis Kaleinikas, Algirdas Liutkevičius, Algis Lukoševičius.
Biudžeto ir finansų komitetui nustatyti įgaliojimai šiais klausimais:
biudžetas ir finansai;
investicijos;
nekilnojamojo turto grąžinimas;
mokesčiai ir rinkliavos, paslaugų įkainiai;
savivaldybės nuosavybė;
valstybės nuosavybė perduota savivaldybei;
strateginis planavimas ir plėtra;
nebiudžetinių fondų ir lėšų sudarymas bei naudojimo tvarka;
papildomų savivaldybės biudžeto lėšų skirstymas;
banko kreditų panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo derinimas.
Biudžeto ir finansų komitetas posėdžiavo 17 kartų. Svarstyti 106 klausimai (sprendimų
projektai, prašymai).
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto nariai: Juozas Mačys (pirmininkas), Vilija
Babeckienė, Zigmas Grabauskas, Juozas Švedas, Eduardas Žukauskas.
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui nustatyti įgaliojimai šiais klausimais:
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veikla;
sveikatos įstaigų išdėstymas, plėtra, restruktūrizavimas;
gyventojų pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros ir sergamumo prevencija;
ligonių slaugos organizavimas;
gyventojų socialiniai reikalai;
neįgaliųjų žmonių reikalai;
vaiko teisių apsauga;
globa, rūpyba, šalpa;
sanitarija ir higiena;
labdaros renginių organizavimas;
darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas;

želdinių apsauga, savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų steigimas ir
tvarkymas;
savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas.
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas posėdžiavo 10 kartų. Svarstyta 15
klausimų.
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariai: Jonas Kazys Dzirmeika
(pirmininkas), Edgaras Kabeika, Vincas Plikaitis, Edmantas Rėkus, Nerijus Šidlauskas.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui nustatyti įgaliojimai šiais
klausimais:
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas;
kūno kultūros, sporto ir turizmo plėtojimas;
vaikų ir jaunimo papildomasis ugdymas bei užimtumas, profesinis mokymas;
gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas;
vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
švietimo ir kultūros įstaigų veikla;
jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimas ir koordinavimas;
vaikų ir jaunimo poilsio organizavimas.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas posėdžiavo 12 kartų. Svarstyti 38
klausimai.
VERSLO, ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariai: Birutė Kažemėkaitė (pirmininkė), Ciprijus
Stasys Adamavičius, Antanas Burinskas, Tomas Minsevičius, Vidas Živila.
Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetui nustatyti įgaliojimai šiais klausimais:
socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimas;
energetika, statyba, komunikacijos;
kaimo infrastruktūra, gamtosauga ir ekologija;
komunalinis ūkis;
kapinių įrengimas ir naudojimas;
žemės ūkis ir savivaldybės plėtra;
saugaus eismo organizavimas, gatvių ir tiltų priežiūra;
buitinių atliekų surinkimas, perdirbimas ir saugojimas;
seniūnijų veikla;
keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas;
bendrasis ir specialusis planai, savivaldybės teritorijos ribų keitimas;
savivaldybės kontroliuojamų įmonių veikla ir jų teikiamų paslaugų įkainiai.
Verslo, ūkio ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 14 kartų. Svarstyti 103 klausimai.
KONTROLĖS KOMITETAS
Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, kuriame yra visų į tarybą išrinktų
partijų atstovai, tęsė praėjusios kadencijos patvirtinto plano vykdymą.
Kontrolės komitetas posėdžiavo 7 kartus. Svarstyta 19 klausimų.
Kontrolės komitetas savo veiklą grindė Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
metiniu veiklos planu, taip pat tarybos patvirtinta Kontrolės komiteto 2011 m. veiklos programa,
vadovavosi teisės aktais bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
Buvo išklausyta Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos ataskaita, susipažinta su
Kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. veiklos planu, domimasi, kaip jis vykdomas. Svarstytas

Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos plano projektas. Svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos
2012 m. veiklos planui vykdyti reikalingi asignavimai, 2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitų, turto
ir lėšų naudojimo teisėtumo tikslingumas ir efektyvumas.
Kontrolės komiteto nariai: Vincas Plikaitis (pirmininkas), Juozas Švedas (pirmininko
pavaduotojas), Kęstutis Bagdanavičius, Jonas Daunoravičius, Jonas Kazys Dzirmeika, Edgaras
Kabelka, Algis Lukoševičius.

III. KOMISIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį dirbo savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos šios nuolatinės
savivaldybės tarybos komisijos:
Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos;
Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija;
Balsų skaičiavimo komisija;
Kalvarijos savivaldybės politikų etikos komisija;
Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija;
Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir
nutraukimo komisija;
Kalvarijos savivaldybės turto privatizavimo komisija;
Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija;
Kalvarijos savivaldybės nuolatinė statybos komisija;
Komisija laisvės kovoms įamžinti;
Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija.
Administracinė komisija prie Kalvarijos savivaldybės tarybos (pirmininkas Vitas
Liutkevičius iki balandžio 21 d.) per 2011 m. išnagrinėjo 23 administracinės teisės pažeidimų bylas.
Dauguma pažeidėjų bausti pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
110, 188, 287 straipsnius. Pažeidėjams skirtos piniginės baudos, drausminės nuobaudos – įspėjimai.
Naujos kadencijos tarybos komisijos nariai: Birutė Kažemėkaitė – komisijos pirmininkė,
Algirdas Bansevičius, Romalda Tribulienė, Živilė Kalesinskienė, Vitas Liutkevičius.
Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisija (pirmininkas – Algirdas Bansevičius iki
liepos 7 d.) per ataskaitinį laikotarpį surengė 1 posėdį. Svarstė 4 klausimus. Savivaldybės tarybos
2009 m. lapkričio 26 d. posėdyje buvo patvirtinti šios komisijos veiklos nuostatai ir savivaldybės
antikorupcijos programa. Programos tikslas – kompleksinėmis antikorupcinėmis priemonėmis
pašalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose bei
pavaldžiose įstaigose, užtikrinti paskirtų asignavimų ir turto teisėtą bei teisingą panaudojimą. Kartu
su Antikorupcijos programa buvo patvirtintas ir programos įgyvendinimo 2009-2011 metais
priemonių planas.
Naujos kadencijos tarybos Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai: Nerijus
Šidlauskas – komisijos pirmininkas, Edgaras Kabelka, Algirdas Bansevičius, Rita Bučionienė, Irena
Skroblienė.
Balsų skaičiavimo komisijos (praėjusios kadencijos komisijos pirmininkas - Juozas
Švedas) pagrindinė funkcija buvo skaičiuoti tarybos posėdžiuose vykstančio balsavimo rezultatus ir
pranešti juos posėdžio pirmininkui.
Balsų skaičiavimo komisija: Juozas Švedas – komisijos pirmininkas, Algis Kaleinikas, Algis
Lukoševičius.
Kalvarijos savivaldybės politikų etikos komisija (pirmininkas – Juozas Mačys iki gegužės
19 d.) posėdžiavo 4 kartus. Svarstyti 3 klausimai.

Naujos kadencijos tarybos politikų etikos komisija: Edgaras Kabelka – komisijos
pirmininkas, Eduardas Žukauskas, Vilija Babeckienė, Edmantas Rėkus ir Kalvarijos bendruomenės
atstovas Vincentas Kazimieras Svitojus.
Kalvarijos savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisija (pirmininkas –
Vytautas Šunskis iki balandžio 21 d.) 2009 m. posėdžiavo 14 kartų. Apsvarstyta 20 klausimų:
prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, išlaidų šaltam vandeniui ir nuotekų kompensacijų
paskyrimo išimties tvarka, prašymai vienkartinei socialinei paramai gauti, svarstyti išmokų
mokėjimo būdų nustatymo socialinės rizikos šeimoms klausimai.
Naujos kadencijos tarybos piniginės socialinės paramos teikimo komisija: Antanas
Burinskas – komisijos pirmininkas, Nijolė Silickienė, Kristina Majauskaitė, Eugenija Teresė
Čiuplienė, Danutė Lisauskienė, atitinkamos seniūnijos seniūnas.
Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir
nutraukimo komisija 2011 m. posėdžiavo 11 kartų. Posėdžių metu buvo svarstyta 40 klausimų:
dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimo, trumpalaikės socialinės globos
skyrimo, pratęsimo, socialinės pagalbos paslaugų skyrimo, ilgalaikės socialinės globos paslaugų
skyrimo, socialinės pagalbos namuose paslaugų skyrimo.
Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo komisija: Juozas
Švedas – komisijos pirmininkas, Eugenija Teresė Čiuplienė, Nijolė Silickienė, Birutė Pilypienė,
Eglė Šipšinskaitė, Lina Saladuonienė, atitinkamos seniūnijos seniūnas.
Kalvarijos savivaldybės turto privatizavimo komisija 2011 metais veiklos nevykdė.
Komisija: Vilija Remeikienė – komisijos pirmininkė, Antanas Burinskas, Jonas Daunoravičius,
Aldona Bacevičienė, Almantas Giraitis, Linas Vinčiauskas, Seniūnijos, kurioje privatizuojamas
objektas, seniūnas.
Kalvarijos savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija 2011 m. skundų
negavo, todėl neįvyko nė vienas komisijos posėdis. Komisija: Gintaras Zavistauskas – komisijos
pirmininkas, Eduardas Žukauskas, Tomas Lužanskis, Algis Kaleinikas, Marius Glodas.
Kalvarijos savivaldybės nuolatinė statybos komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri
nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygio teritorijų planavimo dokumentų derinimo
klausimais.
2011 m. įvyko 9 komisijos posėdžiai. Svarstyti 32 teritorijų planavimo dokumentai.
Kalvarijos savivaldybės nuolatinę statybos komisija: Kalvarijos savivaldybės
administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas –
komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos
apsaugos departamento įgaliotas atstovas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
įgaliotas atstovas, VĮ „Marijampolės regiono keliai“ įgaliotas atstovas, AB „Lietuvos dujos“ Kauno
filialo Marijampolės skyriaus įgaliotas atstovas, AB „Lesto“ Alytaus regiono Marijampolės
skyriaus įgaliotas atstovas, TEO LT, AB Kauno regiono centro Marijampolės klientų aptarnavimo
centro įgaliotas atstovas, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ įgaliotas atstovas, UAB „Didma“
įgaliotas atstovas, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Marijampolės teritorinio padalinio įgaliotas atstovas, Marijampolės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus įgaliotas atstovas, Marijampolės
visuomenės sveikatos centro įgaliotas atstovas, Neįgaliųjų draugijos įgaliotas atstovas,
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus įgaliotas
atstovas, Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros
vertybių apsaugai, Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus
vyriausiasis specialistas, Nacionalinės žėmės tarnybos prie Žėmės ūkio ministerijos Marijampolės,

Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus atstovas, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
atstovas, „Litgrid turtas“ AB Plėtros ir tyrimų skyriaus teritorijų planavimo atstovas.
Komisija laisvės kovoms įamžinti 2011 metais posėdžių neorganizavo. Komisija: Birutė
Kažemėkaitė – komisijos pirmininkė, Jonas Kazys Dzirmeika, Romas Eidukaitis, Bronislovas
Jungaitis, Valdas Naumavičius, Jolita Rukienė, Alvydas Totoris.
Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimui komisija
2011 m. neposėdžiavo, nes nebuvo gauta prašymų žemės nuomos mokesčio lengvatai.
Fizinių asmenų prašymų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nagrinėjimo komisija:
administracijos direktorius – komisijos pirmininkas, Jonas Daunoravičius, Birutė Kalinauskienė,
Angelė Marcinkevičienė, atitinkamos seniūnijos seniūnas.

IV. MERO POTVARKIAI
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą mero sprendimai įforminami
potvarkiais. 2011 m. išleidau 19 potvarkių veiklos klausimais.

V. MERO PAVEDIMAI
Pavedžiau darbo grupei parengti ataskaitą ir pateikti tarybai išvadas bei siūlymus dėl UAB
„Kalvarijos komunalininkas“ reorganizavimo ir veiklos modernizavimo, pavedžiau tarybos
komitetų pirmininkams skelbti Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje komitetų posėdžių
darbotvarkes ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po jų patvirtinimo.

VI. MERO INICIATYVOS
2011 m. kreipiausi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Lietuvos automobilių
kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelių rekonstrukcijos, t. y. Kalvarijos savivaldybės
Sangrūdos ir Kalvarijos seniūnijų asfaltbetonio dangos paklojimo rajoniniuose keliuose ruože
Sangrūda-Mockai, Vilkaviškis-Kalvarija ir Kvietkinė-Mockai.
Taip pat kreipiausi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, prašydamas skirti lėšų
tilto per Šešupę Vilniaus gatvėje, Kalvarijos mieste, techniniam projektui parengti ir rekonstruoti.

VII. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
2011 m. atstovauta Kalvarijos savivaldybės administracijai 3 Marijampolės rajono apylinkės
teismo procesuose (5 posėdžiai), 2 Kauno apygardos administracinio teismo procesuose (5
posėdžiai).
Kalvarijos savivaldybės tarybai atstovauta Marijampolės rajono apylinkės teisme 1 teismo
procese (3 posėdžiai).
UAB ,,Searimner“ 2011-06-03 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl
Kalvarijos savivaldybės administracijos įpareigojimo:
1) raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės
naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (t. y. apie
UAB ,,Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną),
nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39
patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane;

2) Nekilnojamo turto kadastro ir Nekilnojamo turto registro įstatymų nustatyta tvarka
pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamo turto kadastro ir Nekilnojamo turto registro tvarkytojui
apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame
Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo
sąlygas (t. y. apie UAB ,,Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę
apsaugos zoną), kurių pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos
apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.
Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu skundą
tenkino dalinai bei įpareigojo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių per 1 mėnesį nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti žemės įstatymo 22 straipsnio 5 d. numatytus
reikalavimus:
1) raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės
naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (t. y. apie
UAB ,,Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną),
nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39
patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane;
2) Nekilnojamo turto kadastro ir Nekilnojamo turto registro įstatymų nustatyta tvarka
pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamo turto kadastro ir Nekilnojamo turto registro tvarkytojui
apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame
Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo
sąlygas (t. y. apie UAB ,,Saerimner“ nuosavybės teise valdomo kiaulių penėjimo fermos sanitarinę
apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos
apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.

VIII. ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI
Kartu su tarybos nariu Nerijumi Šidlausku esame deleguoti atstovauti savivaldybei Lietuvos
savivaldybių asociacijos suvažiavime.
2011 m. balandžio 21 d. Kalvarijos savivaldybės taryba delegavo tarybos narę Birutę
Kažemėkaitę į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą, tarybos narius – Nerijų Šidlauską ir
Vidą Živilą – į Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos komisiją, Antaną Burinską – į
Marijampolės regiono plėtros tarybą.

IX. RYŠIAI SU UŽSIENIU
Savivaldybė palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais:
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Oziorsko savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis
pasirašyta 2002 m. liepos 17 d.);
Lenkijos Respublikos Suvalkų miestu (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. liepos
30 d.);
Lenkijos Respublikos Sokulkų miestu (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m.
rugsėjo 5 d.);
Italijos Pieve d'Alpago savivaldybe (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio
6 d.);
Lenkijos Respublikos Balstogės Dombrovos miestu (partnerystės ir bendradarbiavimo
sutartis pasirašyta 2009 m. sausio 27d.);
Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009 m.
vasario 7 d.).

X. SUSITIKIMAI
Praėjusiais metais ne kartą teko lankytis Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Aplinkos,
Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Vidaus reikalų ministerijose ir kitose Vyriausybei
pavaldžiose institucijose Kalvarijos savivaldybei aktualiais klausimais.
Siekdamas išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis, rengiau
susitikimus su gyventojais, ne kartą lankiausi seniūnijose. Aktualiausi susitikimų metu diskutuoti
klausimai – dėl pastatų renovavimo, šilumos ir komunalinio ūkio, kelių priežiūros.
Ne kartą dalyvavau susitikimuose su švietimo, kultūros įstaigų darbuotojais.
2011 m. lapkričio 24 d. buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos narių susitikimų
su gyventojais 2012 m. grafikas.

