PRITARTA
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-63-7

KALVARIJOS SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
ĮVADAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-403, 263 punktu, savivaldyb÷s administracijos direktorius privalo raštu pateikti metinę ataskaitą už
savo ir administracijos veiklą merui ir tarybai.
Administracija yra savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, išlaikoma iš Kalvarijos savivaldyb÷s
biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Ją sudaro struktūriniai ir struktūriniai
teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldyb÷s administracijos filialai) ir į struktūrinius padalinius
neįeinantys valstyb÷s tarnautojai bei kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2009 m. geguž÷s 21 d. sprendimu Nr. T-45-1 buvo
patvirtinta nauja Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos struktūra ir nuo šio laiko administraciją
sudar÷ 12 struktūrinių padalinių, 4 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 5 į struktūrinius padalinius
neįeinantys darbuotojai.
Iki 2009 m. balandžio 2 d. savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pareigas ÷jo Laimut÷
Misiukevičien÷. Nuo 2009 m. balandžio 10 d. administracijai vadovavo Juozas Benecijus
Ignatavičius. Nuo 2009 m. spalio 13 d. į administracijos direktoriaus pareigas paskirtas Valdas
Aleknavičius.
EKONOMINöS PLöTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Ekonomin÷s pl÷tros ir investicijų skyriaus išduota:
- 1 leidimas verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba;
- 4 leidimai prekiauti I, II ir TO klas÷s civilin÷mis pirotechnikos priemon÷mis;
- 10 vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
g÷rimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procento, masiniuose renginiuose, parodose ir mug÷se;
- 2 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
- 2 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais;
- 1 šilumos tiekimo licencija;
- 1 kaimo turizmo paslaugų teikimo pažym÷jimai;
- 1 licencija verstis kelių transporto veikla;
8 licencijos patikslintos, 1 licencija pratęsta, 1 vienkartin÷ licencija atšaukta.
Išduotas Kaimo turizmo paslaugos teikimo pažym÷jimas.
Koordinuota keleivių pervežimo vietiniais maršrutais savivaldyb÷s teritorijoje sistema.
Tirtas keleivių srautas visuose Kalvarijos savivaldyb÷je registruotų vež÷jų aptarnaujamuose
maršrutuose bei vykdyta keleivinio kelių transporto kontrol÷.
Parengtos bei pasirašytos 6 bendruomenių r÷mimo sutartys, moksleivių pav÷ž÷jimo
specialiaisiais reisais susitarimas d÷l sutarties pratęsimo ir kitos sutartys.

Savivaldyb÷s vykdytų viešųjų pirkimų vert÷ yra mažesn÷ už VPĮ 9 str. 14 d. nustatytas
tarptautinių pirkimų vert÷s ribas be prid÷tinio vert÷s mokesčio. Savivaldyb÷ vykd÷ tik
supaprastintus pirkimus.
Pirkimus mažos vert÷s būdu, kai prekių, paslaugų vert÷ iki 20 tūkst. Lt (darbų – 50 tūkst. Lt),
vykd÷ Ekonomin÷s pl÷tros ir investicijų skyriaus vyriausieji specialistai ir administracijos
direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai.
Pirkimus supaprastinto atviro konkurso būdu ir mažos vert÷s pirkimų būdu, kai prekių,
paslaugų vert÷ didesn÷ kaip 20 tūkst. Lt, darbų – 50 tūkst. Lt, vykd÷ Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijos viešųjų pirkimų komisija ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytos
komisijos.
Neskelbiamų supaprastintų derybų būdu vykdytas projekto „Kalvarijos gimnazijos pastato
rekonstravimas“ papildomų darbų pirkimas.
Pirkimų supaprastintų skelbiamų derybų ir riboto konkurso būdu nevykdyta.
2009 m. prek÷s, paslaugos ir darbai buvo perkami centralizuotai, t. y. prek÷mis ir
paslaugomis aprūpinant visus administracijos skyrius ir seniūnijas.
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią dalį sudaro mažos vert÷s pirkimai. Įvykdyta apie šimtas
dvidešimt penki mažos vert÷s pirkimai (ir apklausos raštu ir žodžiu). Iš mažos vert÷s pirkimų buvo
atliekami tokie didesn÷s vert÷s pirkimai (pirkimų procedūras vykd÷ komisijos):
Prek÷s – patalpų valymo, higienos reikmenų ir priemonių bei ūkin÷s prek÷s, kelio ženklai,
kopijavimo aparatas ir kt.
Paslaugos – laikraščio „Kalvarijos kraštas“ leidimas – spausdinimas, Šešup÷s up÷s ir jos
pakrančių Kalvarijoje valymo darbų programa, automobilinių degalų pirkimas, tarnybinių lengvųjų
automobilių remonto ir priežiūros paslaugos, Akmenynų pagrindin÷s, Kalvarijos muzikos, Liubavo
pagrindin÷s, Sangrūdos vidurin÷s mokyklų investicinių projektų ir energetinių auditų parengimas,
vaikų vasaros poilsio organizavimas stacionariose stovyklose ir kt.
Darbai – Trakiškių k. v. melioracijos griovio remonto-rekonstrukcijos darbai, Kalvarijos
savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos remontas pakeičiant langus ir duris, Būsto
pritaikymas žmon÷ms su negalia, Naujosios g., Kalvarijoje, lietaus nuotekyn÷s ir gatv÷s įrengimas,
Kalvarijos savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių remontas ir kt.
2009 metais buvo vykdomi tokie supaprastinti konkursai:
Paslaugos – ilgalaik÷ 675 tūkst. Lt banko paskola, Kalvarijos gimnazijos pastato
rekonstrukcijos techninio projekto parengimas, Kalvarijos sav. vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano parengimas, Kalvarijos m. J. Basanavičiaus ir
Vilniaus g. važiuojamosios dalies rekonstrukcijos, lietaus nuvedimo sistemos tiesimo techninių
projektų parengimas ir jų vykdymo priežiūros, Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s
mokyklos pastato rekonstrukcija, Kalvarijos muzikos mokyklos, Liubavo pagrindin÷s mokyklos,
Sangrūdos vidurin÷s mokyklos techninių projektų parengimas, projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s
ilgalaikio strateginio pl÷tos plano parengimas“.
Darbai - Sangrūdos vidurin÷s mokyklos remontas pakeičiant langus ir duris, projekto
„Kalvarijos kultūros namų renovacija“ darbų pirkimas, projekto „Smetonišk÷s polderio pylimų ir
melioracijos griovio rekonstrukcija“ darbų pirkimas, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje“ darbų pirkimas, projekto „Kalvarijos gimnazijos
pastato rekonstrukcija“ darbų pirkimas, Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo pagrindin÷s mokyklos
pastato rekonstravimo darbų pirkimas, Kalvarijos muzikos mokyklos rekonstravimo darbų
pirkimas, Sangrūdos vidurin÷s mokyklos rekonstravimo darbų pirkimas, Akmenynų pagrindin÷s
mokyklos rekonstravimo darbų pirkimas.
Viešųjų pirkimų tarnybai buvo teikiamos pirkimų supaprastinto atviro konkurso būdu
procedūrų bei sutarties įvykdymo ataskaitos.

Buvo analizuojami savivaldyb÷s administracijos pirkimų iniciatorių pateikti prekių, paslaugų
ir darbų aprašymai, jų kiekiai, techniniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, pirkimo-pardavimo sutarčių
projektai bei kiti dokumentai. Parengti mažos vert÷s ir supaprastinto atviro konkurso dokumentai.
Parengtas ir keletą kartų patikslintas Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos 2009 m. viešųjų
pirkimų planas.
Parengtos ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
projektams:
1. „Šešup÷s up÷s būkl÷s gerinimas Kalvarijos miesto ribose“;
2. „Kalvarijos savivaldyb÷s gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷ dokumentacija“
3. „Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstravimas“;
4. „Kalvarijos savivaldyb÷s muzikos mokyklos rekonstravimas“;
5. „Kalvarijos savivaldyb÷s detaliųjų specialiųjų planų parengimas“;
6. „Jung÷nų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas“;
7. „Kūrybin÷s industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymo galimyb÷s“;
8. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje“;
9. „Kalvarijos savivaldyb÷s ilgalaikio strateginio pl÷tros plano atnaujinimas ir strateginio
veiklos plano parengimas“;
10. „Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos rekonstravimas“;
11. „Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo pagrindin÷s mokyklos rekonstravimas“;
12. „Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos rekonstravimas“;
13. „Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldyb÷je“;
14. „Elektronin÷s demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldyb÷je“.
15. „Kalvarijos kultūros namų renovacija“.
Parengta ir pateikta paraiška „Atokių vietovių pasiekiamumo didinimas Lietuvos ir Lenkijos
pasienio regionuose“, tačiau neskirtas finansavimas.
Parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai Regionin÷s pl÷tros tarybai d÷l projektų
finansavimo:
1. „Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“
2. „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷s dokumentacijos parengimas“;
3. „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai“;
4. „Pastato Laisv÷s g.2, Kalvarijoje, stogo rekonstrukcija“;
5. „Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
6. „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Kalvarijos savivaldyb÷s institucijose“;
7. „Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“;
8. „Elektronin÷s demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldyb÷je“.
Pateikti ir tikslinti 24 projektiniai pasiūlymai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra
(planavimo būdu), „Veiklos procesų tobulinimas Kalvarijos savivaldyb÷je“.
Vykdytas projektų administravimas:
- „Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas“;
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra“;
- „Kalvarijos kultūros namų renovacija“.
Organizuotas savivaldyb÷s dalyvavimas bendruose projektuose su kitais partneriais: Alytaus
rajono savivaldybe, Lazdijų rajono savivaldybe, Punsko valsčiumi, Krasnapol÷s valsčiumi.
Koreguotas savivaldyb÷s 2004-2010 metų strateginis pl÷tros planas.
Parengtas Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos investicinių projektų įgyvendinimo
kontrol÷s tvarkos aprašas.
Administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauta įvairių komisijų bei darbo grupių darbe
(mokinių pav÷ž÷jimo organizavimo ir vykdymo analizei Kalvarijos savivaldyb÷je atlikti, prašymų

paramai gauti pagal Kaimo pl÷tros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
pl÷tra“, d÷l vaikų vasaros poilsio organizavimo stacionariose stovyklose ir kt.).
Rengtos ir tikslintos ataskaitos administracijos direktoriui, merui bei atsakingoms
institucijoms (agentūroms, ministerijoms, apskrities administracijai) apie rengiamus ir
įgyvendinamus projektus, jų eigą.
Teikta informacija skyriui priskirtais klausimais kitiems skyriams bei pavieniams
darbuotojams ir asmenims, valstybin÷ms institucijoms.
Rengti informaciniai straipsniai savivaldyb÷s internetiniam tinklalapiui, regioninei ir vietinei
spaudai. Dalyvauta seminaruose ir mokymuose, organizuotuose ESFA, ŠMM, VRM, ŽŪM, CPVA,
parodoje VIVATTUR-2009
Per 2009 metų laikotarpį vykdyti sekantys supaprastinti viešieji pirkimai:
Eil.
Nr.

Pirkimo
data

Pirkimo pavadinimas

1

2009-0107

2

2009-0116

Galimybių studija
„Kalvarijos
savivaldyb÷s
infrastruktūros
transporto
modernizavimas“
Kalvarijos gimnazijos
investicinio projekto
ir energetinio audito
parengimas

3

2009-0120

4

2009-0124

5

2009-0204

6

2009-0205

7

2009-0210

Laikraščio
„Kalvarijos kraštas“
leidimas spausdinimas
Melioracijos
įrenginių
rekonstrukcijos darbų
techninių projektų
ekspertiz÷s paslauga
Sangrūdos vid. mklos remontas
pakeičiant langus ir
duris
Šešup÷s up÷s ir jos
pakrančių Kalvarijoje
valymo darbų
programa
Kalvarijos sav.
melioruotos žem÷s ir
melioracijos statinių
kompiuterin÷
apskaita

Laim÷jęs
dalyvis

UAB
„Aplikos
inžinierių
grup÷“

UAB
„Afterma“

Prek÷s,
paslaugos
ar darbų
kaina

Sutarties
trukm÷

52 000,00 2 m÷n.

Už sutarties
vykdymą
atsakingas asmuo

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus ved÷jas

6 188,00 0,5 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

K. Kyno
leidybos
įmon÷

27 914,91 12 m÷n.

UAB
„Valstybin÷
projektų ir
sąmatų
ekspertiz÷“
UAB
Koncernas
„Alga“

11 220,00 1 m÷n.

Vyr. specialistas
ryšiams su
visuomene,
žiniasklaida
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

207 2 m÷n.
465,58

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Aplinkos
inžinierių
grup÷“
VĮ
Valstybinis
žem÷tvarkos
institutas

35 700,00 3 m÷n.

