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Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo Tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos
komitetas, kurio pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, pavaduotojas Jonas Grabauskas, nariai: Vaida
Giraitytė, Ramūnas Burokas ir Artūras Visockis, 2015 metais, surengė 6 posėdžius. Svarstė 70
sprendimų projektų, pateiktų Tarybai, prioritetą suteikdami socialiniams ir sveikatos klausimams
nagrinėti ir spręsti.
* Dėl 2015 metų fizinių ir juridinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir
neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo.
* Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičiaus viešojoje įstaigoje Marijampolės
ligoninėje patvirtinimo.
* Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
* Dėl pritarimo VšĮ Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti gydytojų rezidentų
studijas“.
* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos
stoties stebėtojų tarybą paskyrimo.
* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės stebėtojų tarybą
paskyrimo.
* Dėl Tarybos atstovų į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
stebėtojų tarybą paskyrimo.
* Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo.
* Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių
patvirtinimo.
* Dėl pritarimo daugiafunkcio sporto komplekso investicijų projektui.
* Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo.
* Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto
pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2016 metams.
* Dėl viešosios įstaigos Daukšių socialinės pagalbos ir pagyvenusių žmonių užimtumo
centro steigimo.
* Dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti
ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų sąrašo patvirtinimo.
* Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų;
* Dėl 2015 metų žemės mokesčio lengvatų;
* Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.

2015 metais Komitetas dirbo planingai. Aplankė socialinės, sveikatos priežiūros įstaigas,
nevyriausybines organizacijas, vaiko dienos centrus, teikė pagalbą organizuojant šventes ir
renginius.
Kartu su Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos nariais, Socialinių reikalų,
Architektūros ir urbanistikos bei Ūkio departamentų specialistais apsilankė renovuotose ir kituose
dažniau lankomose vietose mieste, įvertino, ar jos tinkamai pritaikytos neįgaliesiems, turintiems
judėjimo problemų.
Pagal patvirtintą metų grafiką komiteto nariai susitikinėjo su gyventojais, padėjo spręsti jų
problemas.
Komitetas dėkoja už bendradarbiavimą savivaldybės ir administracijos vadovams,
departamentų darbuotojams, socialinės ir medicinos įstaigų vadovams.
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