XI. GAUTI IR SIŲSTI DOKUMENTAI, RAŠTAI
Iš įvairių institucijų, įstaigų, įmonių organizacijų gauti 3 105 dokumentai. Išsiųsti 2 432
dokumentai.
Palyginimas
2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Gautų dokumentų skaičius

3 397

3 800

3 740

3 175

3 105

Išsiųstų dokumentų skaičius

1 499

1 635

1 966

1 804

2 432

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

Institucijos, iš kurių gauti dokumentai

Gautų dokumentų skaičius

Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems
atskaitingos institucijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Ministerijos, kitos valstybės įstaigos
Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Marijampolės apskrities skyrius
Teisėsaugos institucijos
Įstaigos, organizacijos
Kitos
Iš viso:

45
29
932
49
39
298
1 091
622
3 105

Išsiųsti dokumentai
Eil.
Nr.
1.

Institucijos, kurioms išsiųsti dokumentai
Lietuvos Respublikos Seimas, Prezidentūra ir jiems
atskaitingos institucijos

Išsiųstų dokumentų
skaičius
29

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Ministerijos, kitos valstybės įstaigos
Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Marijampolės apskrities skyrius
Teisėsaugos institucijos
Įstaigos, organizacijos
Kitos

18
988
65
14
179
751
388
2 432

Iš viso:

2011 m. gauta 215 piliečių ir kitų asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų. Palyginti
su 2010 m. laikotarpiu, šių dokumentų skaičius padidėjo.
Besikreipiančių fizinių asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų skaičiaus kitimas
2007-2011 m.

Gauta ir
užregistruota
fizinių asmenų
rašytinių
prašymų,
pareiškimų,
skundų

2007 m.
90

2008 m.
123

2009 m.
126

2010 m.
119

2011 m.
215

XII. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, 2011 m.
vasario 22 d. sprendimu Nr. T-78-1 patvirtino Kalvarijos savivaldybės 2012 m. biudžetą, kurį
sudaro 29 645,3 tūkst. Lt. 2011 m. savivaldybės biudžeto lėšos buvo naudojamos sekančiai (2
lentelė):
2011 m. savivaldybės biudžeto išlaidos

Eil Nr.

1.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Bendros valstybės paslaugos

Patikslintas
ataskaitinio
laikotarpio
planas

Įvykdyta
(tūkst.
litų)

Įvykdyta
(proc.)

3 149,3

3 132,8

10,6

38,9

38,9

0,1

iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos
ankstesniais metais gautos trumpalaikės
paskolos
bendrosios dotacijos kompensacija
valstybės biudžetui
2.

Gynyba

3.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

654,0

654,0

2,2

4.

Ekonomika

527,9

527,3

1,8

5.

Aplinkos apsauga

1 243,1

1 198,6

4,1

6.

Būstas ir komunalinis ūkis

1 014,2

1 009,9

3,4

7.

Sveikatos apsauga

179,4

179,4

0,6

8.

Poilsis, kultūra ir religija

1 650,0

1 643,4

5,6

9.

Švietimas

13 671,0

13 611,4

46,1

10.

Socialinė apsauga

8 092,5

7 540,9

25,5

29 536,6

100,0

IŠ VISO IŠLAIDŲ: 30 220,3

Dėl Vyriausybės priimtų nutarimų tikslinti savivaldybės biudžeto lėšas socialinėms
išmokoms ir kompensacijoms mokėti bei dėl netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymo,
savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas 7 kartus.
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,3 proc. Dėl
savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių lengvatas 2011 m. biudžetas negavo
105,9 tūkst. Lt pajamų.
Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymui ir kitiems įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų
patvirtintas programas. Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,7
proc.
2011 m. savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti
savivaldybės vardu nutarta imti 1 850,0 tūkst. Lt paskolą, suteiktos garantijos ir pratęstas
laidavimas už 190,7 tūkst. Lt.
2011 m. balandžio 21 d. savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės 2011-2013 metų
strateginį veiklos planą, kuris atnaujinamas kiekvienais metais, numatant savivaldybės veiklą
ateinantiems trejiems metams. Šiame plane buvo nurodyti tikslai, programos ir uždaviniai, kuriuos
savivaldybė ketina įgyvendinti, siekdama ilgalaikių strateginių tikslų, išdėstytų plėtros
strateginiame plane.
Regioninės plėtros įstatymas sudaro galimybę per Regioninės plėtros tarybą įgyvendinti
reikšmingus savivaldybei projektus.
Regioninės plėtros tarybai parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai dėl projektų
finansavimo:

1.
2.
3.
„Žilvitis“;
4.
sav.“
5.

„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
„Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“;
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
„Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos
„Kalvarijos miesto V. Kudirkos ir Savanorių gatvių rekonstrukcija“.