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus ved÷jas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

3 000,00 10 m÷n.

8

2009-0210

Automobilinių degalų UAB „Lukoil
pirkimas
Baltija“

9

2009-0217

10

2009-0217

11

2009-0217

12

2009-0218

Parengti Kalvarijos
sav. „Kaštų naudos
analizę ir paraišką,
teikiamą projekto
finansavimui gauti
pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3
prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“
priemonę „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų
renovavimas pl÷tra“
Parengti galimybių
studiją „Atokių
vietovių
pasiekiamumo
didinimas Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
regionuose“
Parengti galimybių
studiją „Kūrybin÷s
industrijos Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
regionų darnaus
vystymosi
galimyb÷s“
Ilgalaik÷ 675 tūkst. Lt
banko paskola

13

2009-0309

14

2009-0317

15

2009-0317

Tarnybinių l. a.
remonto ir priežiūros
paslaugos
Trakiškių k. v.
melioracijos griovio
remontas rekonstrukcija
Buv. „Gintaro“ kol.
melior. projekto Nr.
15 drenažo sistemos
Nr. 7 rekonstrukcijos
darbai

VŠĮ „Projektų
vadybos
grup÷“

~73 12 m÷n.
117,27
17 850,00 1 m÷n.

Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Investicijų
ekspresas“

5 662,00 1 m÷n.

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus ved÷jas

UAB
„Investicijų
ekspresas“

8 217,67 1 m÷n.

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus ved÷jas

„Swedbank“
AB

~217 64 m÷n.
759,33

UAB
„Denda“

~80 12 m÷n.
276,00

UAB
„Sumeda“

35 883,32 9 m÷n.

UAB
„Sumeda“

32 673,39 2,5 m÷n.

Finansų ir
biudžeto
planavimo
skyriaus ved÷jas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

16

2009-0317

17

2009-0317

18

2009-0324

19

2009-0324

20

2009-0406

21

2009-0408

22

2009-0409

23

2009-0409

24

Jung÷nų k. v.
pralaidos
rekonstrukcijos
darbai
Tarnybinių
automobilių PCA ir
KASKO draudimai
Teritorijų detaliųjų
planų parengimas ir
kadastrinių matavimų
atlikimas
Kalvarijos gimnazijos
pastato
rekonstrukcijos
techninio projekto
parengimas
Nemuno vidurupio
baseino II investicijų
paketas „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros pl÷tra
Kalvarijoje“
techninio projekto
ekspertiz÷
Universaliųjų pašto
paslaugų, kitų pašto
paslaugų teikimas
klientui Kalvarijos
pašte
Melioracijos statinių
remonto darbų
technin÷ priežiūra

UAB
„Sumeda“

ADB RESO
Europa

27 253,58 2 m÷n.

7 300,00 12 m÷n

UAB
„Trav÷ja“

12 138,00 2 m÷n.

UAB
„Izobara“

26 180,00 2,5 m÷n.

UAB
„Valstybin÷
projektų ir
sąmatų
ekspertiz÷“

AB Lietuvos
pašto Kauno
filialas

9 401,00 1 m÷n.

~10 12 m÷n.
000,00

A. Griciaus
firma

2 395,25 9 m÷n.

Tvenkinių naudojimo
ir priežiūros taisyklų
parengimas

A. Griciaus
firma

7860,00 3 m÷n.

2009-0420

Buities ir ūkinių
prekių pirkimas

UAB
„Egofortas“

9 890,00 12 m÷n.

25

2009-0420

UAB
„Parama“

~43 6,5 m÷n.
599,06

26

2009-0420

Vietin÷s reikšm÷s
kelių ir gatvių
greideriavimas,
griovių atstatymas
Kelio dangos stiprio
atstatymas ir duobių
taisymas
asfaltbetonio danga

UAB
„Parama“

~230 6,5 m÷n.
00,00

Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

Bendrųjų reikalų
skyriaus ved÷jas

Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas

27

2009-0420

28

2009-0428

29

2009-0507

30

2009-0512

31

2009-0512

32

2009-0520

33

2009-0521

34

2009-0526

35

2009-0528

Vietin÷s reikšm÷s
kelių ir gatvių
technin÷s priežiūros
paslauga
Kalvarijos sav.
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
pl÷tros specialiojo
plano parengimas
Kanceliarinių prekių
pirkimas

UAB
„Saugvila“

~3 000,00 7 m÷n.

UAB
„Geometra“

32 000,00 8 m÷n.

UAB „Perfo“

12 238,00 12 m÷n.

Akmenynų pagr.,
Kalvarijos muzikos,
Liubavo pagr.,
Sangrūdos vid.
mokyklų investicinių
projektų ir
energetinių auditų
parengimas
Kalvarijos kapinių
naujos tvoros
įrengimas
Kalvarijos m. J.
Basanavičiaus ir
Vilniaus g.
važiuojamosios dalies
rekonstrukcijos,
lietaus nuvedimo
sistemos tiesimo
techninių projektų
parengimas ir jų
vykdymo priežiūra
Vaikų vasaros poilsio
organizavimas
stacionariose
stovyklose

IĮ
„Inžineringas“

29 988,00 1 m÷n.

UAB „Kalvarijos
komunalininkas“

29 923,04 1 m÷n.

UAB
„Patvanka“

14 280,00 2,5 m÷n.

VŠĮ
„Gintaras“

20 300,00 3 m÷n.

Projekto „Kalvarijos
kultūros namų
renovacija“ darbų
pirkimas
Projekto „Kalvarijos
kultūros namų
renovacija“ techninio
projekto vykdymo
priežiūra

UAB „Šakių
monolitas“

IĮ
„Inžineringas“

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas

Švietimo ir
ugdymo skyriaus
ved÷jas

406 14 m÷n.
863,08

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

9 877,00 14 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

36

2009-0601

37

2009-0608

38

2009-0623

39

2009-0708

40

2009-0709

41

2009-0709

42

2009-0709

43

2009-0710

44

2009-0710

Projekto „Kalvarijos
kultūros namų
renovacija“ darbų
technin÷ priežiūra
Projekto
„Smetonišk÷s
polderio pylimų ir
melioracijos griovio
rekonstrukcija“ darbų
pirkimas
Kalvarijos
savivaldyb÷s vietin÷s
reikšm÷s kelių ir
gatvių inventorizacija
Projekto
„Smetonišk÷s
polderio pylimų ir
melioracijos griovio
rekonstrukcija“ darbų
technin÷ priežiūra
Projekto
„Smetonišk÷s
polderio pylimų ir
melioracijos griovio
rekonstrukcija“
viešinimas
Projekto
„Smetonišk÷s
polderio pylimų ir
melioracijos griovio
rekonstrukcija“
įgyvendinimo
klausimais
konsultavimo
paslauga
Buto, esančio
Suvalkų g. 11-28,
Kalvarijoje

Kalvarijos sporto
centro investicinio
projekto ir
energetinio audito
parengimas
Kalvarijos sav.,
Liulavo kaimo lietaus
nuotekų sistemos
remontas

.IĮ „Svajus“

UAB
„Sumeda“

UAB
„Strateginiai
transporto
sprendimai“
E.
Nacevičiaus
firma
„Edmeta“

UAB
„Geotaškas“

UAB
„Aplinkos
inžinierių
grup÷“

5 100,00 14 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

741 11m÷n.
276,25

Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

4 300,00 6 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

14 200,00 11 m÷n.

4 046,00 2,5 m÷n.

Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

11 424,00 11 m÷n.

Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

UAB
„Kalvarijos
komunalinink
as“

8 285,36 2 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB „Teeko
consulting“

4 700,50 1 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

13 842,00 3 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Parama“

45

2009-0728

Archyvo stelažų
pirkimas

UAB
„Vildeta“

12 981,41 1 m÷n.

46

2009-0729

UAB ‚Kauno
komprojektas“

44 588,50 2 m÷n.

47

2009-0804

48

2009-0806

49

2009-0814

50

2009-0817

Kalvarijos sav.
Akmenynų pagr. mklos pastato
rekonstrukcijos,
Kalvarijos muzikos
m-klos, Liulavo pagr.
m-klos, Sangrūdos
vid. m-klos techninių
projektų parengimas
Neįgaliųjų
pažym÷jimo blanko
pirkimas
Kalvarijos sav.
Akmenynų pagr. mklos remontas
pakeičiant langus ir
duris
Projekto „Jung÷nų
kultūros namų pastato
renovacija ir aplinkos
gerbūvio
sutvarkymas“
investicinio projekto
parengimas
Projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros pl÷tra
Kalvarijoje“
rekonstrukcijos darbų
technin÷s priežiūros,
projekto
administravimo ir
viešinimo paslauga
Projekto „Kalvarijos
savivaldyb÷s
ilgalaikio strateginio
pl÷tos plano
parengimas“
Projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros pl÷tra
Kalvarijoje“ darbų
pirkimas

51

2009-0825

52

2009-0908

Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Grafija“

3 025,00 1m÷n.

Socialinių reikalų
skyriaus ved÷jas

UAB
„Laibaris“

50 573,81 1,5 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Aplinkos
inžinierių
grup÷“

7 647,00 1 m÷n.

*

*

25 m÷n.

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus vyr.
specialistas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

UAB
„Lyderio
akademija“

161 12 m÷n.
580,00

UAB
„Leimesta“

2 894 25 m÷n.
291,75

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas,
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

53

2009-0914

54

2009-0914

Projekto „Kalvarijos
gimnazijos pastato
rekonstrukcija“ darbų
pirkimas
Projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros pl÷tra
Kalvarijoje“
techninio projekto
vykdymo priežiūra

UAB
„Egistena“

*

2 642 12 m÷n.
527,00

*

25 m÷n.

55

2009-0917

Kelio ženklų
pirkimas

UAB „Kelio
ženklai“

7 992,84 1 m÷n.

56

2009-0922

Būsto pritaikymas
žmon÷ms su negalia

68 412,87 2 m÷n.

57

2009-0925

58

2009-0928

59

2009-0930

60

2009-1012

61

2009-1013

62

2009-1027

63

2009-1112

Projekto „Kalvarijos
gimnazijos pastato
rekonstrukcija“ darbų
technin÷ priežiūra
Naujosios g.,
Kalvarijoje, lietaus
nuotekyn÷s ir gatv÷s
įrengimas
Kalvarijos sav.
administracijos
pastate kilim÷lių
keitimas
J. Basanavičiaus ir
Vilniaus g. techninių
projektų ekspertiz÷
Sangrūdos sen.,
Mockų k. v.
melioracijos griovių
K-7-4 ir K-7
remontas
Jung÷nų k. v.
Smetonišk÷s polderio
siurblin÷s „Flygt“
siurblių eksploatacin÷
priežiūra
Liubavo pagr. m-klos
pastato
rekonstravimo darbų
pirkimas

UAB
„Kalvarijos
statyba“
IĮ „Svajus“

9 200,00 12 m÷n.

UAB
„Parama“

200 2 m÷n.
000,00

UAB
„Auksinis
varnas“

1 510,08 12 m÷n.

UAB
„Darbasta“

3 230,70 2 m÷n.

UAB
„Valmasta“

4 763,96 0,5 m÷n.

UAB „ITT
Flygt
Lituanika“

1 996,50 1 m÷n.

UAB „Šakių
monolitas“

454 12 m÷n.
422,24

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

64

2009-1112

65

2009-1112

66

2009-1112

67

2009-1116

68

2009-1119

69

2009-1120

70

2009-1120

71

2009-1203

72

2009-1207

73

200-1207

74

2009-1210

Kalvarijos muzikos
mokyklos
rekonstravimo darbų
pirkimas
Sangrūdos vid. mklos rekonstravimo
darbų pirkimas
Akmenynų pagr. mklos pastato
rekonstravimo darbų
pirkimas
Projekto „Kultūrin÷s
industrijos- Lietuvos
ir Lenkijos pasienio
regionų darnaus
vystymosi
galimyb÷s“ auditas
Kopijavimo aparato
pirkimas
Pastato Laisv÷s g. 2
Kalvarijoje energijos
vartojimo audito
parengimas
Pedagogin÷s
psichologin÷s
tarnybos teikiamos
specialiosios
pedagogin÷s,
psichologin÷s
pagalbos paslaugos
Projekto „Kalvarijos
gimnazijos pastato
rekonstrukcija“ darbų
–pirmo aukšto grindų
pakeitimo pirkimas
Laikraščių ir žurnalų
prenumerata 2010 m.
Mokyklų (Liubavo
pagr., Kalvarijos
muzikos, Sangrūdos
vid.) rekonstrukcijos
darbų technin÷
priežiūra
Akmenynų pagr. mklos rekonstrukcijos
darbų technin÷
priežiūra

UAB „Šakių
monolitas“

487 12 m÷n.
834,00

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

UAB
„Skirnuva“

1 399 12 m÷n.
257,88

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

*

*

10 m÷n.

