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1. KALVARIJOS SENIŪNIJOS SOCIALINĖ EKONOMINĖ SITUACIJA 

1.1. Bendra informacija apie seniūniją 

Kalvarija yra pietinėje Lietuvos dalyje. Vakaruose ribojasi su Akmenynų seniūnija, šiaurės 

vakaruose – su Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnija, šiaurės rytuose – su 

Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnija, rytuose –  su Lazdijų rajono Šeštokų seniūnija, 

pietryčiuose – su Sangrūdos seniūnija, pietvakariuose su Liubavo seniūnija, šiaurės vakaruose –  su 

Vilkaviškio rajono Bartninkų seniūnija. 

 

 

1 pav. Kalvarijos seniūnija 

 

Kalvarijos seniūnija yra didžiausia Kalvarijos savivaldybėje. Seniūnijos teritorija užima 21 

611 ha. Seniūnijos kaimiškoje teritorijoje gyvena 4688 gyventojai
1

, o seniūnijos centre – 

Kalvarijoje –  4349 gyventojai
2
.  

Seniūnijos teritorijoje yra 89 kaimai. Aštuoniuose kaimuose nėra gyventojų. Daugiausiai 

gyventojų gyvena: Jungėnuose – 929, Jusevičiuose – 421, Mikalaukoje – 312, Sūsninkuose – 275, 

Brukuose – 269, Santakoje – 255, Tarprubežiuose – 220, Jonuose – 181, Trakėnuose – 163, 

Trakiškiuose – 161. Aštuoniuose kaimuose nėra gyventojų, tai: Juodieji Šaltiniai, Kreivoji, 

Navasodai, Nemunaičiai, Norvydai, Pliumbėnai, Antrieji Skersabaliai ir Šlynai. 

Seniūnijoje įkurtos 6 seniūnaitijos: 

1) Jungėnų seniūnaitija (priklauso Jungėnų, Mikalaukos, Godūniškių, Kimšų, Dambaukos, 

Pašešupio, Vazniškių, Šatinskų, Juodųjų Šaltinių, Stebuliškių, Gulbiniškių, Suvalkėlių, Kreivosios, 

Trakiškių, Jonų, Pasūduonio, Kampinių, Šlynų, Deivoniškių, Laibikių, Staviškių, Gintautų kaimai);  

2) Jusevičių seniūnaitija (apima Jusevičių, Pakirsnių, Zubrių, Santakos, Orijos, Raudeniškių, 

Raudenio, Skersabalių I k, Skersabalių II k, Tabarauskų, Kvietkinės, Kasauskų, Palnyčios kaimus); 

3) Kalvarijos seniūnaitija (priklauso Kalvarijos miestas); 

                                                           
1
 Kalvarijos savivaldybės administracijos 2014 m. duomenys  

2
 Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2014 m. sausio 1 d. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:KalvarijosSeniunija.png
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4) Mindaugų seniūnaitija (apima Brukų, Ivantiškių, Karališkių. Vicentiškių, Šarkių, 

Kestenių, Nendrių, Zapalimų, Barauskų, Sūsninkų, Ilgalaukos, Dominiškių, Pagrandų, Mikališkių, 

Štakmanavo, Pabalinės, Turlojiškės, Butanavičių, Jakimavičių, Kamšų, Nemunaičių kaimus). 

5) Tarprubežių seniūnaitija (jai priklauso Tarprubežių, Ėgliabalių, Ukazupkos, Tabarų, 

Menkupių, Vilkabalių, Margų, Ėgliškių, Naujienėlės I, Pliumbėnų, Durpinės, Navasodų, Jurgežerių, 

Šaltųjų Šaltinių, Kumečių, Kušliškių, Budavisko, Norvydų, Juodelių, Miluičiškių, Piliakalnių, 

Patašinės, Papiliakalnių, Šleinių kaimai. 

6) Trakėnų seniūnaitija (apima Brazavo, Trakėnų, Trivaravo, Naujienėlės, Zigmantavo, 

Kalvių, Murgininkų, Kreivukės, Smalininkų kaimus). 

Per Kalvarijos seniūniją nutiesta tarptautinė magistralė „Via Baltica“ (Helsinkis-Varšuva), 

eina respublikinės reikšmės kelias Kalvarija – Vilnius, tarptautinis geležinkelis Vilnius-Kaunas-

Varšuva. 

Bendras seniūnijos kelių ilgis – 234,67 km (Kalvarijos savivaldybės administracijos 

duomenys), iš jų 19 proc. – su asfalto danga.  

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

gyventojai didžiuojasi savo gyvenamąja vietove. Anketinėje apklausoje dalyvavo 133 gyventojai iš 

Kalvarijos seniūnijos. Jų požiūris į gyvenamąją vietovę atsispindi 2 paveiksle.  

 

2 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą „Ar didžiuojatės savo gyvenamąja vietove?“, 

pasiskirstymas proc. 

 

Absoliuti dauguma respondentų savo gyvenamąja vietove didžiuojasi. Tačiau nemaža dalis – 

beveik 13 proc. atsakė priešingai, jog nesididžiuoja, o 22 proc. respondentų rinkosi atsakymą 

„Sunku pasakyti“. 

Besididžiuojančių gyvenamąja vietove gyventojų buvo prašoma nurodyti, kokiu bruožu jie 

didžiuojasi labiausiai. Respondentų atsakymai atvaizduoti 3 paveiksle.  



5 
 

 

3 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą, kokiu gyvenamosios vietovės bruožu didžiuojasi 

labiausiai, pasiskirstymas proc. 

 

Gamta ir kraštovaizdžiu didžiuojasi 23 proc. visų apklaustų seniūnijos gyventojų, 16 proc. – 

geografine padėtimi, 15 proc. –  čia gyvenančiais žmonėmis. Kas dešimtas Kalvarijos seniūnijos 

gyventojas didžiuojasi krašto istorija, kiek mažesnė apklaustų gyventojų dalis – bendruomeniniu 

gyvenimu ir rezultatyvia NVO veikla. Mažiausia gyventojų dalis didžiuojasi vietos verslu ir amatais 

(žr. 3 pav.). 

1.2. Socialinė situacija 

Gyventojai. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2014 m. Kalvarijos 

seniūnijos kaimiškoje teritorijoje gyveno 4688 gyventojai (žr. 1 lentelę). Seniūnijos gyventojų 

tankumas 2014 m. duomenimis yra 21,7 gyv./km
2
. Gyventojų skaičius seniūnijos kaimo vietovėje 

2014 m. lyginant su 2011 m. padidėjo 3,1 procentais.  

 

1 lentelė. Kalvarijos seniūnijos gyventojų skaičius 

Gyventojų skaičius 2011 m. 2014 m. 

Vyrai 2256 2327 

Moterys 2289 2361 

Iš viso 4545 4688 
 

Gyventojų amžiaus struktūroje didžiausią dalį sudaro asmenys nuo 40 iki 64 m. – 34 proc. 