2011 m. buvo parengtos ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų šiems projektams:
1. „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“, 2 kartus;
2. „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“;
3. „Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas ir detaliųjų bei specialiųjų planų
rengimas“;
4. „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“;
5. „Trakėnų kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija“;
6. „Bažnyčios ir jai priklausančių statinių nekilnojamojo turto pagerinimas Kamšų kaime“;
7. „Liubavo bendruomenės namų remontas“;
8. „Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos
sav.“
9. „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
10. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Brukų kaime“;
11. ,,Bažnyčios kapitalinis remontas Liubavo kaime“;
12. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Trakiškių kaime“;
13. ,,Bažnyčios kapitalinis remontas Sangrūdos kaime“;
14. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Salaperaugio kaime“;
15. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Senosios Radiškės kaime“;
16. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Jusevičių kaime“.
Savivaldybė dalyvavo bendruose projektuose su kitais partneriais: Alytaus ir Lazdijų rajonų
savivaldybėmis, Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi, Krasnapolės valsčiumi, Sokulkų, Suvalkų
bei Suchovolės valsčių administracijomis, Rusijos Federacijos Oziorsko rajono administracija.
2011 m. sausio 27 d. taryba inicijavo Kalvarijos miesto teritorijos ribų pakeitimą,
atsižvelgdama į patvirtintą Kalvarijos miesto bendrąjį planą.
2011 m. birželio 9 d. savivaldybės taryba pritarė naujam pateiktam Kalvarijos miesto
teritorijos ribų pakeitimo planui su ribų aprašymu, patvirtino aiškinamąjį raštą „Dėl Kalvarijos
miesto teritorijos ribų pakeitimo“ ir nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti
Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos miesto teritorijos ribas pagal Kalvarijos miesto teritorijos ribų
pakeitimo planą.
2011 m. buvo organizuojami viešieji nuomos konkursai: negyvenamųjų patalpų (garažų)
Suvalkų g. 51, Kalvarijoje, negyvenamųjų patalpų (vaistinės) Sangrūdos k., Sangrūdos sen.,
negyvenamųjų patalpų (kasos) Dariaus ir Girėno g. 24, Kalvarijoje, negyvenamųjų patalpų
(siuvyklos) Suvalkų g. 57, Kalvarijoje.
2011 m. Socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimui skirta 150 tūkst. Lt.
Tarybos sprendimu 50 tūkst. Lt buvo skirta patalpų Suvalkų g. 11, Kalvarijoje, rekonstrukcijos
tęstiniam projektui vykdyti (šilumos punkto modernizavimas), 100 tūkst. Lt skirta socialiniams
būstams įsigyti. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vykdė viešąjį
gyvenamųjų patalpų pirkimo konkursą, kurio metu įsigyti 4 butai už 95 500 Lt.
2011 m. svarstyti 45 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai turto priėmimo,
perdavimo, panaudos, nuomos, patikėjimo teise perduodamo turto klausimais, 4 sprendimų
projektai, susiję su investicijomis į šilumos ūkį.

Per ataskaitinį laikotarpį kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos organizuotas bei vykdytas remontuojamų kelių patikrinimas ir priežiūra. Vykdyta
rekonstruojamų gatvių (J. Basanavičiaus g., Vilniaus g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Laisvės g. ir
Ramybės g.) priežiūra Kalvarijos m. Tikrinami atliktų darbų aktai, pažymos, formos, sąskaitosfaktūros, kas mėnesį teikiamos paraiškos lėšoms gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos, teikiama informacija, susijusi su gatvių šaligatvių rekonstrukcija,
Transporto investicijų direkcijai, susijusi su vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, Lietuvos
automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Parengti Kalvarijos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, šaligatvių, tilto per Šešupę Vytauto g. techniniai projektai.
Tikslinama pastatų inventorizacija, registruojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas.
Registruojamos topografinės ir išpildomosios nuotraukos.
Rūpintasi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu.
Suorganizuoti susitikimai-pasitarimai „Daugiabučių namų atnaujinimo programa“ su daugiabučių
namų gyventojais, namų administratoriumi bei Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.
Parengta techninė dokumentacija techniniam projektams:
pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos
sutvarkymas techninio projekto parengimas;
Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos kaime, Kalvarijos
savivaldybėje, techninio projekto parengimas;
pastato Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ energetinis auditas;
projekto „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje
„Žilvitis“ techninio projekto ir rangos darbų pirkimas;
universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje techninio projekto
parengimas.
Parengta projektų ekspertizių pirkimo dokumentacija:
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcija;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Brukų kaime;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Jusevičių kaime;
bažnyčios Liubavo kaime kapitalinis remontas;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Senosios Radiškės kaime;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Salaperaugio kaime;
bažnyčios Sangrūdos kaime kapitalinis remontas;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Trakiškių kaime;
energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje „Žilvitis“;
universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje.
Parengta dokumentacija projektų darbų techninei priežiūrai pirkti:
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ modernizavimas;
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcija;
Dienos globos namų plėtra (Žemaitės g. 2, Kalvarijoje) pastato rekonstrukcija;
energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje „Žilvitis“.
Per 2011 m. parengta dokumentacija darbų pirkimams ir atliekama šių projektų darbų
priežiūra:
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ langų keitimo darbai;
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ modernizavimas darbai;
Kalvarijos sporto centro pastato rekonstrukcijos darbai;
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų pastato rekonstrukcijos darbai;
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcijos darbai;
Orijos kempingo ir poilsiavietės Orijos k. 10, Kalvarijos savivaldybėje, darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Brukų kaime darbai;

bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Jusevičių kaime darbai;
bažnyčios Liubavo kaime kapitalinio remonto darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Senosios Radiškės kaime
darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Salaperaugio kaime darbai;
bažnyčios Sangrūdos kaime kapitalinio remonto darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Trakiškių kaime darbai;
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų paprastojo remonto darbai;
“Kultūrinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi
galimybės“ rekonstrukcijos darbai;
Kalvarijos kultūros centro panduso įrengimo darbai;
Kalvarijos savivaldybės socialinių būstų remonto darbai.
Parengta dokumentacija šilumos ekspertų paslaugai pirkti. Pirkimo tikslas – atlikti
Kalvarijos savivaldybės katilinių įrenginių darbinės techninės būklės tyrimą ir, atsižvelgiant į UAB
„Didma“ pateiktą medžiagą šilumos kainai nustatyti, išnagrinėti bei pateikti išvadas, ar pagrįstai
prašoma patvirtinti siūlomą tiekiamos šilumos kainą.
2011 m. Kalvarijos savivaldybėje 259 pareiškėjams buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, iš
jų 101 pareiškėjui surašyti ar padėta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Ataskaitiniu laikotarpiu žemės ūkio funkcijų vykdymas savivaldybėje buvo siejamas su
Vyriausybės numatytų programinių nuostatų įgyvendinimu.
Savivaldybės žemdirbiams buvo sudarytos sąlygos gauti nuolatinę kvalifikuotą konsultaciją
tiesioginių išmokų, kitos paramos žemės ūkio klausimais, buvo organizuojami pasitarimai
Kalvarijos savivaldybės žemdirbiams seniūnijose, žemdirbių bei ūkininkų mokymai.
Kalvarijos savivaldybei iš valstybės biudžeto melioracijos funkcijai atlikti buvo skirta 137,5
tūkst. Lt, iš jų investicijų lėšoms – 96,0 tūkst. Lt., turto nedidinančios lėšoms – 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstybės investicijų programos buvo baigtas Kalvarijos sav. Akmenynų sen. Aistiškių k.
v. griovių bei jų statinių rekonstrukcijos projektas (2011 m. 2,5 km atlikta darbų už 72 000,00 Lt).
Visa šio 2010-2011 m. įgyvendinamo projekto vertė – 168 653,70 Lt. Taip pat pradėtas 2011-2012
m. įgyvendinti Kalvarijos sav. Tarprubežių k. v. Navasodų tvenkinio rekonstrukcijos projektas.
2011 m. atlikta darbų už 26 000 Lt.
Iš paprastų lėšų atlikti šie darbai: melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė
apskaita, smulkių melioracijos gedimų šalinimas, Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra.
Buvo vykdoma įgyvendintų projektų „Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos
Smetoniškės polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ ir „Kalvarijos savivaldybės
melioracijos sistemų ir jose esančių hidrotechninių statinių renovacija” įrenginių priežiūra
(melioracijos griovių šienavimo darbai).
Kontroliuota, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jų nuosavybės teise,
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančias valstybei
nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius.
Savivaldybė yra UAB „Kalvarijos komunalininkas“ steigėja. Savivaldybės tarybos posėdyje
išanalizuotas ir patvirtintas UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2010 metų metinių finansinių
atskaitų rinkinys.
2011 m. gegužės 5 d. buvo sudaryti Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro
stebėtojų taryba: Juozas Švedas, savivaldybės tarybos narys, Nijolė Skroblienė, Kalvarijos
savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, Irma Krakauskienė, Kalvarijos meno
mokyklos vyresnioji mokytoja, Vilma Navickienė, Kalvarijos socialinės globos namų vyriausioji
slaugytoja, Irena Juškevičienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios
praktikos slaugytoja.

2011 m. gegužės 5 d. taip pat sudaryta Kalvarijos ligoninės stebėtojų taryba: Eduardas
Žukauskas, savivaldybės tarybos narys, Laima Račkauskienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro
padalinio vadovė, Zita Valinčienė, Kalvarijos gimnazijos mokytoja, Roma Murauskienė, Kalvarijos
savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Dana Šidlauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja.
2011 m. balandžio 21 d. patvirtinta Kalvarijos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių
apsaugos taryba: Antanas Burinskas (tarybos pirmininkas) – mero pavaduotojas, Eugenija Teresė
Čiuplienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Eglė Šipšinskaitė, Socialinių reikalų skyriaus
specialistė, Gintas Baliulis, Liubavo seniūnijos seniūnas, Vytautas Dubinskas, Kalvarijos
savivaldybės vaikų laikinosios globos namų direktorius, Dalė Kajokienė, Kalvarijos seniūnijos
seniūno pavaduotoja, Birutė Kalinauskienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė,
Jaunutis Antanas Kazlauskas, Akmenynų seniūnijos seniūnas, Birutė Pilypienė, Socialinių reikalų
skyriaus vyriausioji savivaldybės gydytoja, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja,
Marė Rasytė Skilandienė, Sangrūdos seniūnijos seniūnė, Erika Skystimaitė, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vyriausioji specialistė, Evelina Varnagirytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji
specialistė.
Per 2011 m. 5 223 asmenims išmokėta 1 566 996 Lt išmokų vaikams, 934 asmenims
išmokėta 4 618 381 Lt valstybinių šalpos išmokų, 19 asmenų - 7 253 Lt transporto išlaidų tikslinių
kompensacijų, 1 901 asmeniui - 4 020 807 Lt socialinių pašalpų, 874 asmenims - 962 230 Lt būsto
šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms, 185 asmenims - 192 400 Lt laidojimo pašalpų.
Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms.
Parengta Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2011 m. programa. Jos
finansavimui iš savivaldybės biudžeto skirta 48 000 Lt. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės
integracijos programą, pritaikyti 4 būstai neįgaliesiems, skirta 25 044 Lt iš valstybės biudžeto, 9
540 Lt iš savivaldybės biudžeto. Paminėta Žmonių su negalia diena. Šiam renginiui iš savivaldybės
biudžeto skirta 1 000 Lt. Suorganizuotas neįgaliųjų asmenų vasaros poilsis, kuriam finansuoti skirta
3 000 Lt.
Parengti ir įgyvendinti sveikatos įstaigų ir NVO socialiniai projektai dėl socialinių paslaugų
teikimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams:
1. Vilkaviškio vyskupijos Carito organizacijos Vaiko dienos centro „Žiniukas“, kurį lanko
30 vaikų iš socialinės rizikos šeimų, socializacijos programa (iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto
skirta 2 000 Lt).
2. VšĮ „Solidarity“, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių administracijų projektas, kuris
remia daugiavaikes šeimas (iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto skirta 6 000 Lt).
3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kalvarijos viltis“ socialinis projektas (iš
savivaldybės biudžeto skirta 1 000 Lt).
4. Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos pirminės asmens sveikatos
priežiūros (pagalbos) ir socialinių paslaugų bendro teikimo programa (iš savivaldybės biudžeto
skirta 10 000 Lt).
5. VšĮ Kalvarijos PSPC greitosios medicinos pagalbos skyriaus iškvietimų registravimo
kokybės kontrolės programa (iš savivaldybės biudžeto skirta 20 000 Lt).
2011 m. parengta ir pateikta tvirtinti savivaldybės tarybai Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos 2010 m. ataskaita ir 2011 m. sąmata.
Vykdytos šios visuomenės sveikatos priežiūros programos:
1. Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa 2011 m. (programos vykdytoja
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, programos sąmata 810 Lt).
2. Kalvarijos savivaldybės tęstinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011 m. programa
(programos sąmata 5 000 Lt).
3. Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vaikų burnos ligų profilaktikos
programa „Sveiki dantys – sveikas ir pilnavertis gyvenimas“ (programos sąmata 1 000 Lt).
4. Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Laikysena - tavo vizitinė kortelė“ (programos
vykdytoja Kalvarijos gimnazija, sąmata 1 250 Lt).