UAB
„Dvigubo
įrašo“ audito
biuras

15 000,00 21 m÷n.

Ekonomin÷s
pl÷tros ir
investicijų
skyriaus ved÷jas

UAB „Perfo“

4 290,00 Vienkart
. sutartis

UAB „Teeko
consulting“

4 173,29 1 m÷n.

Bendrųjų reikalų
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

Marijampol÷s
savivaldyb÷s
pedagogin÷
psichologin÷
tarnyba

~12 12 m÷n.
000,00

Švietimo ir
ugdymo skyriaus
ved÷jas

UAB
„Egistena“

570 12 m÷n.
000,00

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

5 414,98 12 m÷n.

Bendrųjų reikalų
skyriaus ved÷jas

AB Lietuvos
pašto Kauno
fil.
*

*

*

12 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

*

12 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jas

75

2009-1215

76

2009-1216

Detalusis planas
sklypų suformavimas
kempingo ir
poilsiaviet÷s
įrengimui
Tarprubežių k. v.
Navasodų tvenkinio
rekonstrukcijos
projektavimas

*

IĮ „Mindeta“

*

6 m÷n.

3 710,00 0,5 m÷n.

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus ved÷jo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Žem÷s ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIUS
Ūkio ir urbanistikos skyrius 2009 metais savo veikloje sprend÷ įvairius klausimus, susijusius
su ūkine-komercine veikla, komunaline veikla, savivaldyb÷s ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus
turto valdymu, disponavimu juo, gyventojų prašymų, skundų nagrin÷jimu ir kita.
Per šiuos metus Ūkio ir urbanistikos skyriaus ved÷jas ir specialistai pareng÷ administracijos
direktoriaus įsakymus d÷l valstyb÷s paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašų patvirtinimo, d÷l
socialinio būsto suteikimo gyventojams, d÷l objektų projektavimo ir statybos darbų, d÷l įvairių
konkursų komisijų sudarymo, d÷l įgaliojimų suteikimo, d÷l sklypų ribų patvirtinimo ir kitus.
Ūkio ir urbanistikos skyrius vykd÷ savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio ir
patik÷jimo teise valdomo turto apskaitą (išskyrus buhalterinę) – registravo valstyb÷s bei
savivaldyb÷s turtą. 2009 m. Kalvarijos savivaldyb÷je buvo atliekamas valstybinis auditas. Jo metu
teikti įvairūs dokumentai, paaiškinimai, renkama, analizuojama bei sisteminama informacija apie
valstyb÷s turtą, kuriuo disponuoja savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos, teis÷s aktus turto perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti atžvilgiu, bei visa tai raštų forma teikiami Valstyb÷s kontrol÷s 3-iojo
audito departamento Kauno skyriui. Remiantis finansinio audito išvadomis bei rekomendacijomis,
parengti Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimo projektai d÷l ilgalaikio turto-mokyklinių
autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais panaudos pagrindais Kalvarijos gimnazijai
bei Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurinei mokyklai (ištaisant 2001 bei 2004 m. neteis÷tų
sprendimų pasekmes bei ne pagal įstatymus apskaitomo valstyb÷s turto faktus). Taip pat šio
valstyb÷s kontrol÷s audito metu nustatyti Kalvarijos priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo tarnybos
valdomo nekilnojamojo turto-pastatų valdymo ir disponavimo jais trūkumai ištaisyti parengus
reikiamus Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimus (patik÷jimo teis÷s į pastatus suteikimo ir
registravimo VĮ Registrų centre).
Buvo kaupiami duomenys apie savivaldyb÷s turtą. Parengtos nekilnojamojo turto nuomos
bei panaudos teis÷mis perduotų pastatų, patalpų suvestin÷s. Teikiant savivaldyb÷s bei valstyb÷s
turto metines ataskaitas Statistikos departamentui, sutikrinamas savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų
turto balanso bei turto iššifravimo ataskaitos bei atliekami derinimai.
Rūpinosi socialinio būsto fondo pl÷tros programos įgyvendinimu. 2009 m. nebuvo skirta
l÷šų šios programos įgyvendinimui. Buvo teikiami prašymai Aplinkos ministerijai, tačiau jie
nebuvo patenkinti.
Rūpinosi nuomininkų, gyvenančių savininkams grąžintuose gyvenamuose namuose, jų
dalyse, butuose, garantijų vykdymu. Buvo nagrin÷jamas prašymas atstatyti nuosavyb÷s teises į
išlikusį nekilnojamąjį turtą-pastatus, esantį Santakos k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.
Reng÷ administracijos direktoriaus siūlymus Marijampol÷s miškų ur÷dijai d÷l nenukirsto
miško pardavimo nukent÷jusiems nuo gaisrų piliečiams (parengta 7).
Tvark÷ dokumentus piliečių, kuriems už valstyb÷s išperkamus gyvenamuosius namus, jų
dalis, butus neišmok÷tos kompensacijos. Kadangi kompensacijos išmok÷tos, tai piliečių šiuo

klausimu dokumentų tvarkymo nevykdyta, tačiau teiktos ataskaitos statistikos departamentui bei
Valstyb÷s turto fondui, kaip tai numatyta įstatymo, laikantis terminų.
Reng÷ tarybos sprendimų projektus d÷l turto pri÷mimo, perdavimo, panaudos, nuomos,
patik÷jimo teise perduodamo turto. Per 2009 m. buvo parengta 54 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
sprendimų projektai. Visi jie buvo patvirtinti taryboje, po to atliktas vykdomasis šių sprendimų
įgyvendinimas: parengta 19 panaudos sutarčių su perdavimo aktais, 10 susitarimų d÷l sutarčių
pakeitimo, nutraukimo; 1 patik÷jimo sutartis, 1 kapitalo didinimo sutartis, 16 turto perdavimo ir
pri÷mimo aktų perduodant turtą patik÷jimo teise bei išsiųsti instancijoms lydraščiai su sprendimais
d÷l sutikimo priimti valstyb÷s turtą, arba leidimų disponuoti savivaldyb÷s turtu.
Tvark÷ ataskaitinę dokumentaciją ir laiku ją pateik÷ kitoms tarnyboms ir institucijoms.
Pateikta GF-05 nuosavyb÷s teisių į gyvenamuosius namus atkūrimo ataskaita už 2008 m. Statistikos
departamentui, taip pat Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos
socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos pateikta atasakaita apie l÷šų panaudojimą ir butų pirkimą
grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams per 2008 metus.
Pateikta valstyb÷s ir savivaldyb÷s nefinansinio turto panaudojimo ataskaita už 2008 m.
savivaldyb÷s kontrolieriui.
Dalyvavo tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais
sudarytų komisijų darbe.
Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos prašymu, pateikdavo duomenis apie
žem÷s sklypus, reng÷ administracijos direktoriaus įsakymus d÷l žem÷s sklypų ribų tvirtinimo, buvo
patvirtinta šešių sklypų ribos. Reng÷ dokumentaciją, susijusią su kadastriniais matavimais,
Kalvarijos savivaldybei priklausančių pastatų žem÷s sklypų valdymo teisę įrodančius dokumentus.
2009 m. buvo atlikta arba pakoreguota 144 objektų inventorizacija arba teisin÷ registracija.
2009 m. buvo priimti 29 piliečių (arba šeimų), pageidaujančių gauti valstyb÷s paramą
apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, prašymai bei registruoti dokumentai. Įdiegus programą
parama, sudarytos bei patikslintos eil÷s min÷tai paramai gauti. 2009 metais buvo suteikta 12
socialinių būstų. Su socialinių būstų nuomininkais sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys.
Buvo rengiamos pretenzijas gyvenamųjų patalpų nuomininkams d÷l socialinių būstų nuomos
mokesčio sumok÷jimo. Teikiama išsami informacija gyventojams apie Kalvarijos savivaldyb÷s
šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo tvarką, apie
valstyb÷s remiamų būsto lengvatinių kreditų teikimo tvarką.
2009 m. pareng÷: savivaldyb÷s tarybos 2009-04-17 sprendimu Nr. T-43-1 patvirtintą
Kalvarijos savivaldyb÷s socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą, savivaldyb÷s tarybos 2009-05-21
sprendimu Nr. T-45-8 patvirtintą Kalvarijos savivaldyb÷s socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos
aprašą, administracijos direktoriaus 2009-02-26 įsakymu Nr. D-84 patvirtintą Kalvarijos
savivaldyb÷s šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, registravimo
tvarkos aprašą.
Siekiant pagerinti vietinių kelių kokybę, pareng÷ vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių remonto
darbų aprašymus, Kalvarijos savivaldyb÷s remontuojamų kelių objektų sąrašus, organizavo bei
vykd÷ su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos remontuojamų kelių
patikrinimą, priežiūrą įrengtų, sutaisytų (suremontuotų) asfaltbetonio dangų vietin÷s reikšm÷s
keliuose (gatv÷se) garantinio laikotarpio išlaikymo patikrinimus, kiekvieną m÷nesį teik÷ paraiškas
l÷šoms gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, teik÷
informaciją, susijusią su vietin÷s reikšm÷s keliais ir gatv÷mis Lietuvos automobilių kelių direkcijai
prie Susisiekimo ministerijos, sudar÷ sutartis su Lietuvos automobilių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos už 1 401 300 mln. litų, darbai už šią sumą yra visiškai įvykdyti.
Reng÷ Kalvarijos savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių technin÷s inventorizacijos
aprašymus paslaugai pirkti, kelio ženklų aprašymus bei jų pirkimą, organizavo viešųjų darbų
atranką darbdaviams, pasirašius sutartis su darbdaviais, juos konsultavo programos metu. Pareng÷

tikslinio finansavimo dokumentaciją (keliams) l÷šoms gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos.
Per pra÷jusius metus įsisavintos visos gautos l÷šos pastatų ir patalpų renovacijos, remonto
darbams, technin÷s dokumentacijos, teritorijų detaliųjų planų rengimui:
1. Sangrūdos vidurin÷s mokyklos remonto darbai už 207 465,58 Lt (2009-04-09 pirkimopardavimo sutartis Nr. 94).
2. Teritorijų detaliųjų planų parengimo ir kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos už 12
138,00 Lt (2009-04-20 teritorijų detaliųjų planų parengimo ir kadastrinių matavimų atlikimo
paslaugų sutartis Nr. 104).
3. Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, Kalvarijos muzikos mokyklos,
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos, Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo
pagrindin÷s mokyklos šilumos auditai ir investiciniai projektai už 29 988,00 Lt (2009-05-28
paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 146).
4. Kalvarijos kultūros namų renovacijos techninio projekto vykdymo priežiūros darbai už 9
877,00 Lt (2009-06-11 paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 160).
5. Kalvarijos kultūros namų renovacijos darbų technin÷ priežiūra ir darbų kokyb÷s
vertinimas už 5 100,00 Lt.
6. Socialinio būsto Suvalkų g. 11-28, Kalvarijoje remonto darbai už 8 258,36 Lt (2009-0728 rangos darbų sutartis Nr. 199).
7. Kalvarijos kultūros namų renovacijos darbai už 406 863,08 Lt (2009-07-28 rangos (darbų
pirkimo) sutartis Nr. 201).
8. Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo kaimo lietaus nuotekų sistemos remonto darbai už 13
842,00 Lt (2009-08-04 rangos (darbų pirkimo) sutartis Nr. 212).
9. Kalvarijos sporto centro šilumos energetinis auditas ir investicinis projektas už 4 700,00
Lt (2009-08-05 paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.211).
10. Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos remonto darbai už 50 573,81
Lt (2009-08-20 rangos (darbų pirkimo) sutartis Nr. 220).
11. Būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia remonto darbai už 68 412,87 Lt (2009-10-09
rangos (darbų pirkimo) sutartis Nr.265).
12. Pastato Laisv÷s g. 2, Kalvarijoje energijos vartojimo auditas už 4173,29 Lt (2009-12-01
paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 314).
13. Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, Kalvarijos muzikos mokyklos,
Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos, Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo
pagrindin÷s mokyklos rekonstrukcijos techniniai projektai už 44 588,50 Lt (2009-09-16 paslaugos
pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 239).
14. Sudaryta 2009-12-08 rangos (darbų pirkimo) sutartis Nr. 322 su UAB ,,Egistena ir ko“
d÷l Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo už 2 642 527,00 Lt.
Rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki 2010-12-15.
Per 2009 metus energetikas atliko šiuos darbus:
1. Kiekvieną m÷nesį atlikta savivaldyb÷s įstaigų elektros įrengimų, elektros apskaitų
apžiūra, nurašomi elektros skaitiklių rodmenys, pažymos apie elektros energijos sunaudojimą
pateikiamos AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Marijampol÷s klientų aptarnavimo skyriui
ir savivaldyb÷s administracijos buhalterijai.
2. Atlikti Kalvarijos miesto ir savivaldyb÷s kaimų gatvių apšvietimo elektros apskaitos ir
valdymo skydelių periodinio aptarnavimo, lempų keitimo darbai, ruoštos elektros maitinimo,
įrengimų išd÷stymo schemos.
3. Kartu su AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Marijampol÷s skyriaus darbuotojais
atlikta savivaldyb÷s administracijai priklausančių elektros apskaitos taškų patikrinimai (apžiūros).
4. Atliktas Liubavo pagrindin÷s mokyklos valgyklos įvado remontas už 6 200 Lt.