Asmenys iki 14 m. amžiaus sudaro 14 proc. visų seniūnijos gyventojų. Jaunimas nuo 14 iki 29 m. 

amžiaus sudaro beveik 23,0 proc. visų seniūnijos gyventojų. Kas šeštas gyventojas seniūnijoje –  

pensinio amžiaus (žr. 4 pav.). 
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4 pav. Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes, 2014 m. 

Kalvarijos seniūnijoje vyrauja neigiamos natūralios gyventojų kaitos tendencijos. Neigiama 

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

 

2 lentelė. Kalvarijos seniūnijos gyventojų kaita 

 2011 m. 2014 m. 

Gimusieji 51 44 

Mirusieji 74 55 

Natūrali gyventojų kaita -23 -11 
 

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

dalyvavusieji gyventojai įvertino vieną iš teritorijos turto, arba „kapitalo“ komponentų - vietos 

gyventojų gebėjimą susitelkti ir būti savo vietovės šeimininkais. Komponentas susideda iš šešių 

elementų, kuriuos galima matyti 4 paveiksle. Paveikslo stulpeliai vaizduoja, kiek procentų 

respondentų rinkosi atsakymus, jog kiekvieno iš elementų būklė „gera“, „vidutinė“ arba „bloga“. 

Žalia kreivė žymi vidutinį vertinimą, gautą išvedus vidurkį iš visų respondentų vertinimų. Vienetas 

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

galima matyti, kokia vietos gyventojų nuomone yra kiekvieno elemento būklė. 
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5 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Būklė 

Gyventojai įvertino, kad visų elementų būklę žemesnę nei vidutinė. Vidutinei labiausiai 

artima pirmo ir trečio elementų būklė (atitinkamai nuostata būti gyvenvietės 

šeimininku/didžiavimasis gyvenamąja vietove ir gyventojų tarpusavio bendravimo kultūra bei 

kaimynystės santykiai. Prasčiausia buvo vertinama ketvirto ir penkto elementų būklė (gyventojų 

įsitraukimas į viešąją veiklą; ir gebėjimas atjausti patiriančius socialinė atskirtį).  

 

6 pav. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Tendencijos 
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Gyventojų vertinimu, visų elementų būklė turi tendenciją nežymiai gerėti, išskyrus paveiksle 

4 numeriu vaizduojamo elemento būklė. Gyventojų nuomone, kuo toliau, tuo menkesnis žmonių 

gebėjimas atjausti atskirtį patiriančius žmones ir noras jiems padėti. 

Žmogiškųjų išteklių būklė. Išsamiai seniūnijos situacijos analizei svarbūs gyventojų 

vertinimai, šiuo atveju analizuojama žmogiškųjų išteklių būklė. Gyventojų apklausos anketoje 

vienas iš klausimų buvo skirtas būtent šiam teritorinio kapitalo komponentui. Žmogiškieji ištekliai 

čia suprantami plačiąja prasme, apimant ne tik tokius elementus kaip gyventojų prisitaikymas prie 

darbo rinkos pokyčių, pasirengimas imtis savo verslo, pastangos sveikai gyventi, bet ir vaikų bei 

jaunimo laisvalaikio ugdymas, jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje. Visus elementus 

galima matyti 7 paveiksle. 

 

7 pav. Žmogiškieji ištekliai. Būklė  

 

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

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

imtis savo verslo ir jaunų šeimų bei specialistų įsitvirtinimas vietovėje. Sekantis paveikslas 

vaizdžiai iliustruoja, kad vietos gyventojai nemato gerėjimo tendencijų kalbant apie daugumą 

analizuojamų elementų. Jų būklė daugumos įsitikinimu tik blogėja, išskyrus pirmą ir trečią 

elementus. Gyventojų gebėjimai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių respondentų vertinimu 

nesikeičia, o vaikų ir jaunimo ugdymo bei laisvalaikio užimtumo kokybė nežymiai gerėja.  
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8 pav. Žmogiškieji ištekliai. Tendencijos 

 

Seniūnijos gyventojų pateikti žmogiškųjų išteklių būklės ir tendencijų vertinimai liudija apie  

kritinę situaciją Kalvarijos savivaldybės kaimo vietovėse. Daugelis gyvenimo sričių gyventojų 

netenkina, be to, jie menkai pasirengę priimti iškilusius iššūkius. Todėl tik novatoriški veikimo 

būdai ir glaudus bendradarbiavimas tarp organizacijų ir įstaigų visos savivaldybės mastu gali duoti 

proveržį.  

Pašalpų mokėjimas. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2011 m. 

Kalvarijos seniūnijoje (išskyrus Kalvarijos miestą) buvo 560 socialinės pašalpos gavėjų, jiems 

išmokėtos pašalpos sudarė 343,03 tūkst. Eur (1184,4 tūkst. Lt). Tačiau 2014 m. socialinės pašalpos 

gavėjų sumažėjo iki 390 asmenų, o jiems išmokėta pašalpų suma – iki 251,53 tūkst. Eur (868,5 

tūkst. Lt). Pašalpas gaunančių asmenų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo sugriežtinta pašalpų 

skyrimo tvarka. 

Socialinės rizikos šeimos. Kalvarijos seniūnijoje 2011 m. pabaigoje buvo 21 šeimos, 

įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, jose augo 70 vaikų. 2014 m. pabaigoje tokių šeimų 

skaičius buvo 19, o socialinės rizikos šeimose augančių vaikų –  62.  

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

asmenų nebuvo, 2014 m. tokias paslaugas gavo 1 asmuo. 

Socialinio būsto poreikis. 2011 m. eilėje socialiniam būstui gauti buvo įrašytos 48 šeimos (iš 

kurių 16 – jaunos šeimos), 2014 m. – jau 52 šeimos, iš kurių 23 – jaunos šeimos. 

Socialinė globa ar rūpyba. Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, seniūnijoje 

tik trims asmenims reikalinga socialinė globa ar rūpyba.  

1.3. Ekonominė situacija 

Kalvarijos mieste veikia UAB Vilkijos siuvykla „Gija“. Trakiškiuose veiklą plėtoja 

individuali Gintauto Naviko įmonė, remontuojanti lengvuosius automobilius, sunkvežimius ir 
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vilkikus; Jungėnuose veikia UAB „Jungėnų servisas“, „Goldas“, teikianti automobilių remonto 

paslaugas, taip pat Artūro Sinkevičiaus paslaugų įmonė, užsiimanti žemės ūkio technikos remontu, 

metalo apdirbimo darbais. Veikia ir UAB „Emnostar“, prekiaujanti naudotomis automobilių 

dalimis, Valdo Mencevičiaus prekybos įmonė, prekiaujanti žemės ūkio technika. 

Kalvarijos mieste veikia Evaldo Gelumbausko įmonė „Autoremontas“, UAB „Remratas“ 

(abi įmonės teikia automobilių serviso paslaugas). Mieste taip pat veikia UAB „Automtra“ ir UAB 

„Vilaneta“, prekiaujančios automobilių dalimis.  