5. Vaikų socializacijos ugdymo programa (programos vykdytoja Kalvarijos savivaldybės
Sangrūdos vidurinė mokykla, sąmata 1 500 Lt).
6. „Aš jau suaugęs“ (programos vykdytoja Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija,
sąmata 3 330 Lt).
7. Moksleivių asmenybės stiprinimo programa (programos vykdytoja Kalvarijos
savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla, sąmata 1 400 Lt).
8. Pedikuliozės ir niežų profilaktikos ir kontrolės 2011 m. programa (programos vykdytoja
VšĮ Sangrūdos ambulatorija, sąmata 2 700 Lt).
9. Sveikas ir saugus darželinukas (programos vykdytojas Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“, sąmata 1 500 Lt).
10. Žarnyno infekcijų valdymo vaikų globos namuose 2011 m. programa (programos
vykdytojas Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai, sąmata 3 000 Lt).
11. Noriu būti sveikas (programos vykdytojas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“,
sąmata 1 500 Lt).
12. Krūties vėžio prevencijos projektas „Nedelsk“ (programos vykdytojas VšĮ „AZZARA“,
sąmata 2 000 Lt).
2011 m. pasirašyta Sveikatinimo veiklos sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija.
Ministerijos ir savivaldybės skirtos lėšos buvo naudojamos Kalvarijos savivaldybės gyventojų
sveikatai stiprinti ir susirgimų profilaktikai.
2011 m. vasario 15 d. patvirtinta Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2011-2014
metų programa.
Atlikta mokyklų 2011-2012 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
planų projektų analizė, Kalvarijos savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių 2010-2011 m. m.
analizė, mokinių, dalyvavusių 2011 m. savivaldybės bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose,
rezultatų analizė, buvo renkami ir analizuojami duomenys apie valstybinių brandos egzaminų
rezultatus 2010-2011 mokslo metais, teikiami duomenys Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrajam planui.
2011 m. patvirtinti naujos redakcijos visų švietimo ir ugdymo įstaigų nuostatai.
Buvo bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos sporto įstaigomis, organizacijomis,
įvairių sporto šakų federacijomis, asociacijomis, klubais, Marijampolės apskrities vyriausybinėmis
ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sporto įstaigomis, Kalvarijos savivaldybės įstaigomis,
bendrojo ugdymo mokyklomis, gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis,
privačiomis įmonėmis.
Buvo išklausytos savivaldybės tarybos ir mero, savivaldybės administracijos direktoriaus,
2010 m. švietimo įstaigų, vaikų laikinosios globos namų vadovų, Kalvarijos globos ir užimtumo
centro veiklos, viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos veiklos, viešosios įstaigos Kalvarijos
ligoninės vyriausiojo gydytojo, viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro
vyriausiojo gydytojo veiklos, Viešosios bibliotekos direktoriaus veiklos, kultūros centro
direktoriaus veiklos, sporto centro direktoriaus veiklos ataskaitos, savivaldybės administracijos
2010 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų
veiklos ataskaita, informacija apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. sausio – gruodžio mėn.
priimtų sprendimų vykdymą, Kalvarijos bendrojo plano (miesto ir savivaldybės teritorijos)
sprendinių įgyvendinimo ataskaita už 2011 metus.
2011 m. vasario 22 d. taryba sprendimu Nr. T-78-6 patvirtino Kalvarijos savivaldybės
administracijos seniūnijų (Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos) 2011 metų veiklos
programas.
Kalvarijos savivaldybės savivaldybėje yra patvirtinta 14 seniūnaitijų: Akmenynų seniūnijoje
– Akmenynų, Aistiškių, Kalvarijos seniūnijoje – Kalvarijos, Jungėnų, Tarprubežių, Trakėnų,
Mindaugų, Jusevičių, Liubavo seniūnijoje – Liubavo, Pagraužių, Salaperaugio, Sangrūdos
seniūnijoje – Sangrūdos, Mockų, Radiškės. Ataskaitiniu laikotarpiu visų 14 seniūnaitijų gyventojai