5. Dalyvauta komisijos, atlikusios savivaldybei priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto
inventorizaciją, darbe.
6. Vykdyta elektros ūkio atnaujinimo, priežiūros ir remonto darbų technin÷ priežiūra.
Kalvarijos savivaldyb÷s vyriausiasis architektas 2009 metais savo veikloje sprend÷ įvairius
klausimus, susijusius su savivaldyb÷s teritorijos teritorijų planavimo dokumentų rengimu,
organizavo ir koordinavo savivaldyb÷s Nuolatin÷s statybos komisijos darbą tikrinant techninius
projektus ir teritorijų planavimo dokumentus, dalyvavo Kalvarijos savivaldyb÷s projektų bendrųjų
ir detaliųjų planų svarstyme su visuomene, nagrin÷jo gyventojų, įmonių ir kitų organizacijų
prašymus statybos, architektūros ir urbanistikos klausimais.
Per 2009 metus buvo atlikti šie darbai:
1. Parengta 86 projektavimo sąlygų sąvadai statinių techniniams projektams rengti, 13
projektavimo sąlygų sąvadų teritorijų planavimo dokumentams rengti.
2. Dalyvaujant Kalvarijos savivaldyb÷s nuolatin÷je statybos komisijoje, patikrinta ir
suderinta 65 statybos techniniai projektai ir teritorijų planavimo dokumentai.
3. Išduoti 65 statybos leidimai.
4. Parengta 10 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektų ir jie pristatyti
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybai.
5. Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos
valstybin÷s priežiūros skyriui vykdant savivaldybių teritorijų ir statybos valstybinę priežiūrą
parengta ir pateikta 4 ketvirtin÷s metin÷s veiklos ataskaitos apie išduotus statybos leidimus ir
suderintus statybos techninius projektus. Vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą
„D÷l informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos
leidimų išdavimą teikimo” kiekvieną metų ketvirtį teiktos ataskaitos apie teritorijų planavimo
sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą. Pateikta informacija VĮ
„Registrų centras” Marijampol÷s filialui ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros
skyriui apie Kalvarijos savivaldyb÷je išduotus statybos leidimus.
Per 2009 metus skyriaus darbuotojai sprend÷ Kalvarijos savivaldyb÷s gyventojų skundus d÷l
vietinių kelių būkl÷s, d÷l daugiabučių namų administravimo nutraukimo, dalyvavo sprendžiant
ginčus, susijusius su statybomis, teritorijų planavimo klausimais, socialinio būsto klausimais.
GAMTOSAUGA IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos vyriausiojo specialisto gamtosaugai ir
kultūros vertybių apsaugai pareigyb÷ įsteigta atstovauti savivaldybei valstybin÷se, kooperatin÷se,
visuomenin÷se bei privačiose įstaigose ir įmon÷se sprendžiant aplinkos apsaugos ir kultūros
paveldo klausimus, įgyvendinti valstyb÷s kultūros paveldo, aplinkos apsaugos politiką bei
savivaldyb÷s institucijų sprendimus šiose srityse.
Valstyb÷s tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teis÷s aktais, Kalvarijos
savivaldyb÷s tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
įsakymais, vykdydamas Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos vyriausiojo specialisto
(gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai) pareigyb÷s aprašyme numatytas funkcijas, atliko šiuos
darbus:
Administravo Kalvarijos savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiąją
programą:
1. Parengta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos 2008
metų l÷šų naudojimo ataskaita.
2. Parengta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos 2009
metų sąmata.
3. Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šomis dalinai
finansuota Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialioji programa. Pravesta 20 procentų

Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų, neįskaitant medžiokl÷s plotų
naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą.
4. Specialiosios programos l÷šomis įgyvendinta 2009 metų savivaldyb÷s aplinkos oro
monitoringo programa. Labiausiai pažeidžiamose septyniose savivaldyb÷s vietose keturis kartus per
metus buvo atliekami oro kokyb÷s tyrimai pasyviaisiais sorbentais. Buvo tiriama, ar aplinkos oras
neužterštas sieros dioksidu, azoto oksidais, amoniaku, sieros vandeniliu ir merkaptanais. Prie UAB
„Saerimner“ kiaulių komplekso šiltuoju metų laiku nustatyti periodiniai amoniako koncentracijos
ore ribinių verčių viršijimai. Parengta metin÷ aplinkos oro monitoringo tyrimų pasyviaisiais
sorbentais Kalvarijos savivaldyb÷s ataskaita už 2009 metus. Marijampol÷s regiono aplinkos
apsaugos departamentui pateikta 2009 metų ataskaita bei informacija apie aplinkos oro taršą
amoniaku.
5. Iš Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų buvo skirta
14,6 tūkstančių litų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo
išlaidoms kompensuoti. Įvyko du Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir prevencinių
priemonių vertinimo komisijos pos÷džiai, kurių metu buvo įvertintos miško savininkų, valdytojų ir
naudotojų paraiškos diegiamoms prevencin÷ms priemon÷ms kompensuoti bei atliktų darbų
perdavimo ir pri÷mimo aktai.
6. Parengta patikslinta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios
programos 2009 metų sąmata.
Išnagrin÷tas 131 gyventojų prašymas d÷l želdinių pertvarkymo ir išduoti 129 leidimai
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, gen÷jimo darbams.
Organizuotos 2 beglobių gyvūnų prevencijos ir kontrol÷s akcijos Kalvarijos mieste.
Sugauta 11 šunų.
Kaip valdybos narys, vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai
dalyvavo UAB „Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo centras“ veikloje, kuriant regiono atliekų
tvarkymo sistemą. 2009 metais organizuoti 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai ir 7 valdybos
pos÷džiai. Organizuoti 4 viešieji pirkimai – sąvartyno operatoriui parinkti, atliekų surinkimo
operatoriui parinkti, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių statybos rangovui parinkti, senųjų
sąvartynų uždarymo rangovams parinkti.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktorius vyr. specialistą gamtosaugai ir
kultūros vertybių apsaugai delegavo į atvirojo konkurso „Marijampol÷s regioninio sąvartyno ir jo
teritorijoje esančių atliekų pri÷mimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas” pirkimo komisiją.
Pirkimas baigtas 2009 m. gruodžio m÷nesį. Procedūrų metu organizuota 11 pos÷džių.
Vyr. specialistas, kaip komisijos narys, vykd÷ „Marijampol÷s regiono komunalinių
atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams,
atliekų pri÷mimo aikštelių eksploatavimo ir nerūšiuotų komunalinių atliekų pervežimo į
Marijampol÷s regioninį sąvartyną“ paslaugų pirkimo atvirąjį konkursą. Pra÷jusiais metais įvyko 9
Viešųjų pirkimų komisijos pos÷džiai. Pirkimas tęsiamas 2010 metais.
Kartu su Kazlų Rūdos, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių ir UAB
„Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo centras“ deleguotais specialistais buvo atliktas viešasis
pirkimas „Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: didžiųjų atliekų pri÷mimo
aikštelių statyba“, kurio metu buvo parinktas rangovas keturioms stambiagabaričių atliekų
surinkimo aikštel÷ms statyti. Įvyko 5 komisijos pos÷džiai. Sutartis su rangovu pasirašyta 2009 m.
rugpjūčio 26 d. Viena aikštel÷ bus įrengta Kušliškių k., Kalvarijos sav.
2008–2009 metais buvo vykdomas viešasis pirkimas „Marijampol÷s apskrities atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono
savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“, kurio metu buvo parinktas
projektuotojas ir rangovas keturių Marijampol÷s apskrities savivaldybių sąvartynams uždaryti. 2009
metais įvyko vienas komisijos pos÷dis. Sutartis su rangovu pasirašyta 2009 m. lapkričio 10 d.
Projekto metu bus uždarytas ir rekultivuotas sąvartynas Kušliškių k., Kalvarijos sav.

Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. rugs÷jo 9 d. įsakymu D-280 paskirtas projekto
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Kalvarijoje“ darbų viešojo pirkimo
komisijos nariu. 2009 metais įvyko 9 komisijos pos÷džiai. Pirkimo procedūros tęsiamos 2010
metais.
Vyriausiasis specialistas, kaip Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos pirmojo
etapo projekto vykdomų aplinkos atkūrimo darbų priežiūros grup÷s pirmininkas, vadovavo grup÷s
veiklai. 2009 metais įvyko 1 grup÷s pos÷dis.
Vyriausiasis specialistas – Ekstremalių situacijų valdymo centro narys, Vietos veiklos
grup÷s valdybos narys.
Kartu su UAB „Marijampol÷s švara“ organizuotos dvi antrinių žaliavų,
stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų akcijos.
Kalvarijos savivaldyb÷s atliekų tvarkymo operatoriui UAB „Marijampol÷s švara“
teikta pagalba sudarant sutartis su gyventojais d÷l atliekų tvarkymo, derinti atliekų surinkimo
maršrutai, kontroliuota teikiamų paslaugų kokyb÷.
Vyriausiasis specialistas direktoriaus įsakymu paskirtas Būsto pritaikymo žmon÷ms su
negalia komisijos pirmininku. Komisija patikrino pareišk÷jų ir savivaldyb÷s administracijos
pateiktus dokumentus, patvirtino nustatytą būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia poreikį, sudar÷
pareišk÷jų eilę ir patikrino rangovų atliktus darbus. 2009 metais žmon÷ms su negalia buvo pritaikyti
8 būstai.
Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai konsultavo
gyventojus atliekų tvarkymo sistemos, želdinių tvarkymo, kultūros paveldo apsaugos ir kitais
klausimais.
Periodiškai kontroliuoti gyventojai, kaip laikosi Kalvarijos savivaldyb÷s atliekų
tvarkymo taisyklių, Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių, Kalvarijos savivaldyb÷s miestų ir kitų
gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, Kalvarijos savivaldyb÷s medžių ir krūmų,
augančių ne miško žem÷je, apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo taisyklių.
Nustačius aplinkosauginius pažeidimus, surašyti 2 administracinio teis÷s pažeidimo protokolai.
Išnagrin÷ta 9 gyventojų skundai.
Parengti 6 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektai, 3 Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Parengtos, patvirtintos ir paviešintos vietin÷je spaudoje Kalvarijos savivaldyb÷s
atliekų tvarkymo taisykl÷s.
Parengtas ir patvirtintas Kalvarijos savivaldyb÷s 2009-2018 metų atliekų tvarkymo
planas.
Surinkta iš gyventojų ir perduota AB „Akmen÷s cementas“ utilizavimui 9940 kg
netinkamų naudoti padangų.
Dalyvauta 4 seminaruose aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo bei kitais
su darbine veikla susietais klausimais.
Atliktas savivaldyb÷s hidrotechninių statinių būkl÷s patikrinimas pavasarinio
polaidžio metu. Organizuotas Brukų tvenkinio hidrotechninio įrenginio remontas. Užsandarintas
vandens lygio reguliavimo šachtos vandens ištek÷jimo vamzdis.
Vyriausiasis specialistas dirbo Kalvarijos savivaldyb÷s nuolatin÷je statybos
komisijoje, suderino 4 statybos projektus ir 1 detalųjį planą.
Suderintos UAB „Didma“ ir UAB „Žemkasta“ paraiškos Taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimams gauti.
Vyriausiasis specialistas kontroliavo, ar Kalvarijos mieste sumontuotų mobiliojo ryšio
bazinių stočių antenų skleidžiamas elektromagnetinis laukas nekenkia žmonių sveikatai. Išmatuoti
elektromagnetinio lauko energijos srauto tankiai gyvenamojoje teritorijoje siek÷ 0,3 mW/cm2 ir
neviršijo leidžiamo lygio.