Seniūnijoje yra nemažai lentpjūvių: UAB „Valderama“, Turlojiškės kaime; UAB „Jusevičių 

medis“, R. Sujetos paslaugų įmonė ir kt. Veikia UAB „Rimedis“ užsiimanti medienos perdirbimu 

(gamina medinius padėklus, rėmus, medienos ruošinius ir kt.). 

Jungėnuose veikia stambus pagal ES projektą atnaujintas UAB „Parama“ filialas (ši įmonė 

Jungėnuose yra atidariusi asfaltbetonio bazę). Jungėnuose veikia ir degalinė (UAB „Vikuras“ 

filialas). 

Kalvarijos mieste paslaugas teikia penkios kirpyklos, trys vaistinės, nemažai prekybos 

įmonių. 

Kalvarijos seniūnijos Mikalaukos kaime veikia trys 225 kW vėjo jėgainės.  

Jungėnų kaime veikia Rimo Sujetos žirgynas. Čia galima laikyti sportinius žirgus, lankyti 

jojimo pamokas. 

Seniūnijoje veikia Juodelių ir Trakėnų žvyro karjerai. 

Seniūnijos teritorijoje kai kurias paslaugas pradėjo siūlyti bendruomeninės organizacijos: tai 

aplinkos tvarkymo paslaugas siūlo Trakėnų kaimo bendruomenės centras, sveikatinimo paslaugas 

siūlo Kvietkinės kaimo bendruomenė). 

 

Kaimo turizmas. 

Seniūnijos teritorijoje veikia 3 kaimo turizmo sodybos. Prie pat senojo Marijampolės – 

Kalvarijos kelio vienkiemyje įsikūrusi kaimo turizmo sodyba „Košubynė“ (8 km nuo Marijampolės 

ir 7 km nuo Kalvarijos). Joje galima rengti pobūvius, gauti nakvynės paslaugas. Sodyboje galima 

pažvejoti įžuvintame tvenkinyje arba Sūduonios upelio užtvankoje. Sodyba gali apnakvyndinti iki 

40 asmenų. 

Trakiškių kaime, netoli kelio „Via Baltica“ trasos įsikūrusi kaimo turizmo sodyba 

„Suvalkijos dvaras“. Čia galima rengti tiek pobūvius, tiek verslo renginius. Sodyboje iš viso yra 70 

nakvynės vietų. 

Kalvarijos seniūnijos Kvietkinės kaime kaimo turizmo paslaugas teikia sodyba „Kvietkinė“. 

sodyba apsupta pušyno, prie Kvietkinės ežero. Aktyvaus poilsio mėgėjai gali žaisti krepšinį, 

važinėtis dviračiais, plaukioti valtimi, žvejoti. 
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Sūsninkų kaime, tarp Orijos ir Žaltyčio ežerų, netoli nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos veikia 

kaimo turizmo sodyba „Beržynėlis”. Sodyboje nuomojamos pokylių salės, pirtis, yra miegamos 

vietos. 

Jurgežerių k. veikia VšĮ „Gintaro poilsiavietė“, organizuojanti vaikų vasaros poilsį nuo 1979 

metų. Stovykloje vienu metu stovyklauti gali 160 vaikų. Į dešimties stovyklavimo dienų programą 

kviečiami vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Be to, „Gintaro poilsiavietė” siūlo praleisti savaitgalį 

ar keletą dienų su šeima, draugais. Čia taip pat galima organizuoti šeimos šventes, įmonės 

renginius. 

Orijos kaime, prie Orijos ežero, artimiausiu metu planuojama įrengti 3 klasės kempingą. 

Sklypo plotas  – apie 3,5 ha. 

Netoli Kalvarijos, Trakėnų kaime, veikia privatus zoologijos sodas. Čia galima išvysti liūtus, 

kupranugarius, lamas, muflonus, zebrus, beždžiones, Kamerūno avis, Vietnamo kiaules, pekarius, 

dygliatriušius, stručius ir daugybę kitų egzotinių gyvūnų. Mažiesiems parko lankytojams įrengta 

žaidimų aikštelė, galima pajodinėti poniais, rengti fotosesijas, organizuoti vestuvių ir kitus 

renginius. 

 

Žemės ūkis. Dauguma gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Veikia Vazniškių žemės ūkio 

bendrovė, nemažas būrys stiprių ūkininkų. Sūsninkų kaime yra ŽŪB „Šaltekšnis“, Jusevičiuose 

veikia įmonė „Idavang“ (kiaulių kompleksas). Kalvarijoje veikia didelė grūdų perdirbimo įmonė 

„Kratonas“, Jusevičiuose veikia UAB „Kalvarijos bekonas“, UAB „Kalvarijos agroservisas“ ir kt. 

Kalvarijos seniūnijoje 2014 m. buvo 785 ūkininkaujantys, t.y. 12 mažiau nei 2011 m. 

(Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenys). Daugiau kaip pusė (418) ūkininkauja 

smulkiuose, iki 5 ha dydžio ūkiuose. 23,4 proc. visų ūkininkaujančiųjų yra nuo 6 iki 20 ha, kiek 

mažesnė dalis – 20,13 proc. nuo 21 iki 50 ha. Nuo 51 iki 100 ha plotuose ūkininkauja tik 1,9 proc. 

Virš 100 ha plote ūkininkauja 2,4 proc. subjektų (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Ūkininkaujantys Kalvarijos seniūnijoje 

 2011 m. 2014 m. 

Visi ūkiai 797 785 

Iki 5 ha (įskaitytinai) 423 418 

6-20 ha (įskaitytinai) 186 184 

21-50 ha (įskaitytinai) 159 158 

51-100 ha (įskaitytinai) 12 15 

Daugiau nei 101 ha 17 19 

Seniūnijoje priskaičiuojami 656 ūkininkai ir šeimos ūkiai, vidutinis ūkio dydis yra 8,67 ha 

(žr. 4 lentelę). Kalvarijos savivaldybės administracijos duomenimis, 2014 m. žemės ūkyje dirbo 781 

asmenuo, t.y. 1 asmeniu mažiau nei 2011 m.  
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4 lentelė. Ūkininkai ir šeimos ūkiai 

 2011 m. 2014 m. 

Ūkių skaičius 664 656 

Vidutinis ūkio dydis, ha 8,67 8,67 

Žemės ūkio darbuotojų skaičius 782 781 
 

Absoliuti dauguma ūkių (580) yra mišrūs (2014 m. duomenys), 47 ūkiai pasirinkę 

augalininkystės kryptį. 4 ūkiai yra ekologiniai, 25 ūkiai užsiima žemės ūkio produkcijos perdirbimu 

ir realizavimu.  

Tarp ūkininkaujančiųjų seniūnijoje 16 proc. yra jauni ūkininkai iki 40 m. amžiaus. 