turėjo savo seniūnaičius, kurie atstovavo savo gyvenamųjų bendruomenių gyventojų interesams,
vadovaudamiesi savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. patvirtintais Seniūnaičių sueigos
nuostatais, kuriuose reglamentuojama Kalvarijos savivaldybės seniūnaičių sueigos kompetencija,
organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka.
Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. Kalvarijos savivaldybėje buvo 3
332 jauni žmonės (14-29 m.), iš jų - vaikinų 1 732, merginų 1600. Tai sudaro 25,82 proc. visų
savivaldybės gyventojų. Iš jų 1 293 mokyklinio amžiaus (14-19 m.). Jaunimui atstovauja 3 jaunimo
organizacijos (Jaunimo organizacijos ,,Darbas“ Kalvarijos skyrius, Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Kalvarijos skyrius, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,Arka“), 3 neformalios
jaunimo grupės (Aistiškių neformali jaunimo grupė ,,Aista“, Kušliškių neformali jaunimo grupė
,,Via Baltica“, Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos jaunimo choras), 7 mokyklų
mokinių savivaldos (Kalvarijos savivaldybės mokinių taryba, bendrojo lavinimo mokyklose
veikiančios mokinių tarybos), 17 su jaunimu dirbančių ar jaunimo poreikius tenkinančių įstaigų ir
organizacijų, iš jų 8 švietimo įstaigos, 9 kitos (Marijampolės apskrities šaulių 4-sios rinktinės
Kalvarijos šaulių 1-oji kuopa, Kultūros centras, Sporto centras, Kalvarijos policijos komisariatas,
Viešoji biblioteka, Neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio vyskupijos Caritas vaikų dienos centras
,,Žiniukas“, Kalvarijos vietos veiklos grupė). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla
apima įvairias sritis: kultūrą, sportą, laisvalaikį, nusikaltimų prevenciją ir kt. Jaunimo organizacijų
plėtrai ir veiklos tęstinumui savivaldybėje trukdo dažna žmogiškųjų išteklių kaita. Kadangi
Kalvarijos savivaldybėje nėra aukštųjų mokyklų, jaunimo organizacijų nariai yra mokiniai, kurie,
per kelerius metus įgiję patirties, išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus.

XIII. INVESTICIJOS
Daugiau nei 40 projektų 2011 metais buvo įgyvendinama Kalvarijos savivaldybės
teritorijoje. Buvo baigti Vilniaus ir J. Basanavičiaus gatvių ir Vilniaus, J. Basanavičiaus, Laisvės,
Ramybės, Dariaus ir Girėno gatvių šaligatvių rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinti projektai,
įdiegiant energijos taupymo priemones, Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose,
Sporto centre, pastate Laisvės g. 2. Baigta Kalvarijos Kultūros ir poilsio parko rekonstrukcija.
Pradėti įgyvendinti visi projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 2011 m. įsisavinta
lėšų daugiau nei 7,2 mln. litų.
Pateikta daugiau nei 10 paraiškų projektų finansinei paramai gauti, kurių vertė siekia 18,2
mln. litų. Didžiausi iš jų: projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje, Jungėnuose, Mikalaukoje,
Jusevičiuose)“, kurio vertė siekia 12,116 mln. litų, „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija,
pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ – 1,9 mln. litų, „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ – 0,7 mln. litų.

XIV. APIBENDRINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbau vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos
savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais savivaldybių
veiklą, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės
tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-73-45 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos
veiklos reglamento“, laikydamasis demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės ir kolegialumo
principų.
Komitetų, komisijų, frakcijų veiklos sėkmę lemia kiekvieno nario aktyvumas ir supratimas,
siekis kuo geriau atlikti savo, kaip savivaldybės tarybos nario, pareigas. Visuomet laukiu

pasiūlymų, vertingų pastabų, konstruktyvios kritikos. Visiems tarybos komitetams linkiu aktyvumo
ir didelio noro bei iniciatyvos vykdyti rinkėjų patikėtą pareigą.
Dėkoju visiems, su kuriais 2011 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius savivaldybei
klausimus. Tarybos daugumai dėkoju už sklandų darbą, laiku ir teisingai priimtus sprendimus,
kuriuos, tikiu, objektyviausiai gali įvertinti patys savivaldybės gyventojai. Opozicijai dėkoju už
kritiką ir pastabas. Tikiuosi, kad 2012 metais visi tarybos nariai supras, kad darbas Kalvarijos
savivaldybės taryboje yra ne vien tik buvimas posėdyje, o ir darbas visų Kalvarijos savivaldybės
gyventojų labui.
Taip pat dėkoju savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams už bendrą darbą,
pareikštas iniciatyvas: juk žmonių gerovę užtikrinančios veiklos rezultatų galime pasiekti tik
dirbdami kaip politikų ir specialistų komanda.
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