Buvo parengtas ir paskelbtas vietin÷je spaudoje straipsnis apie patvariuosius
organinius teršalus, jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, pateikta informacija, kaip išvengti šių
teršalų įtakos.
Kartu su Kalvarijos seniūnija ir bendruomene organizuotas renginys, kurio metu buvo
tvarkomos miesto bendrojo naudojimo teritorijos.
Vykdyta kultūros paveldo objektų steb÷sena, fotofiksacija ir apsauga. Surašyti 23
kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo aktai.
FINANSŲ IR BIUDŽETO PLANAVIMO SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais ir skyriaus nuostatais,
2009 metais atliko šiuos darbus:
- finansuotos septyniolika įstaigų, išlaikomų iš savivaldyb÷s biudžeto;
- sudarytas savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų projektas, kuris buvo svarstytas
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos komitetuose ir tarybos pos÷dyje;
- tarybos patvirtintas savivaldyb÷s biudžetas buvo sudarytas pagal kiekvieną valstyb÷s
funkcijos kodą, po to buvo sudarytas ketvirtinis biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymas;
- patvirtintas savivaldyb÷s biudžeto planas ir apskaita vesta bendra ir atskirai moksleivio
krepšeliui finansuoti, valstyb÷s (perduotoms savivaldybei) funkcijoms pagal
klasifikacijos kodus, specialiosioms programoms bei kitoms išlaidoms;
- patvirtintas savivaldyb÷s biudžetas pateiktas LR finansų ministerijai (bendras,
moksleivio krepšelio, valstybinių (perduotų savivaldyb÷ms) funkcijų vykdymui,
specialiosioms programoms);
- vesta savivaldyb÷s biudžeto pajamų ir išlaidų straipsnių pakeitimų apskaita (jie svarstyti
tarybos pos÷džiuose);
- nustatytos žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčių lengvatos 2009 metams bei jų apskaitos ir
mok÷jimo terminai; paruošti komisijų svarstymui gyventojų prašymai d÷l žem÷s ir
žem÷s nuomos mokesčių lengvatų suteikimo;
- skaičiuotas žem÷s nuomos mokestis: parengtos ir išsiųstos žem÷s nuomos mokesčio
deklaracijos 939 gyventojams 108,6 tūkst. Lt ir 52 juridiniams asmenims už 101,1 tūkst.
Lt; pakoreguota 68 deklaracijos (pasibaigus žem÷s sklypų nuomos terminams ar teisinei
priklausomybei);
- sudaryti savivaldyb÷s biudžeto finansuojamų įstaigų tinklo, etatų ir kontingentų rodikliai
ir pateikti LR finansų ministerijai;
- priimtos ir patikrintos savivaldyb÷s biudžeto finansuojamų įstaigų apyskaitos ir balansai
(ketvirtin÷s ir metin÷s), sudarytos suvestin÷s m÷nesio pajamų ir išlaidų apyskaitos ir kt.
LR finansų ministro įsakymu patvirtintos formos;
- sudarytos finansuojamų įstaigų ketvirtin÷s ir metin÷s išlaidų apyskaitos ir ataskaitos ir
pateiktos LR finansų ministerijai;
- vesta biudžeto buhalterin÷ apskaita;
- rinkti duomenys apie savivaldyb÷s teritorijoje esančių ar vykdančių veiklą įmonių
mokesčių sumok÷jimą į biudžetą;
- vedamas susirašin÷jimas su įvairiomis institucijomis finansiniais klausimais;
- pagal gautus prašymus d÷l l÷šų skyrimo ar perskirstymo rengti tarybos sprendimų
projektai;
- parengta 21 tarybos sprendimų projektas.
BUHALTERINöS APSKAITOS SKYRIUS

Kalvarijos savivaldyb÷s administracija turi dvidešimt atsiskaitomųjų sąskaitų „Swedbank“
banke ir banke Snoras.
Dirbančiųjų skaičius ketvirčio pabaigoje – 91, iš jų: trys moterys ilgalaik÷se vaiko auginimo
atostogose, politinio pasitik÷jimo – 4, valstyb÷s tarnybos tarnautojų – 52,,, pagal darbo sutartis –
35..
Buhalterin÷s apskaitos politika patvirtinta direktoriaus 2005 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.
A-112.
Finansavimas ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas.
Per 2009 metus gauta 9 126,60 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: valstyb÷s deleguotoms
funkcijoms vykdyti – 2 846,6 tūkst. Lt, specialiosioms programoms - 78 tūkst. Lt; VIP (melioracija)
- 383 tūkst. Lt, savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti – 5 819 tūkst. Lt. Savivaldyb÷s administracijos
kasin÷s išlaidos savivaldyb÷s ir valstyb÷s funkcijoms administruoti sudaro 4 525,6 tūkst. Lt, iš jų 3
557,3 tūkst. Lt savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti. Darbo užmokesčio kasin÷s išlaidos sudaro 2 303,5
tūkst. Lt, iš jų 469,4 tūkst. Lt valstyb÷s deleguotoms funkcijoms. Aplinkos tvarkymo darbams
seniūnijose panaudota 370,8 tūkst. Lt, kelių tvarkymo darbams seniūnijose panaudota 111,9 tūkst.
Lt; atliekų tvarkymui (konteinerių aptarnavimui) – 79,6 tūkst. Lt, gatvių apšvietimui – 90,1 tūkst.
Lt, ūkio pl÷trai – 74,5 tūkst. Lt, nemokamam moksleivių pav÷ž÷jimui – 345,6 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracija iš savivaldyb÷s biudžeto skyr÷ kaimo
bendruomen÷ms 5,9 tūkst. Lt, filmo apie G. J. Carl kūrimui - 4,0 tūkst. Lt, dainų šventei organizuoti
– 5,4 tūkst. Lt, jaunimo užimtumo programai – 3,7 tūkst. Lt, vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui –
20,3 tūkst. Lt, gabių vaikų ugdymui – 5,0 tūkst. Lt.
Nevyriausybin÷ms organizacijoms d÷l blogos finansin÷s būkl÷s 2009 m. l÷šų neskirta.
Kalvarijos savivaldyb÷je per 2009 metus išmok÷ta 11 135,7 tūkst. Lt pašalpų, kompensacijų
ir kitų lengvatinių išmokų pinigais arba 2 495,7 tūkst. Lt daugiau nei pra÷jusiais metais, iš jų:
pašalpa mirties atveju – 204,9 tūkst. Lt, pagal valstyb÷s įstatymą pašalpos vaikams bei įsikūrimo ir
kt. – 3 425,2 tūkst. Lt, socialin÷s pašalpos – 1 322,6 tūkst. Lt, kompensacijos kietam kurui įsigyti,
šiluminei energijai bei šaltam vandeniui – 320,4 tūkst. Lt, mokinio aprūpinimas reikm÷mis – 170,4
tūkst. Lt, lengvatiniam keleivių pav÷ž÷jimui – 127,8 tūkst. Lt, neįgaliųjų integracijos programai –
21,2 tūkst. Lt, valstybin÷ms pensijoms ir kitoms šalpos išmokoms – 5 318,5 tūkst. Lt, transporto
išmokoms – 21,2 tūkst. Lt, vienkartin÷ms pašalpoms – 25,0 tūkst. Lt.
Gyventojų išlaikymui slaugos namuose išleista 161,0 tūkst. Lt.
Turtas. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto 2009 metų pabaigai buvo už 55 059,5
tūkst. Lt arba 3 026,6 tūkst. Lt daugiau nei metų pradžioje: melioracijos sistemų ir juose esančių
hidrotechninių statinių padid÷jo už 383 tūkst. Lt (VIP l÷šomis), Kalvarijos sav. kultūros centro
pastato renovavimas – 447 tūkst. Lt, Smetonišk÷s griovio rekonstrukcija – 434 tūkst. Lt, kelių
vert÷s padid÷jimas kelių fondo l÷šomis – 1 160,6 tūkst. Lt, gautas mokyklinis autobusas už 124,7
tūkst. Lt ir kt.
Trumpalaikio materialaus turto 2009 metų pabaigai buvo už 461,3 tūkst. Lt, tai yra 64,2
tūkst. Lt mažiau nei 2008 metais. Per 2009 m. trumpalaikio turto įsigyta už 120,2 tūkst. Lt, iš jų: iš
kitų biudžetinių įstaigų gauta ir perduota kitoms biudžetin÷ms įstaigoms už 24,5 tūkst. Lt, nurašyta
už 95 tūkst. Lt (sunaudota ūkio reikm÷ms).
Atsargų (naftos produktai, padangos) įsigyta už 137,5 tūkst. Lt, sunaudota už 140,1 tūkst.
Lt, likutis – 12,9 tūkst. Lt (padangos).
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ akcijos padid÷jo 100,0 tūkst. Lt, jos įsigytos pervedus
grynuosius pinigus į bendrov÷s sąskaitą. Iš viso savivaldyb÷ valdo akcijų už 12 880 849 Lt, iš jų
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ – 12 746 849 Lt.
Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas ir amortizacija skaičiuojama kas m÷nesį pagal
naujos apskaitos taisykles (2005-12-30 Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-405).

Debitinis įsiskolinimas. Debitinis įsiskolinimas iš viso 317,5 tūkst. Lt, iš jų 4,8 tūkst. Lt
biudžeto l÷šų. Didžiausi įsiskolinimai už patalpų nuomą UAB „Kalvarijos servisas“ – 47,3 tūkst. Lt
bei AB „Dobilas“ (beviltiška skola) irgi už patalpų nuomą – 13,5 tūkst. Lt.
Kreditinis įsiskolinimas. Kreditinis įsiskolinimas iš viso sudaro 4 749,1 tūkst. Lt arba
690,1 tūkst. Lt mažesnis nei 2009 metų pradžioje. Biudžeto l÷šų kreditinis įsiskolinimas yra 412,8
tūkst. Lt. Didžiausias įsiskolinimas už atliktus kelių priežiūros ir kitus darbus 993,3 tūkst. Lt
(negautos l÷šos, kurios buvo numatytos gauti 2009 metais pagal finansavimo sutartis), šalpų ir
išmokų gav÷jams už gruodžio m÷n. 927,8 tūkst. Lt ir paskolų už 2 129,0 tūkst. Lt (1 112 958,08 Lt
– tarptautin÷ paskola šilumos ūkiui, 95 000 Lt bankui „Swedbank“ – melioracijos projektui, 300
000 Lt bankui „Swedbank“ – Kalvarijos kultūros parko prapl÷timui ir tvarkymui, 227 656,5 Lt
bankui „Swedbank“ – investicinių projektų techninei dokumentacijai parengti, 393 386 Lt bankui
Snoras – mokyklos renovacijai).
Pavedimų l÷šos. Gauta l÷šų įvairiems pavedimams 10 357,4 tūkst. Lt, iš jų: šalpos
išmokoms ir transporto kompensacijoms bei jų administravimui – 5 444,1 tūkst. Lt, išmokoms
vaikams ir jų administravimui – 3 573,7 tūkst. Lt, kelių remontui bei priežiūrai – 1 263,5 tūkst. Lt
(993,3 tūkst. Lt neapmok÷ta už 2009 metų kelių priežiūros darbus), sveikatos priežiūrai mokyklose
– 35,3 tūkst. Lt, visuomen÷s sveikatos programai – 8,6 tūkst. Lt, iš Švietimo ir mokslo ministerijos
įvairioms programoms vykdyti – 32,4 tūkst. Lt (2008 m. – 107,20 tūkst. Lt), būsto pritaikymas
žmon÷ms su negalia – 56,9 tūkst.Lt.
2009 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauta finansin÷ parama projektui
„Kalvarijos kultūros namų renovacija“ – 398 258 Lt.
Per metus surinkta 12,9 tūkst. Lt. už patalpų nuomą.
Buvo naudojama kompiuterin÷ programa „Labbis” darbo užmokesčio ir turto apskaitai
atlikti. Skyriuje dirba penki darbuotojai. Bankinių sąskaitų operacijos atliekamos pagal Telehansa
sutartis elektroniniu būdu.
CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA
Vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas.
CVAT savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrol÷s ir vidaus audito
įstatymu, administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A–32 patvirtinta Vidaus
audito metodika, administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-171
patvirtintais Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatais, pareigybių aprašymais, kitais vidaus
audito veiklą reglamentuojančiais teis÷s aktais. Tarnyboje yra sukaupta ir susisteminta reikiama
teisin÷ baz÷ ir nuolat sekami jos pokyčiai.
CVAT ved÷jo pagrindin÷s funkcijos – planuoti, organizuoti ir vykdyti tarnybos veiklą pagal
patvirtintus Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatus.
CVAT yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriui.
Lietuvos Respublikos vidaus kontrol÷s ir vidaus audito įstatymo 7 str. 2 p. numato, kad „Vidaus
audito tarnybai neturi būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir
pateikiami vidaus audito rezultatai“. 2009 metais nebuvo užtikrintas CVAT veiklos
nepriklausomumas – buvo daromas poveikis audito planavimui bei audito atlikimo procesui,
pateikiant vidaus audito rezultatus, formuojant išvadas ir rekomendacijas: pavedant neplaninius
auditus CVAT, buvo formuojama audito apimtis, numatomas atlikimo terminas, d÷l audito atlikimo
prad÷ti tarnybiniai nusižengimo tyrimai.
CVAT 2009 metais nedalyvavo savivaldyb÷s administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai
pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų valdyme. Siekiant išsaugoti
objektyvumą, nedalyvavo nustatant bei įgyvendinant vidaus kontrol÷s, įskaitant ir finansų kontrolę,
procedūras. CVAT nebuvo pavesta vadovauti Antikorupcin÷s programos vykdymui.