 

Verslo įmonių veiklos vertinimas. Vietos gyventojai atliko vietos įmonių ir jų veiklos 

vertinimą. 9  paveiksle galima matyti teritorijos kapitalo komponento „Verslo įmonės ir jų veikla“ 

visų šešių elementų būklės vertinimo rezultatus. Gyventojai visų elementų būklę įvertino esant 

blogą. Labiausiai neigiamai įvertintas 3 elementas (vietos amatininkų gebėjimas kooperuotis) ir 4 

elementas (vietos ūkininkų gebėjimas kooperuotis). Kita vertus, tokie neigiami vertinimai rodo ne 

tik nepatenkinamą situaciją, bet ir veiklos sritis, kurioms skiriant dėmesį galima pasiekti teigiamų 

pokyčių.  

 

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

 

Elementų, paveiksle pažymėtų pirmu, ketvirtu ir šeštu numeriais, būklė gyventojų nuomone 

nežymiai gerėja. Kitų elementų būklė gyventojų vertinimu nesikeičia. 
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10 pav. Savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir jų veikla. Tendencijos 

Šio teritorinio kapitalo komponento elementai vietos gyventojams „sufleruoja“ ir 

potencialias plėtros kryptis, kurias pripažinus svarbiomis galima sustiprinti teritorijos 

konkurencingumą. Tačiau kita vertus, šių krypčių plėtojimas reiškia, kad vietos gyventojai ir 

įmonės turi vadovautis naujais principais, kurių svarbiausi – novatoriškumas, pasitikėjimas ir 

bendradarbiavimas. Imti vadovautis šiais principais reiškia pakeisti mąstymą ir imti daryti tai, kas 

nėra įprasta. 

Prekių, paslaugų ir darbo rinkos išsivystymo vertinimas. Teritorijos kapitalo komponento 

„Prekių, paslaugų ir darbo rinka“ elementų vertinimas taip pat iliustruoja, kokia yra dabartinė 

situacija ir kokios teritorijos plėtros galimybės gali būti atvertos. 

 
11 pav. Prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas. Būklė 
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Šio komponento elementai apima gana platų teritorijos išteklių spektrą – analizuojama ne tik 

viešosios paslaugos vietos gyventojams, socialiai pažeidžiamoms grupėms, jaunoms šeimoms, 

verslui, turistams, bet ir kiti šio komponento elementai – vietos gaminių pasiūla vietos gyventojams 

ir išorės rinkai, gaminiai turistams (žr. 11 paveikslą).  

 

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

Gyventojai visų elementų būklę vertino žemiau nei vidutiniškai. Žemiausiai įvertinta trečio 

ir šešto elementų būklė (paslaugos jaunoms šeimoms, ir produktai turistams). Šių dviejų elementų 

būklė gyventojų nuomone ir toliau prastėja. Pirmojo lemento būklė gyventojų vertinimu nežymiai 

gerėja (paslaugos gyventojams), o likusiųjų elementų būklė nesikeičia. 

1.4. Socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai 

1.4.1. Organizacijos ir institucijos 

Nevyriausybinės organizacijos  

Seniūnijos teritorijoje veikia dešimt bendruomeninių organizacijų –  Kvietkinės, Trakėnų, 

Trakiškių, Sūsninkų, Brukų, Jurgežerių, Jusevičių, Jungėnų, Jonų ir Santakos. 

Bendruomenės aktyviai dalyvavo Kalvarijos VVG parengtos vietos plėtros 2007-2013 m. 

strategijos įgyvendinime. Trakėnų kaimo bendruomenės centras įgyvendino keturis projektus. 

Projektu „Kurkime gražesnė aplinką Trakėnuose“ buvo įsigyta aplinkos tvarkymo technika, vietos 

gyventojams yra teikiamos aplinkos tvarkymo paslaugos. Projektas „Augo girioj ąžuolėlis“ buvo 

skirtas kaimo puošybos tradicijų atgaivinimui, tradicijų populiarinimui vaikų ir jaunimo tarpe. 

Projektu „Dovana Trakėnų kaimo jaunimui“ buvo įrengtos bendruomenės patalpos ir įsigyta įranga 

tiek jaunimo, tiek kitų bendruomenės narių poreikiams. Bendruomenė yra įgyvendinusi ir kitų 
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iniciatyvų. Įgyvendinant projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas Trakėnuose“ įsigyta reikalinga 

įranga amatų centrui, įkurtos trys tradicinių amatų mokymo patalpos. 

Jonų kaimo bendruomenė įgyvendino 3 projektus. Įgyvendinant projektą „Mes mokomės 

amatų“ buvo suorganizuota edukacinė programa, skirta jaunimą supažindinti su senaisiais amatais. 

Įgyvendinant projektą „Jonų kaimo jaunimas: mes norim žaisti ir dainuoti“ buvo atliktas 

bendruomenės namų remontas ir įsigyta įranga sportui. Projektu „Laisvalaikio erdvės kūrimas ir 

gerinimas Jonų kaime“ suplanuota įrengti lauko aikštelė, skirtą žaisti tinklinį, futbolą ar tiesiog 

pailsėti. 

Jurgežerių kaimo bendruomenė teikė projektą bendruomenės patalpų sutvarkymui. Jungėnų 

kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kartu mes galime daugiau“, kuris buvo skirtas jaunimo 

užimtumui ir tradicijų saugojimui. Taip pat ši bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą „Rugeli 

rugeli – skani duonelė“, skirtą visus norinčius supažindinti su kaimo istorija ir tradicijomis.  

Atliekant vietos gyventojų anketavimą buvo siekiama išsiaiškinti, kokia gyventojų nuomone 

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

didžiausią naudą? Kalvarijos seniūnijos gyventojai nurodė, jog pirmiausia reikia nuoširdesnių 

santykių. Būtinas geranoriškas požiūris į visus bendruomenės narius, visų narių susitelkimas 

bendram tikslui. Gyventojai pageidauja daugiau susibūrimų, taip pat kad vietos gyventojai 

reguliariai būtų lankomi ir apklausinėjami, o kilę klausimai būtų sprendžiami bendruomenės 

susirinkimuose.  

Viena iš pasiūlytų bendruomenės veiklos krypčių – virtuvės bei kepyklėlės įrengimas; 

pikliavojimo malūno įrengimas. Bendruomenėms gyventojai taip pat siūlo rūpintis jaunimo ir kitų 

gyventojų užimtumu, skatinti socialinę lygybę. Siūloma pasirūpinti ir vyresnio amžiaus žmonėms, 

kad jie turėtų daugiau bendravimo galimybių. Taip pat nemažai raginimų buvo kurti darbo vietas, o 

labiausiai dėmesį kreipti buvo pasiūlyta į 40-50 m. amžiaus grupės gyventojų verslų kūrimą, nes 

tuomet jų vaikai greičiausiai perimtų tėvų verslą.  

Bendruomenėms taip pat buvo siūlyta rūpintis ir švietimo (kaip svarbiausio dalyko) plėtra. 

Keletas gyventojų bendruomenių veiklą sieja su viešosios infrastruktūros gerinimo projektais. 

Kalvarijos seniūnijoje veikia meno kūrėjų bendrija „Šešupė“, vaikų ir jaunimo klubas 

„Arka“, Juozo Balkaus skautų bendrovė, Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ ir sporto būrelis. 

Seniūnijos teritorijoje veikia 3 medžiotojų būreliai (Sūsninkų, Šaltinių, ir Jurgežerių), žvejų 

klubas „Orija“. 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir organizacijos 

1) Švietimo ir ugdymo įstaigos.  

Seniūnijoje veikia Kalvarijos gimnazija , keturios pagrindinės mokyklos su trimis skyriais, 

Kalvarijos vaikų lopšelis darželis „Žilvitis“ ir jo Jungėnų k. skyrius. Nemažas būrys moksleivių 
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mokosi Kalvarijos muzikos mokykloje. Joje veikia kaimo kapela, jaunių choras, vaikų dailės 

studija. Kalvarijos gimnazijos patalpose įsikūrusi „Yamahos“ muzikos mokykla, suteikianti 

galimybę ugdyti muzikinius gebėjimus įvairaus amžiaus žmonėms. 

Kalvarijoje galimybę mokytis turi ir suaugę žmonės. Veikia Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė 

mokykla. Rūpinamasi ir vyresnio amžiaus žmonių švietimu – jau kuris laikas Kalvarijoje aktyviai 

veikia Trečiojo amžiaus universitetas. 

2) Kultūros įstaigos 

Kalvarijos gimnazijos patalpose veikia Kalvarijos krašto etnografijos muziejus. Muziejus 

įkurtas 1963 m., jame galima rasti daug įdomios ir vertingos informacijos apie Kalvarijos krašto 

istoriją, žymiausius žmones, vietos papročius ir tradicijas. 

Kalvarijoje taip pat įsikūręs privatus V. Svitojaus kaimo kapelos „Gegužio žiedai“ muziejus. 

Jame gausu įvairiausių eksponatų: rankdarbių, muzikos instrumentų, audinių, laikrodžių ir kt. 

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, įkurta 1936m., pritraukia daug skaitytojų. Teikia 

šias paslaugas: išduoda spaudinius į namus, veikia viešoji interneto prieiga, teikia informaciją apie 

savivaldybę, jos plėtrą, kultūrinius renginius, dalyvauja respublikiniuose projektuose. Nuo 1997 m. 

savo kūrybingą veiklą čia vykdo ir literatų klubas „Rasa“. Seniūnijos kaimiškoje teritorijoje veikia 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Brukų, Jungėnų Tarprubežių ir Jusevičių filialai 

(Brukų ir Jungėnų filialai naujai suremontuoti ir įrengti įgyvendinus projektą, finansuotą iš 

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

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras turi filialus – laisvalaikio sales Jungėnuose, 

Brukuose, Jusevičiuose, Trakiškiuose ir Tarprubežiuose. 

3) Sveikatos įstaigos.  

Jungėnuose ir Jusevičiuose veikia Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos 

punktai. Jusevičių medicinos punkto patalpos buvo atnaujintos iš Kalvarijos VVG parengtos 

strategijos finansuoto projekto. Buvo atliktas patalpų remontas, senas nusidėvėjęs inventorius 

pakeistas nauju, įsigyta reikiama medicininė įranga ir prietaisai.  

Gyventojai susitikimo metu išsakė, jog savivaldybėje labai trūksta gydytojų-specialistų. 

4) Socialines paslaugas teikiančios įstaigos.  

Kalvarijoje veikia Globos ir užimtumo centras, Lietuvos invalidų draugijos Kalvarijos 

savivaldybės skyrius, Vaikų užimtumo dienos centras. Kušliškių kaime veikia Kalvarijos pensionas, 

kuriame gyvena jauni sutrikusio intelekto žmonės. 

Seniūnijos centre – Kalvarijoje veikia įstaigos, besirūpinančias socialinių paslaugų teikimu. 

Tai Kalvarijos globos ir užimtumo centras, kurį sudaro trys padaliniai: Socialinės globos namai, 

Pagalbos namuose tarnyba, Dienos globos namai, Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos 
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namai, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų 

dienos centras „Žiniukas“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kalvarijos viltis“. 

 

Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veiklos vertinimas 

Kaip Kalvarijos seniūnijos gyventojai vertina savivaldybės (ir kartu seniūnijos) teritorijoje 

veikiančių institucijų ir valdžios veiklą, galima matyti 13 paveiksle.  

 

13 pav. Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veikla. Būklė 

 

Tik dviejų elementų (paveiksle pažymėtų 3 ir 4 numeriais) būklę gyventojai įvertino kaip 

vidutinišką. Dar vidutinei artima pirmojo elemento būklė (rūpinimasis asmens ir turto apsauga). 

Kitų elementų būklė žemesnė už vidutinę. Labiausiai kritiškai gyventojai įvertino penktojo 

elemento būklę (jaunimo reikalų sprendimas). 
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14 pav. Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veikla. Tendencijos 

 

Seniūnijos gyventojų vertinimu, pirmo trečio ir ketvirto elemento būklė gerėja, labiausiai – 4 

numeriu pažymėto elemento – bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas bei rėmimas. 

Socialinės rūpybos reikalų sprendimas gyventojų nuomone nesikeičia (reikia priminti, šio elemento 

būklė gyventojų vertinimu žemesnė už vidutinę) . Penkto ir šešto elementų būklė gyventojų 

vertinimu ir toliau blogėja. 

 

Kitos paslaugos gyventojams 

Gyventojai susitikimų metu išsakė, jog jiems trūksta viešojo transporto paslaugų (pvz., 

Tarprubežių kaimo gyventojai išsakė, jog „pravažiuoja tik vienas autobusas“). Taip pat buvo 

skundžiamasi nepakankamai išplėtota viešąja infrastruktūra – prastos būklės keliais, prasta vandens 

kokybe, nesaugiu keliu „Via Baltika“, palei kurį į mokyklą ir iš jos eina vaikai.  

1.4.2. Kultūros ištekliai 

Profesionalus bei mėgėjiškas menas. 

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras vienija septynias kaimų laisvalaikio sales. Jose 

muzikuoti ir bendrauti kviečia Trakiškių kaimo kapela „Savi“, Brukų kaimo etnografinis ansamblis 

„Bruknyčia“, ansamblis „Jungvala“, satyros ansamblis „Babcės“, Tarprubežių mėgėjų teatras, 

Jusevičių jaunimo šokių kolektyvas. Organizuojamos šventės, jaunimo diskotekos ir kiti renginiai. 

Visoje šalyje puikiai žinoma kaimo kapela „Gegužio žiedai“. Kalvarijos savivaldybės kultūros 

centre veikia ir daugiau šaunių kolektyvų: kapela „Giminės“, Pučiamųjų instrumentų orkestras, 
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Tremtinių dainų choras, moterų ir merginų choras „Gija“. Folklorinis ansamblis „Diemedis“ 2007 

metais minėjo savo veiklos dešimtmetį. Visi kolektyvai dalyvauja Sūduvos regiono rengiamose 

šventėse, Lietuvių dainų šventėse. 