CVAT tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinti audituotų viešųjų juridinių asmenų rizikos
valdymą ir vidaus kontrolę, pad÷ti įgyvendinti jų veiklos tikslus, kad vykdoma veikla būtų efektyvi
ir veiksminga.
Tarnyba vykd÷ šias pagrindines funkcijas: tikrino ir vertino savivaldyb÷s administracijos, jos
struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus
kontrol÷s funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos
Respublikos įstatymams, Vyriausyb÷s nutarimams ir kitiems teis÷s aktams. Taip pat tikrino ir
vertino strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, biudžeto
l÷šų bei turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, finansinių ir
veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą
laiku, turto apskaitos ir apsaugos procedūras. Atlikę vidaus auditus, reng÷ ataskaitas su išvadomis ir
rekomendacijomis, vykd÷ pažangos steb÷jimą.
CVAT ved÷jas vykd÷ ir kitas funkcijas, kurios nenumatytos Lietuvos Respublikos vidaus
kontrol÷s ir vidaus audito įstatymo 8 str. 3 p.:
- pareng÷ 2008 metų finansų kontrol÷s būkl÷s ataskaitą;
- dalyvavo darbo grup÷s, sudarytos Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m.
balandžio 10 d. įsakymu Nr. A-50 „D÷l darbo grup÷s administracijos specialistų funkcijų ir
atliekamų darbų krūviui įvertinti“, darbe.
- paskirtas darbo grup÷s vadovu Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. spalio
1 d. įsakymu Nr. A-139 „D÷l Socialinio darbo su socialin÷s rizikos šeimomis darbo organizavimui
tobulinti“.
- dalyvavo darbo grup÷s, sudarytos Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m.
spalio 21 d. įsakymu Nr. A-156 „D÷l darbo grup÷s socialinio darbo su socialin÷s rizikos šeimomis
darbo tvarkos“, darbe.
2009 metais CVAT buvo leista naudotis savivaldyb÷s administracijos, jos struktūrinių
padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta
informacija, galima buvo gauti audituotų juridinių asmenų reikalingas vidaus auditui atlikti
dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus ir informaciją. Auditų metu buvo gauta reikalingi
vadovų ir darbuotojų žodiniai bei raštiški paaiškinimai, tačiau ne visais atvejais buvo sudaromos
tinkamos sąlygos savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas, suformuluoti ir pateikti
rekomendacijas. Parengti vidaus auditų ataskaitų projektai buvo aptariami su audituotų įstaigų
vadovais ir valstyb÷s tarnautojais ar darbuotojais, atsakingais už atitinkamą veiklos ar darbo sritį.
Vidaus audito tarnybos veiklos planavimas.
Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2009 metų veiklos planas buvo sudarytas ir 2008-1231 patvirtintas CVAT ved÷jo bei raštiškai suderintas su administracijos direktoriumi. Metiniame
vidaus audito tarnybos plane numatyti vidaus audito subjektai, juose atlikto ankstesnio vidaus
audito data, vidaus auditų temos ir jų atlikimų trukm÷. Kiekvienam auditui atlikti buvo parengta
išsami vidaus audito programa ir konkretus audito atlikimo planas. Kiekvieno audito atlikimo
planas ir programa buvo aptariama su audituojamų įstaigų vadovais bei atsakingais darbuotojais
vidaus audito atlikimo įžangin÷je diskusijoje.
2009 m. veiklos planas buvo tikslintas. Į veiklos planą papildomai buvo įtraukta:
- Jung÷nų pagrindin÷s mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio, priedų ir priemokų prie
darbo užmokesčio mok÷jimo atrankinio patikrinimo auditinis tyrimas – CVAT ved÷jo sprendimu
(10 darbo dienų (toliau d. d.)), planas patikslintas 2009-01-23.
- Kalvarijos savivaldyb÷s turto 1995 m. kovo 17 d. negyvenamų pastatų, statinių ir patalpų
nuomos sutarties sąlygų ir įsiskolinimo 2009 m. geguž÷s 1 d. patikrinimo finansinis (teis÷tumo) ir
valdymo auditinis tyrimas – administracijos direktoriaus pavedimu/rezoliucija (11 d. d.), kadangi
auditinis tyrimas buvo atliekamas pagal administracijos direktoriaus pavedimą, planas patikslintas

nebuvo. Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009-06-29 pavedimu/rezoliucija
auditinis tyrimas buvo atšauktas. Audito ataskaita parengta nebuvo.
Pastaba. D÷l šio auditinio tyrimo CVAT ved÷jai Jurgitai Bulotienei buvo prad÷ti du
tarnybiniai nusižengimo tyrimai. D÷l vieno iš jų Kalvarijos administracijos direktoriaus įsakymu
paskirta nuobauda – papeikimas, kuris Kauno apygardos administracinio teismo 2009-12-03
sprendimu buvo panaikintas. D÷l antrojo tyrimas nutrauktas. Taip pat šio auditinio tyrimo metu
CVAT ved÷jui buvo įteiktas pranešimas apie pareigyb÷s panaikinimą.
- Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos projektin÷s veiklos auditas - pagal direktoriaus
2009 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. A-85 (5 d. d.), kadangi auditas buvo atliekamas pagal
administracijos direktoriaus pavedimą, planas patikslintas nebuvo.
- Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Socialinių reikalų skyriaus valstybinių šalpos
išmokų, socialinių pašalpų, valstybinių išmokų vaikams mok÷jimo auditas - pagal direktoriaus 2009
m. liepos 8 d. įsakymą Nr. A-94 (14 d. d.), kadangi auditas buvo atliekamas pagal administracijos
direktoriaus pavedimą, planas patikslintas nebuvo.
- Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus veiklos auditas –
CVAT ved÷jo sprendimu (15 d. d.), planas patikslintas 2009-10-30.
- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kelių priežiūros ir
pl÷tros programos l÷šų panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos savivaldyb÷je auditas – CVAT ved÷jo
sprendimu (6 d. d.), planas patikslintas 2009-12-08, audito pabaiga 2010 metais.
Centralizuota vidaus audito tarnyba d÷l nenumatytų 2009 metais auditų neatliko planinių
auditų:
- Kalvarijos savivaldyb÷s globos ir užimtumo centras – veiklos auditas su vidaus
kontrol÷s sistemos vertinimu (toliau – VKSV);
- Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros centras – veiklos auditas su VKSV;
- Kalvarijos savivaldyb÷s Alksnin÷s pagrindin÷ mokykla – veiklos auditas su VKSV;
- Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namai – veiklos auditas su VKSV.
Vidaus audito atlikimas ir rezultatai.
Atliekant vidaus auditą, priklausomai nuo vidaus audito subjekto, sudaromas vidaus audito
atlikimo planas, numatant tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimo priemones bei įvykdymo
laikotarpius. CVAT pagal tarnybos ved÷jo patvirtintą metų veiklos planą vykd÷ auditus ir vertino
audituojamo subjekto vidaus kontrol÷s sistemos funkcionavimą bei rizikos valdymą. Auditų metu
buvo tikrinama ir vertinama, ar audituojamųjų subjektų tikrinamuoju klausimu yra sudaryta ir
laikomasi veiklos planų, procedūrų, ar sukurta vidaus kontrol÷s sistema, ar ji realiai funkcionuoja,
kaip laikomasi nustatytų ir patvirtintų tvarkų, kitų teis÷s aktų ir sutarčių, turinčių įtakos audituojamo
subjekto veiklai. Patikrinama ir vertinama, ar racionaliai, pagal norminius teis÷s aktus ir sutartis
valdomas, naudojimas ir saugojamas patik÷tas naudoti turtas, prireikus patikrinama, ar toks turtas
egzistuoja.
Atliekant vidaus auditą buvo naudojamos procedūros: tikrinimai, skaičiavimai, steb÷jimai,
įvairios apklausos, priklausomai nuo tikslų ir masto. Renkant audito įrodymus atrankos būdu buvo
išanalizuojami audituojamo subjekto dokumentai – metin÷s ir kitos finansin÷s ataskaitos,
buhalterin÷s apskaitos analitiniai ir sintetiniai dokumentai, sutartys, priimti administraciniai
sprendimai, prireikus daromos dokumentų kopijos. Visa audito procedūrų metu surinkta medžiaga
buvo dokumentuojama darbo dokumentuose, kuriuose fiksuoti visi audito etapai, pradedant nuo
audito planavimo ir baigiant ataskaitos projekto suderinimu ir galutin÷s audito ataskaitos pateikimu.
2009 metais buvo atlikti aštuoni auditai. Vidaus auditų ataskaitose buvo pateikta 74
rekomendacijos tikslu sustiprinti vidaus kontrol÷s procedūras bei rizikos valdymą. Vidaus auditų
metu pažeidimų, nagrin÷tų atitinkamų teis÷saugos institucijų, nebuvo nustatyta.
2009 metais vidaus auditams atlikti tarnyboje buvo per mažai žmogiškųjų išteklių, kad kas
treji metai visuose audituojamuose juridiniuose asmenyse, kaip tą reglamentuoja Vidaus kontrol÷s ir
vidaus audito įstatymas, būtų įvertinama vidaus kontrol÷s sistemos veikla. Lauros Vinčiauskien÷s

vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu vyriausiosios auditor÷s pareigas ÷jo Lina Rinkevičiūt÷, kuri
2009-05-26 buvo atleista. Kitas pakaitinis valstyb÷s tarnautojas į CVAT auditoriaus vietą priimtas
nebuvo.
Vidaus audito ataskaitų rengimas ir teikimas.
Atliktų vidaus auditų tikrinimo ir vertinimo metu surinkta medžiaga buvo sisteminama ir
apibendrinama, jos pagrindu buvo parengtos audito ataskaitos. Ataskaitose pateiktos išvados yra
pagrįstos d÷stomojoje dalyje nustatytais faktais. Nurodomi pasteb÷ti veiklos procedūrų trūkumai,
pateiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti ir audituojamo subjekto galimų rizikų
valdymui bei vykdomai veiklai tobulinti. Pagal pateiktas rekomendacijas audituotų įstaigų vadovai
per 15 kalendorinių dienų pri÷m÷ sprendimus d÷l pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir pateik÷
patvirtintus įgyvendinimo priemonių planus.
Pažangos steb÷jimas.
Po atlikto vidaus audito, priklausomai nuo audito metu nustatytų faktų, pateiktų išvadų ir
rekomendacijų reikšmingumo, audituojamo subjekto vadovui buvo skiriama laiko pad÷čiai ištaisyti.
Buvo surašomos pažangos steb÷jimo pažymos, kuriose žymimos parengtos priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti arba pasidaroma tos rekomendacijos įgyvendinimo priemon÷s kopija.
2009 metais buvo atlikti aštuoni auditai. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų panaudojimo pagal paskirtį 2009
metais Kalvarijos savivaldyb÷je auditas prad÷tas 2009-12-16 ir bus baigtas 2010 metais.
Audito ataskaitose pateikta 74 rekomendacijos:
Finansinis auditas:
Kalvarijos savivaldyb÷s Jung÷nų pagrindin÷s mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio, priedų ir
priemokų prie darbo užmokesčio mok÷jimo atrankinio patikrinimo auditinis tyrimas - 10
rekomendacijų.
Programos auditas:
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus bei
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais patvirtintų l÷šų panaudojimo pagal paskirtį
Kalvarijos savivaldyb÷je auditas – 5 rekomendacijos.
Informacinių sistemų auditas:
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos informacinių sistemų rizikos įvertinimo auditas -12
rekomendacijų.
Veiklos auditai:
Kalvarijos savivaldyb÷s sporto centro veiklos audito su vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu
auditas – 10 rekomendacijų;
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Ekonomin÷s pl÷tros ir investicijų skyriaus projektin÷s
veiklos auditas – 4 rekomendacijos;
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Socialinių reikalų skyriaus valstybinių šalpos išmokų,
socialinių pašalpų, valstybinių išmokų vaikams mok÷jimo auditas – 6 rekomendacijos;
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus veiklos auditas - 6
rekomendacijos.
Valdymo auditas:
Kalvarijos savivaldyb÷s Nemunaičių pagrindin÷s mokyklos valdymo audito su vidaus kontrol÷s
sistemos vertinimu auditas – 21 rekomendacija.
Didžiausio reikšmingumo rekomendacijos suformuotos d÷l vidaus kontrol÷s procedūrų ir
priemonių stiprinimo, apimant įstaigose patvirtintas vidaus tvarkas, sutartis, viešuosius pirkimus,
informacijos pateikimo procesus, taip pat teis÷s aktų laikymąsi, atsiskaitymą bei kontrolę.
Pažangos steb÷jimas 2009 metais buvo vykdomas 8 (aštuoniuose) audituotuose objektuose,
kuriuose vertinta 41 rekomendacija, įgyvendinta 30 rekomendacijų. Vertinant rekomendacijų
įgyvendinimą nustatyta, kad kai kurios rekomendacijos yra nepilnai įgyvendintos arba neprad÷tos