Seniūnijoje daugiau kaip dvidešimt metų veikia teatras „Titnagas“, kuriam vadovauja 

režisierius Kęstutis Krasnickas. „Titnagas“ žinomas ne tik savivaldybėje, bet ir šalyje. Jis yra 

nuolatinis respublikinių mėgėjų teatrų švenčių ir festivalių laureatas. 2007 metais kolektyvas buvo 

apdovanotas statulėle „Aukso paukštė“. Veikia Mažųjų teatras, daug jaunimo sudominantis teatro 

menu. Šie aktyvūs kolektyvai organizuoja tradicinėmis tapusias Mėgėjų teatrų šventes „Bičiuliai“. 

Kraštą garsina skulptoriai Julius Narušis, Zigmas Buterlevičius, Saulius Čėsna, 

tautodailininkas Antanas Lastauskas. Medžio drožėjas Romas Kalėda, gamina suvenyrus, vasaros 

baldus. Seniūnija turi ir savo kalvių. 

 

Kultūros ir istorijos objektai bei vertybės. 

Seniūnijos teritorijoje yra šie valstybės saugomi kultūros paveldo objektai: 

1. Kalvarijos senamiestis. Valstybės saugomas urbanistikos paminklas, susiformavęs XVII-

XX amžiais. Dabartinį vaizdą senamiestis įgavo XIX amžiuje, jis buvo sutvarkytas pagal 1892 m. 

parengtą planą. Senamiesčio gatvių tinklas yra darniai susijęs su kalvota ir raižyta vietove. Penkių 

pagrindinių gatvių sankryžoje yra sudėtingos formos aikštė. Senamiestyje vyrauja XIX ir XX 

amžiaus pradžioje statyti vieno – trijų aukštų mediniai ir mūriniai namai. 

2. Vienintelis Lietuvoje iki mūsų dienų išlikęs trijų sinagogų kompleksas, turintis 200 metų 

gyvavimo istoriją. Kompleksą sudaro barokinė vasarinė ir eklektinė žieminė sinagogos bei 

nedidelis, žaismingos „plytų stiliaus” architektūros Talmudo mokyklos, dar vadinamos Rabino 

namu, pastatas. XVIII a. pab. Barokinė sinagoga – viena vertingiausių mūrinių sinagogų Lietuvoje. 

Išlikusi pirminė struktūra, nepakitusios išorės formos. Sienų storis siekia 1,5 m. Pastate išlikusi 

viena iš trijų Lietuvoje Toros ritinių laikymo vieta – aron kodešas. Kompleksas priklauso Lietuvos 

žydų bendruomenei. 

3. Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia. Pastatyta 1838–1840 m. pagal žymaus 

italų architekto Henriko Markonio (it. EnricoMarconi) projektą. Ši mūrinė bažnyčia – romantizmo – 

istorizmo laikotarpio, joje vyrauja klasicizmui būdingos formos. 1902 m. bažnyčia praplatinta, jai 

pristatytos šoninės navos, bokštai. Bažnyčioje saugomi šeši itin vertingi XIX amžiaus paveikslai. 

Kryžius Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios šventoriuje – taip pat valstybės 

saugomas kultūros paveldo objektas. Pastatytas 1975 m., aukštis – apie 5 m. Šis kryžius yra 

originaliojo, 1943 m. krikščioniškosioms misijoms atminti statyto kryžiaus, kopija.   

4. Kalvarijos evangelikų liuteronų bažnyčia. Pastatyta 1821 m. ir primena neilgą laikotarpį 

(1795-1807), kai Kalvarija priklausė Prūsijai ir čionai atsikėlė šios tikybos žmonių. Vietos žmonės 
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šią bažnyčią nuo seno vadina „Kirche“. Artimiausiu metu planuojami bažnyčios restauravimo 

darbai. 

5. Istorinė Kalvarijos arklių pašto stotis. Pastatyta 1825 m. kaip viena iš arklių keitimo bei 

paštininkų poilsio, nakvynės ir maitinimo stočių prie Peterburgo–Varšuvos plento. Lietuvoje išlikę 

tik dviejų tokių stočių pastatai. Dabartinėje Kalvarijos Dariaus ir Girėno gatvėje esantis stoties 

pastatų kompleksas tebeturi administracinį, nakvynės ir karčemos pastatus. Artimiausiu metu 

planuojami stoties restauravimo darbai, bus atidarytas muziejus. 

6. Sodybos vieta vadinama Klimyne. 

7. Tiltas per Kirsnos upę. 

8. Kampinių piliakalnis su gyvenviete. 

9. 22 senosios kapinės. 

Seniūnijoje yra keletas archeologijos paminklų, kelios itin svarbios archeologinės vietos: 

Turlojiškės ir Gulbiniškių akmens amžiaus stovyklos. 

Lankytinas Deivoniškių kaimas. Šio kaimo kryžius ir stebuklingasis šaltinis išgarsėjo XIX a. 

pradžioje, kai buvo patikėta stebuklingais išgijimais. Deivoniškiuose 1991 m. pastatyta koplyčia. 

Dabar per Sekmines šioje vietoje aukojamos Šv. Mišios, susirenka daug vietos gyventojų ir 

maldininkų ir visos šalies. 

Amatų puoselėjimas. 

Įgyvendinant iš Kalvarijos VVG parengtos strategijos finansuotą projektą 2014 m. 

Trakėnuose buvo įkurtas tradicinių amatų centras. Bendra projekto vertė – 35469,76 Eur 

(122470,00 Lt). Buvo ne tik atliktas patalpų remontas, bet ir įsigyta reikalinga įranga amatų centrui, 

įkurtos trys tradicinių amatų mokymo patalpos. Planuojama, kad amatų centre dirbs amatininkai. 

Pažiūrėti ir pasimokyti, kaip jie dirba galės visi norintys. Mokymo patalpose vyks įvairūs mokymai, 

puoselėjantys tradicinius amatus. Amatų centras priims visus norinčius pažiūrėti ir pasimokyti 

tradicinių amatų. Sukurtais tradiciniais dirbiniais ateityje planuojama prekiauti amatininkų mugėse, 

krašto šventėse. 

Seniūnijos gyventojai prisideda prie amatų puoselėjimo. Mikalaukos k. gyvena lėlininkė 

Dalė Arminienė, kur užsiima lėlių puošyba tautiniu kostiumu. Jungėnuose margučius margina R. 

Kazlauskienė. Konditerijos gaminių gamyba užsiima Vitas Botyrius, Violeta Lisiukienė. 

Seniūnijoje vis dar išlaikytos vėlimo, siuvimo, mezgimo tradicijos. Vietos gyventojai didžiuojasi ir 

savo gaspadinėmis, galinčiomis patiekti kulinarinio paveldo patiekalų. 

1.5. Gamtos ištekliai  

Seniūnijos teritorijoje yra vienas valstybinis ir trys vietinės reikšmės draustiniai. Pietuose 

apie 329 hektarus užima valstybinis Aguonio geomorfologinis draustinis, saugantis Šešupės 

senslėnio šlaito fragmentą. 
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Netoli Juodelių 1992 m. įsteigtas Grandų botaninis draustinis. Jame didžiausią mokslinę 

vertę turi išlikę plačialapių miškų bendrijų plotai. Auga melisalapė medumėlė, plačialapis begalis, 

miškinė mėta, šakotoji raitenytė, paprastoji vandens lelija, ilgagalvis dobilas, Rusovo gegūnė ir kitų 

retųjų augalų. 