įgyvendinti. Neįgyvendintos arba dalinai įgyvendintos rekomendacijos bus vertinamos pakartotinai,
kitose audituotuose įstaigose pažangos steb÷jimas bus vykdomas 2010 metais.
Informacija apie vidaus kontrol÷s vertinimą viešajame juridiniame asmenyje.
2009 metais atliktų auditų metu buvo tikrinama ir vertinama savivaldyb÷s administracijos,
jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų
vidaus kontrol÷s funkcionavimas, rizikos veiksnių valdymo efektyvumas. Auditų metu audituotų
įstaigų ir administracijos struktūrinių padalinių vidaus kontrol÷s sistema įvertinta:
Kalvarijos savivaldyb÷s Jung÷nų pagrindin÷s mokyklos Darbuotojų darbo užmokesčio,
priedų ir priemokų prie darbo užmokesčio mok÷jimo atrankinio patikrinimo auditinis
tyrimas
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais patvirtintų l÷šų
panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos savivaldyb÷je auditas
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Informacinių sistemų rizikos įvertinimo auditas

Kalvarijos savivaldyb÷s sporto centro veiklos audito su vidaus kontrol÷s sistemos
vertinimu auditas

- nepatenkinamai

- patenkinamai

- patenkinamai
- gerai

Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Ekonomin÷s pl÷tros ir investicijų skyriaus
projektin÷s veiklos auditas

- patenkinamai

Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Socialinių reikalų skyriaus valstybinių
šalpos išmokų, socialinių pašalpų, valstybinių išmokų vaikams mok÷jimo auditas

- patenkinamai

Kalvarijos savivaldyb÷s Nemunaičių pagrindin÷s mokyklos valdymo audito su
vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu auditas

- patenkinamai

Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus veiklos
auditas

- patenkinamai

Atliekant auditą Jung÷nų pagrindin÷je mokykloje nustatyti svarbūs darbo užmokesčio l÷šų
naudojimo pažeidimai, vidaus kontrol÷s trūkumai d÷l aplaidžios apskaitos, tod÷l vidaus kontrol÷
įvertinta nepatenkinamai.
Savivaldyb÷s struktūrinių padalinių specialistai, kitų biudžetinių įstaigų vadovai ir buhalterinę
apskaitą tvarkantys specialistai neretai prašo patarti vidaus kontrol÷s sistemos tobulinimo, finansų
kontrol÷s sistemos sukūrimo, viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo klausimais. 2009 metais
pasteb÷ta, kad savivaldyb÷s administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai skyr÷ daugiau
d÷mesio visų kontrol÷s rūšių sistemai tobulinti. Tuo tikslu buvo atlikti neplaniniai – pavedamieji
auditai, įvertinta vidaus kontrol÷s būkl÷.
Kvalifikacijos k÷limas.
Savivaldyb÷s administracija sudar÷ sąlygas kelti savo kvalifikaciją ir tobulinti profesinius
įgūdžius. 2009 metais Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos CVAT ved÷jas išklaus÷ Lietuvos
Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto vidaus auditorių mokymų 80 val. kursą ir
išlaik÷ kvalifikacinį vidaus auditoriaus egzaminą, įgijo atestuoto vidaus auditoriaus vardą.
2009 metais CVAT ved÷jo darbas buvo įvertintas gerai.
Kita svarbi informacija.
2009 metais Kalvarijos savivaldyb÷s biudžetin÷se įstaigose atliktas Lietuvos Respublikos
valstyb÷s kontrol÷s finansinis (teis÷tumo) auditas. Auditas atliktas Kalvarijos gimnazijoje, Jung÷nų
pagrindin÷je mokykloje, Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje bei Kalvarijos priešgaisrin÷s apsaugos
ir gelb÷jimo tarnyboje.
Išvados, pasiūlymai.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos CVAT savo tiesiogin÷je veikloje susiduria su
problemomis d÷l audito atlikimą reglamentuojančių teis÷s aktų:

Lietuvos Respublikos vidaus kontrol÷s ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje
nurodyta:
„3. Vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas
vidaus audito tarnybos vadovo sprendimu, raštu jį suderinus su viešojo juridinio asmens vadovu“.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodyta:
„4. Vidaus audito tarnyba dirba pagal su savivaldyb÷s administracijos direktoriumi suderintą
metinį vidaus audito tarnybos veiklos planą. Savivaldyb÷s administracijos direktorius gali pavesti
vidaus audito tarnybai atlikti metiniame vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytą vidaus
auditą. Metiniame vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti
atliekamas vidaus audito tarnybos vadovo sprendimu, raštu suderinus su savivaldyb÷s
administracijos direktoriumi“.
Min÷tų teis÷s aktų palyginimas rodo, kad nevienodai įtvirtinamas teisinis pagrindas atlikti
vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytą vidaus auditą.
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Bendrųjų reikalų skyriaus (iki 2009 m. liepos 1 d. – Sekretoriato tarnybos) darbas buvo
organizuojamas pagal galiojančius įstatymus, tarybos veiklos reglamentą, administracijos nuostatus,
tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus nuostatus su
v÷lesniais jų pakeitimais, tarnautojų pareigybių aprašymus ir jų pakeitimus.
Per 2009 m. laikotarpį užregistruoti 387 tarybos sprendimų projektai, pagal norminius ir
metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 18 tarybos pos÷džių protokolų, įforminti
366 sprendimai. Nepriimti 3 sprendimai, 4 – atid÷ta, kai kurie nagrin÷ti v÷liau, buvo ir nenagrin÷tų
sprendimų projektų. Visi tarybos sprendimai padauginti ir išsiuntin÷ti atitinkamoms
suinteresuotoms įstaigoms ar asmenims.
Pad÷ta organizuoti tarybos komitetų pos÷džius, sukviesti komitetų narius, įforminti
protokolus ir kt. Per 2009 m. laikotarpį buvo parengti ir įforminti 43 komitetų pos÷džių protokolai.
Užregistruoti 63 mero potvarkiai.
Per metus gautos ir įregistruotos 342 sutartys.
Užregistruoti 197 administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais
bei 389 savivaldyb÷s vykdomosios institucijos įsakymai.
Buvo tvarkomi, registruojami, perduodami vykdytojams ir susegami pagal bylų
nomenklatūrą siunčiamieji bei gaunamieji raštai, kiti dokumentai, sekami įvykdymo terminai ir t. t.
Iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų gauta 3 740 dokumentų. Išsiųsta 1 966 dokumentai.
2009 m. gauta 126 piliečių ir kitų asmenų rašytiniai prašymai, pareiškimai, pasiūlymai ir
skundai. Jie išnagrin÷ti ir įforminti pagal nustatytą tvarką.
Interesantai buvo priimami kiekvieną darbo dieną, operatyviai teikiama reikiama
informacija, nukreipiami pas tarnautojus pagal jų kompetenciją ir kt.
Pagal raštvedybos reikalavimus parengtas ir nustatyta tvarka suderintas su Marijampol÷s
apskrities archyvu 2010 metų savivaldyb÷s administracijos bylų dokumentacijos planas, registrų
sąrašas.
Buvo tikrinama, ar mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos
sprendimų, siunčiamųjų dokumentų projektai parengti pagal raštvedybos reikalavimus, ar n÷ra
rašybos, skyrybos ir didžiųjų kalbos klaidų.
Pagal administracijos skyrių, skyriams nepriskirtų vyriausiųjų specialistų ir seniūnų
pateiktas 2009 m. veiklos ataskaitas parengta apibendrinta administracijos veiklos metų ataskaita.
Taip pat parengta apibendrinta savivaldyb÷s tarybos ir mero 2009 metų veiklos ataskaita.
2009 m. išduota 657 archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas senatv÷s pensijai arba
invalidumo pašalpoms gauti, išankstiniam senatv÷s pensijos skaičiavimo duomenų kaupimui ir
darbo stažui apskaičiuoti.

2009 m. kreip÷si 50 asmenų, nukent÷jusių nuo 1939-1990 metų okupacijų. Jiems pad÷ta
surinkti ir parengti dokumentus (teisių atstatymo pažym÷jimus iš Generalin÷s prokuratūros;
archyvines pažymas asmenims, įtrauktiems į numatytų ištremti iš Lietuvos asmenų sąrašus;
prašymus; anketas; gyvenimo aprašymus ir kt.), juos įforminti ir perduoti Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir piliečių, nukent÷jusių nuo okupacinių režimų, prašymus
teisiniam statusui pripažinti.
Priimta ir archyvo fonde saugoma 74 įstaigų ir organizacijų dokumentai. Per 2009 metus
archyvo fondas papildytas 6 įstaigų dokumentais.
KALVARIJOS SAVIVALDYBöS VALSTYBINöS KALBOS TVARKYMAS
Kalvarijos savivaldyb÷s valstybin÷s kalbos tvarkytojas vyriausiasis specialistas darbą
prad÷jo 2009 m. lapkričio 2 d.
Kalvarijos savivaldyb÷s valstybin÷s kalbos tvarkytojas vyriausiasis specialistas darbą
organizuoja vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 7 str. 12 p. aptartą valstybinę (valstyb÷s perduotą savivaldyb÷ms)
funkciją – valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷ – ir vadovaudamasis Valstybin÷s
kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344; 2002, Nr. 68-2760 (2002-07-03)) įgyvendinimo, kalbos
politikos, lietuvių kalbos tvarkymo, norminimo nuostatomis, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašu,
patvirtintu Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 (Žin., 1998, Nr. 18-445), kitais šios srities nutarimais, Valstybin÷s
kalbos inspekcijos nurodymais, rekomendacijomis, Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso
(Žin., 2000, Nr. 22-552; 2002, Nr. 75-3214) atitinkamais straipsniais ir pareigyb÷s aprašymu.
Valstybin÷s kalbos inspekcijos vardu nagrin÷tų administracinių teis÷s pažeidimų bylų per
ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Prižiūr÷ta, kaip vartojama valstybin÷ kalba ir kaip laikomasi jos taisyklingumo reikalavimų
savivaldyb÷s teritorijos įstaigose, įmon÷se bei organizacijose, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
pos÷džiuose, viešuose renginiuose ir kt.
Per ataskaitinį laikotarpį pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir
įforminta bei pateikta siūlymų, atliktos patikros pagal VKI pavedimus, savo iniciatyva arba
interesantų prašymus ir bendrųjų rekomendacijų kalbos vartotojams:
1. D÷l nekvalifikuotai parengtos informacijos apie partneryst÷s ir bendradarbiavimo sutarties
pasirašymą su Balstog÷s Dambrovos valsčiumi (Lenkija).
2. D÷l nekvalifikuotai parengtos informacijos apie geriausių Kalvarijos savivaldyb÷s
žemdirbių šventę.
3. D÷l raštin÷s reikmenų, prietaisų ir kitų pavadinimų.
4. D÷l žodžių filialas ir padalinys reikšmių aiškinimo.
5. D÷l einamų pareigų pavadinimų.
6. Kalvarijos savivaldyb÷s Nemunaičių pagrindin÷s mokyklos interneto tinklalapio kalbos
patikra.
7. Uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Travedus“ interneto svetain÷s kalbos patikra.
8. Rekomendacijos savaitraščiui „Kalvarijos kraštas“ d÷l kalbos taisyklingumo.
9. D÷l Kosto Kyno leidybos įmon÷s leidinių kalbos.
10. D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos vidaus tvarkos taisyklių kalbos ir
valstybin÷s (valstyb÷s deleguotos) funkcijos ignoravimo.
11. D÷l rengiamų teis÷s aktų kalbos.
12. D÷l Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose.
13. D÷l istoriko Alvydo Totorio parengtos publikacijos „Kalvarijos miesto atsiradimas ir
raida“ kalbos ir jos suredagavimas.