Be saugomų teritorijų, yra nemažai biologiniu požiūriu vertingų teritorijų. Janavo ežere 

sutinkamos į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktos paukščių rūšys – didysis baublys, ūsuotoji zylė, 

plovinė vištelė. Raudenio pelkėje gyvena gervės, pievinės lingės, mėlyngurklės. Brazavo ir Juodelių 

kaimuose yra susiformavusi labai retų šalyje ir į Raudonąją knygą įtrauktų drugių – raudonsparnių 

meškučių – populiacija.  

Prie Antrosios Naujienėlės kaimo 1999 m. įsteigtas 4,1 ha ploto hidrologinis paminklas – 

Vyžupio šaltinis. Šioje vietovėje saugoma Vyžupio upelio atkarpa ir keli unikalūs šaltiniai. 

Trakėnų telmologinis (pelkių) ir Jurgežerių botaninis draustiniai įsteigti 1997 m. Trakėnų 

telmologiniame draustinyje saugomos į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos augalų rūšys: pelkinė 

laksva, plūduriuojantysis ričiokarpis, Rusovo gegūnė. Jurgežerių botaniniame draustinyje, pietinėje 

dalyje Jurgežerių miško, išlikusios unikalios plačialapių miškų bendrijos su saugomomis augalų 

rūšimis žolinėje dangoje. Minėtinas bekotis ąžuolas, įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą. Kai kur 

net gausiai aptinkamas plačialapis begalis, kalninė jonažolė, aukštoji žemuogė. 

Seniūnijos teritoriją vagoja Šešupė. Iš Rimiečio ežero (Lazdijų r.) ištekantis Šešupės intakas 

Kirsna, atiteka į Sūsio pelkes, toliau vingiuoja per Rūdelės, Palnyčios, Tabarauskų, Jakimavičių, 

Mikališkių, Pakirsnių kaimus ir Santakoje įteka į Šešupę. Per seniūniją teka Gazdos, Raudenyčios, 

Menkupio, Vyžupio, Sūduonios (nuo šio upelio kilęs Sūduvos krašto pavadinimas) ir kiti upeliai. 

Kalvarijos seniūnijoje tyvuliuoja net 35 ežerai. Didžiausias jų yra Orijos ežeras, kurio pakrantėje 

įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, paplūdimys. Jungėnų pakraštyje yra Janavo ežeras (20 ha). 

Šalia Kalvarijos – Vištyčio kelio yra Jurgežerių šilas. Jo pakraštyje prie dirbtinio ežero įsikūrusi 

poilsiavietė „Gintaras“. Joje kasmet ilsisi vaikai, neįgalūs žmonės, seneliai, atostogauja ir 

užsieniečiai.  

Seniūnijoje yra keletas piliakalnių – Trakėnų, Menkupių, Naujienėlės.  

Kampinių piliakalnis yra maždaug 1,5 tūkstančio metų senumo kultūros paminklas, įrengtas 

atskiroje kalvoje. Piliakalnis pasižymi vidutinio statumo 7 metrų aukščio šlaitais, ovalo formos 

aikštele. Tai puiki vieta pasižvalgyti po apylinkes, padaryti panoraminę nuotrauką. 

Naujienėlės piliakalnis (Aukštakalnis, Kovakalnis) taip pat yra kultūros paminklas. 

Piliakalnis stūkso Naujienėlės kaime, Kalvarijos seniūnija. Pasiekiamas keliu Kalvarija – Bartninkai 

per Patilčius Margiuose pasukus į dešinę rytų link Naujienėlės. Piliakalnis įrengtas aukštumos 

kyšulyje esančioje kalvoje. Šlaitai statūs, 12-20 m aukščio. Piliakalnis labai apardytas arimų, 
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Antrojo pasaulinio karo vokiečių apkasų, statant trianguliacinį bokštą. Aikštelė dirvonuoja, šlaitai 

apsodinti eglutėmis. 

Kalvarijos Karališkasis parkas. Susiformavo XIX a. pab. pietvakarinėje miesto dalyje kaip 

poilsio ir rekreacijos zona. Čia stovintis paminklas Lietuvei Motinai  – vienintelis toks visoje 

Lietuvoje. Jauna lietuvių iniciatyva ir lėšomis jis buvo pastatytas ir atidengtas 1935 m. Sovietmečiu 

stovėjo iki 1950 m., kai buvo nuverstas, apdaužytas ir užkastas. 1989 m., Lietuvos 

nepriklausomybės išvakarėse, paminklas atkastas, restauruotas ir tų pačių metų gegužės 7-ąją, 

minint Motinos dieną, vėl atstatytas buvusioje vietoje ir pašventintas. 

Seniūnijos gyventojai vertino ir teritorinio kapitalo komponentą „Krašto įvaizdis ir 

pastangos jį puoselėti“. Tik poros – pirmojo (turistų ir kitų, čia negyvenančių žmonių požiūris į 

kraštą ir jo gyventojus) ir trečiojo (gamtos paminklų ir kraštovaizdžio puoselėjimas) elementų būklė 

buvo įvertinta kaip vidutinė (žr. 15 pav.). Kitų elementų būklė įvertinta kiek žemiau nei 

vidutiniškai. 

 

15 pav. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti. Būklė 

 

Vietos gyventojai vertindami kiekvieno elemento būklės tendencijas konstatuoja, jog 

situacija, kalbant apie bet kuria sritį, po truputį gerėja (žr. 16 pav.).  
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16 pav. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti. Tendencijos 

 

1.6. Gyventojų nuomonė: opiausios krašto problemos ir ateities tendencijų vertinimas 

 

Opiausios krašto problemos 

Gyventojų anketinės apklausos metu buvo aiškinamasi, kokios gyventojų nuomone yra 

opiausios krašto problemos? Kaip pasiskirto gyventojų atsakymai į šį klausimą, matyti 17 

paveiksle. 

 

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

 

Didžiausia dalis apklaustųjų, 24,7 proc. opiausia krašto problema laiko nedarbą. Antroje 

vietoje – mažos gyventojų pajamos, šį atsakymą rinkosi 12 proc. respondentų. Trečioje vietoje 

pagal aktualumą – menkas jaunimo užimtumas. Kas dešimtas respondentas opiausia problema 

įvardijo gyventojų skaičiaus mažėjimą ir gyventojų senėjimą. 
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Gyventojų nuostatos dėl ateities 

Buvo svarbu išsiaiškinti, kokios yra gyventojų nuostatos ateities atžvilgiu. Į klausimą „ Jūsų 

nuomone, kaip keisis gyvenimas Jūsų gyvenamojoje vietovėje laikotarpiu iki 2020 m.?“, gyventojų 

atsakymai atvaizduoti 18 paveiksle. 

 

18 pav. Respondentų nuomonė apie vietovės situaciją laikotarpiu iki 2020 m., 

pasiskirstymas proc. 

 

Nors didesnioji apklaustų gyventojų dalis yra optimistai ir tiki, jog situacija gerės, vis tik 

nemaža dalis, daugiau kaip trečdalis visų apklaustųjų nurodė, kad situacija deja blogės. Ši nuomonė 

rodo ne tik skeptišką vietos žmonių nusiteikimą. Šiuo metu esančių problemų mastas iš tiesų verčia 

sunerimti ir ieškoti neatidėliotinų sprendimų, kaip sustabdyti nuolatinį kaimo situacijos blogėjimą.   
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2. KALVARIJOS SENIŪNIJOS SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Gera geografinė padėtis.  

 Gražus kraštovaizdis. 

 Geras susisiekimas.  

 Arti trijų valstybių sienos. 

 Daug paslaugų: darželis, medicinos punktas, 

mokykla, parduotuvės, biblioteka, darželis, 

žirgynas. 

 Renovuoti laisvalaikio namai. 

 Tvarkingi, darbštūs žmonės.  

 Lankytinos vietos: turgus, zooparkas.  

 Gyventojai: menininkai, amatininkai.  

 Gerėjantis jaunimo užimtumas.  

 Geros sąlygos turizmui plėtoti.  

 Derlingas dirvožemis.  

 Organizuoti bendruomenės nariai.  

 

 Neišvystyta infostruktūra: prasti keliai, 

trūksta šaligatvių bei tinkamo apšvietimo. 

 Didelis nedarbas.  

 Trūksta darbo idėjų.  

 Jaunimo lyderiu stoka.  

 Susiklausimas tarp žmonių.  

 Gyventojų netikėjimas, kad jie gali viską 

pakeisti.  

 Prastas vanduo.  

 Prastas internetas.  

 Žmonių pritraukimas. 

 Kaimo vietovės nesaugios.  

 Neremiami vietiniai verslai. 

 Remiamos tik asocialios šeimos.  

 Nesutvarkytos, neparuoštos turistų lankomos 

vietos. 

 Nesutvarkyta geriamo vandens sistema, kai 

kur ir nuotekų . 

 Žmonių pyktis ir pavydas.  

 

Galimybės Grėsmės 

 Augs žemės ūkio produkcijos ir ypač 

natūralių maisto produktų paklausa. 

 Gyvenimas kaime taps labiau prestižinis. 

 Internetas ir kitos šiuolaikiškos 

komunikacijos priemonės mažins kaimo 

vietovių geografinį atotrūkį nuo šalies 

ekonomikos ir kultūros centrų. 

 Stiprės NVO vaidmuo sprendžiant skurdo ir 

kitas įsisenėjusias visuomenės problemas. 

 Visuomenė ir jos institucijos didesnį dėmesį 

skirs socialinei sanglaudai stiprinti ir įvairioms 

atskirties apraiškoms mažinti. 

 Visuomenės kaitos procesai  taps vis labiau 

dinamiškesni. 

 Stiprės ekonominių ir socialinių inovacijų 

vaidmuo užtikrinant šalies regionų 

konkurencingumą. 

 Vis labiau populiaresnis taps sveikos 

gyvensenos stilius. 

 Augs kaimo vaidmuo tenkinant visuomenės 

pažintinius, kultūrinius ir rekreacinius poreikius. 

 

 Mažės viešųjų paslaugų finansavimas.  

 Šalies regionų ekonominė ir socialinė raida 

išliks netolygi, stiprės didmiesčių ir 

pirmaujančių šalies regionų konkurencinė galia 

pritraukiant kapitalą ir darbo jėgą. 

 Tęsis specialistų ir jaunimo neracionali 

emigracija į užsienio šalis.  

 Lietuvoje socialinės investicijos toliau 

grėsmingai atsiliks nuo ES vidurkio, todėl 

menka parama šeimai, ikimokykliniam vaikų 

ugdymui, švietimui ir sveikatos apsaugai dar 

labiau skatins darbingų žmonių emigraciją į 

užsienį 

 Didės profesiniai reikalavimai darbuotojams  

 Stiprės konkurencija darbo rinkoje, šalyje 

stigs itin aukštos kvalifikacijos specialistų. 

 Mažės nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis. 

 Didės administraciniai reikalavimai verslui.  

 Išaugs produkcijos kokybės standartai.  

 Paramos kaimo plėtrai ir žemės ūkiui 

priemonės išliks sudėtingos, o jų įgyvendinimas 

reikalaus išorinės paramos.  
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3. KALVARIJOS SENIŪNIJOS VERTYBĖS IR VIZIJA IKI 2023 M. 

Kalvarijos seniūnijos gyventojų vertybės: 

 Saugumas. 

 Pakantumas kito nuomonei, tolerancija.  

 Sveikas pavydas, susikalbėjimas, (kai džiaugiamasi kito pasiekimais). 

 Bendravimas.  

 Aktyvumas. 

 Draugiškumas. 

 Nuoširdumas.  

 

Seniūnijos teritorijos vizija iki 2023 metų: 

 Daugiau darbo vietų. 

 Veikia atviras jaunimo centras. 

 Vykdomi verslumo projektai, sukurtos naujos galimybes darbo vietų atsiradimui. 

 Verslas kiekviename kaime. 

 Atlyginimas – apie 1000 Eur. 

 Klesti verslas, turizmas, ūkiai. 

 Perdirbama vietinė produkcija. 

 Skatinama kaimo turizmo plėtra. 

 Stiprios bendruomenės. 

 Bendradarbiavimas tarp bendruomenių ir kitų NVO, verslo, susiskaldymo mažėjimas. 

 Turizmui patraukli aplinka.  

 Vystoma infrastruktūra: keliai, pėsčiųjų takai, viešos erdvės, vandentiekis, valymo įrenginiai  

 Jusevičiuose veikia vaikų darželis. 

 Atsinaujinanti saulės, vėjo energija.  

 Veikia paslaugų punktai. 

 Gyventojai jaučiasi saugūs.  

 Užimtumas seniems ir jauniems.  

 Kiaulių kompleksas neteršia aplinkos, nėra pavojaus sveikatai.  

 Visi sveiki, laimingi ir šypsosi. 
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4. KALVARIJOS SENIŪNIJOS PERSPEKTYVIOS PLĖTROS SRITYS 2014-

2020 M. LAIKOTARPIU 

 

Sritys 
Būtinybė plėtoti sritį 

1-nebūtina   5 - būtina 

1. Paslaugų gyventojams plėtra 4,1 

2. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms plėtra 4,2 

3. Viešosios infrastruktūros pagerinimas 4,0 

4. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas 3,6 

5. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos  3,8 

6. Savanorystę skatinanti veikla 3,6 

7. Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas 4,6 

8. Interneto prieigos suteikimas 3,6 

9. Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų 

diegimas 3,9 

10. Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas  3,3 

11. Sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje sudarymas 3,6 

12. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą 3,9 

13. Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas 3,6 

14. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo 

palengvinimas  3,5 

 

 

 