14. Bendra informacija apie Kalvariją papildyti savivaldyb÷s tinklalapiui.
15. D÷l Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos ir Valstybin÷s kalbos inspekcijos
kompetencijos ir savivaldyb÷s kalbos tvarkytojo funkcijų išaiškinimo.
16. D÷l valstybin÷s kalbos vartojimo kai kurių dalykų per Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
52, 53, 54, 55, 56 pos÷džius ir rekomendacijos pos÷džių dalyvių kalbos kultūros bei taisyklingumo
klausimais.
17. Rekomendacijos d÷l reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos
zonose įrengimo ir kalbos ir kt.
18. Lietuvos Respublikos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai d÷l vietovardžio
Kalvarija netaisyklingos miesto ir savivaldyb÷s pavadinimo daugiskaitin÷s formos vartojimo.
Dalyvauta komandinio darbo, valdymo, valstybin÷s kalbos tvarkybos, vartotojų teisių
apsaugos, audito ir kitokiuose seminaruose, atlikti skirtieji darbai, pateiktos atitinkamos ataskaitos.
Parengta ir susisteminta informacija, susijusi su teritorija, gyventojais, įstaigomis, ir pateikta
suinteresuotoms įstaigoms ir organizacijoms, kaip antai: enciklopedijų „Kas yra kas Lietuvoje“
leidyklai, leidyklai „Algimantas“, „Eniro Lietuva“ ir kt.
Papildytas surinktų, susistemintų, sukirčiuotų toponimų, hidronimų sąrašas ir pateiktas
suinteresuotoms institucijoms.
Valstyb÷s įmonei Registrų centras teiktos žinios, tikslinti kaimų pavadinimai ir kt.
Parengta Kalvarijos savivaldyb÷s interneto tinklalapiui papildoma medžiaga skyriui
„Valstybin÷s kalbos priežiūra ir kontrol÷“, apimanti kai kuriuos kanceliarin÷s kalbos patarimus,
santrumpas, savivaldyb÷s toponimų ir hidronimų kirčiavimą ir kitus klausimus.
Buvo bendraujama su suinteresuotų spaudos leidinių redakcijomis, jų vadovais ir
žurnalistais.
Sumaketuota ir apipavidalinta keliasdešimt renginių skelbimų, pad÷kos raštų, kvietimų,
sveikinimo adresų, atvirukų ir kt.
Periodiškai tikrinta, kaip administracijos padaliniai laikosi raštvedybos reikalavimų.
Suredaguota, surinkta, sumaketuota interneto svetainei www.kalvarija.lt daugiau kaip 70
informacinių ir kitokių straipsnių ir t. t.
Teiktos konsultacijos kanceliarin÷s kalbos, kalbos praktikos ir kalbos kultūros klausimais.
Dalyvauta kai kurių komisijų ir darbo grupių veikloje.
ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS
Parengta ir įgyvendinta:
1. 2009 metų švietimo veiklos programa.
2. Finansin÷ 2009 metų programa.
3. M÷nesiniai veiklos planai (10 planų).
Vykdyta švietimo įstaigų priežiūra bei parengtos 6 atitinkamos pažymos.
Dalyvauta trylikoje Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių informavimo ir
technin÷s kūrybos centro programų, projektų, konkursų.
Organizuoti 7 pasitarimai švietimo įstaigų vadovams.
Organizuoti 22 seminarai, konferencijos, pasitarimai mokytojams.
Dalyvauta Kalvarijos savivaldyb÷s Švietimo tarybos, Administracin÷s komisijos prie
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos, Vaikų socializacijos 2009 m. programų r÷mimo konkurso ir
koordinavimo komisijos, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos prevencinio darbo koordinavimo
grup÷s darbe, Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros centro veiklos optimizavimo planui parengti darbo
grup÷s ir Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros centro akreditavimo komisijos veikloje ir kt.

Švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisija 2 vadovams nustat÷ veiklos ir
kompetencijos atitiktis turimai vadovo kvalifikacinei kategorijai, surengti 6 komisijos pos÷džiai.
Dalyvauta dvylikoje švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijų pos÷džių.
Suorganizuoti 25 savivaldyb÷s mokinių konkursai, olimpiados.
Surinkti duomenys apie Profesinio informavimo taškų veiklą, duomenys d÷l mokyklų
tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano pakeitimo, atlikta Kalvarijos savivaldyb÷s švietimo
steb÷senos rodiklių 2008-2009 m. m. analiz÷. Surinkti duomenys ir atlikta valstybinių ir mokyklinių
brandos egzaminų rezultatų analiz÷.
Koordinuota savivaldyb÷s mokinių tarybos veikla.
Organizuotos įvairios akcijos, renginiai: Nacionalinio diktanto konkursas, akcija
„M÷nuo be smurto prieš vaikus“, Mokslo ir žinių diena, Konstitucijos egzaminas, Kal÷din÷ akcija
„Parsinešk Kal÷das į savo namus“.
Parengta ir išsiųsta 17 dokumentų įvairioms institucijoms.
Dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos, Mobilizacijos departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Marijampol÷s apskrities
švietimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo pl÷tot÷s centro organizuojamuose
seminaruose ir konferencijose.
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2009 metais užtikrino
vaiko teisių apsaugą, vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teis÷s aktų
įgyvendinimą ir priežiūrą, atstovavo įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka vaiko teis÷ms ir jo
teis÷tiems interesams teismuose, gyn÷ vaiko teises šeimose, glob÷jų / rūpintojų ir įvaikintojų
šeimose, valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijose, organizavo įstatymų nustatyta tvarka globą / rūpybą
vaikams šeimose, globos namuose, organizavo įvaikinimą, rūpinosi nuskriaustais vaikais, visais
atvejais steng÷si apginti vaiko teises, dirbo prevencinį darbą su socialin÷s rizikos šeimomis. Savo
darbe vadovavosi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais, Lietuvos
Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
sprendimais, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijomis ir kitais teis÷s aktais.
Kalvarijos savivaldyb÷je per 2009 m. į socialin÷s rizikos šeimų sąrašą buvo įrašytos 24
šeimos, o išbraukta 16 šeimų. Iš viso 2008-12-31 Kalvarijos savivaldyb÷je buvo 67 socialin÷s
rizikos šeimos, jose auga 201 vaikas. Visos šios šeimos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų
yra aplankomos nors kartą per m÷nesį. Esant poreikiui, šios šeimos aplankomos ir dažniau, kartais
viena šeima aplankoma vieną, du ir daugiau kartų per savaitę. Nuvykę į šeimą specialistai ne tik
aplanko šeimą, bet kiekvieną kartą išsiaiškina tos šeimos problemas, ieško kartu sprendimų būdų,
tarpininkauja tarp kitų institucijų ar savivaldyb÷s padalinių. Apie esamas problemas informuoja
socialinius darbuotojus darbui su socialin÷s rizikos šeimomis ir jų vaikais. Taip pat, esant
pranešimams, kad pažeistos vaiko teis÷s, vykstama į kitas šeimas (informacija gaunama telefonu,
informacija iš policijos, poliklinikos, seniūnijų, mokyklų ir kt.). Tokių neplanuotų apsilankymų
būna du, tris, keturis kartus per savaitę. Su socialin÷s rizikos šeimomis ir jų vaikais nuo 2009 m.
dirbo penki socialiniai darbuotojai, kurie yra prie Kalvarijos globos ir užimtumo centro. Lankantis
šeimose, bendradarbiauta su socialiniais darbuotojais darbui su socialin÷s rizikos šeimomis,
seniūnais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, mokyklų socialiniais pedagogais, Kalvarijos policijos
komisariato pareigūnais, medikais. Kiekvieną m÷nesį susirinkdavo socialiniai darbuotojai darbui su
socialin÷s rizikos šeimomis, Socialinių reikalų skyriaus paslaugų specialistas, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistas ir aptardavo iškilusias problemas, bandydavo rasti išeitis, kaip pad÷ti socialin÷s

rizikos šeimoms ir jų vaikams. Nuo 2009 m. rus÷jo m÷n. kartu į seniūnijas aptarti socialinio darbo
rezultatų vyksta Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto
pirmininkas J. Švedas. Daugeliu atvejų pagalbos buvo prašoma policijos, kuri geranoriškai
pad÷davo, nuvykus į šeimas, užtikrinti darbuotojų saugumą ir viešąją tvarką.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2009 metais 164
kartus dalyvavo teismo pos÷džiuose, atstovaudamas vaikų teis÷ms ir jų teis÷tiems interesams. Iš
viso teismui pateikta 143 išvados. Buvo bylos d÷l t÷vyst÷s nustatymo, materialinio išlaikymo vaikui
priteisimo, santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaikui priteisto
materialinio dydžio priteisimo ar padidinimo, santuokinio amžiaus sumažinimo
Savarankiškai, kaip ieškovų, pateikta teismui 18 bylų d÷l t÷vų valdžios apribojimo,
nuolatin÷s globos/rūpybos steigimo, glob÷jo/rūpintojo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo, materialinio išlaikymo priteisimo bei vaiko atskyrimo nuo t÷vų. Šioms byloms buvo
surašyti ieškiniai, surinkta visa reikiama informacija ir medžiaga bei pateikta teismui.
Marijampol÷s rajono apylink÷s teismui pateikti pareiškimai d÷l glob÷jo pakeitimo ir vaiko
gyvenamosios vietos nustatymo, iš viso 20 bylų.
Vaiko teisių apsaugos skyrius 13 kartų dalyvavo baudžiamosiose bylose, kuriose
nepilnamečiai vaikai buvo įtariami padarę nusikalstamas veikas, arba buvo liudininkai ir
apklausiami tardytojų, prokurorų, teis÷jų. Šiose bylose Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų
dalyvavimas yra būtinas, pateikia vaiko šeimos buities ir gyvenimo sąlygų aktus. Vaiko teisių
apsaugos skyriaus atstovai užtikrina, kad nebūtų pažeistos vaiko teis÷s, dalyvauja pačioje
apklausoje, kai reikia vaikui psichologin÷s pagalbos ir pan.
Marijampol÷s rajono apylink÷s teismui Vaiko teisių apsaugos skyrius pareng÷ ir pateik÷
prašymą d÷l vidutin÷s priežiūros skyrimo nepilnamečiui.
2009 metais Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymais buvo įsteigta 33
laikinosios globos/rūpybos institucijose (globos namuose), iš kurių 19 vaikų apgyvendinti
Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose, 4 vaikai apgyvendinti Alytaus apskrities
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Dar 10 vaikų įsteigtos laikinosios globos šeimoje.
Penkiems vaikams įsteigta globa t÷vų prašymu d÷l t÷vų išvykimo į užsienį. Šiuo atveju
globos pašalpa vaikui nemokama.
2009 metais buvo įvaikintas vienas mūsų savivaldyb÷s vaikas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius suteik÷ gyventojams juos dominančią informaciją apie
galimybę globoti/rūpintis vaiku ir apie įsivaikinimą.
Teikta informacija Kalvarijos policijos komisariatui apie nepilnamečio, įtariamo padarius
nusikaltimą, gyvenimo ir buities sąlygas, globos namų administracijai – apie asmens buities ir
gyvenimo sąlygas norinčio iš globos namų savaitgaliais, švenčių ar atostogų metu pasiimti vaiką.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo Kalvarijos policijos, Marijampol÷s
rajono prokuratūros, Marijampol÷s rajono apylink÷s teismo rengtose nepilnamečių, kurie buvo
įtariami padarę nusikaltimus, apklausose.
Buvo siunčiami užklausimai Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos apie asmens teistumą ir patraukimą baudžiamojon atsakomyb÷n, kuris
nori globoti/rūpintis vaiku, teikta informacija kitų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriams apie
nepilnamečių t÷vus, giminaičius, gyvenančius mūsų savivaldyb÷je.
Kalvarijos savivaldyb÷je 2009 metais šeimose buvo globojama/rūpinamasi 66
nepilnamečiais vaikais. Dažniausiai vaikus, likusius be t÷vų globos, globoja giminaičiai, seneliai,
tik keliose šeimose, kuriose globojami visiškai svetimi vaikai, n÷ra giminyst÷s ryšių. Globojančiose
šeimose stengtasi apsilankyti bent kartą per metus, šeimoje iškilus problemoms – ir dažniau (tai
sudar÷ 88 apsilankymus šeimose). Pasteb÷tina, kad problemos globojančiose šeimose pradeda kilti,
vaikams prad÷jus bręsti, paauglyst÷s periodu, esant dideliam amžiaus skirtumui tarp
glob÷jo/rūpintojo ir globojamo/rūpinamo vaiko.

Kasmet Vaiko teisių apsaugos skyrius teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Valstyb÷s vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai apie socialin÷s
rizikos šeimų skaičių savivaldyb÷je, globojančių/rūpinančių šeimų ir globojamų/rūpinamų vaikų
skaičius, informaciją apie galimus įvaikinti vaikus, taip pat teikia informaciją apie dalyvavimą
teismuose ir kt. Bendradarbiauta su Vilkaviškio, Marijampol÷s, Šakių, Kazlų Rūdos, taip pat ir kitų
savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir skyriais.
Teikta informacija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampol÷s skyriui
apie motinas, turinčias, bet neauginančias savo vaikų, kuriems yra įsteigta globa/rūpyba ir
apgyvendinti vaikų globos namuose.
2009-12-31 Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose, Sangrūdos k.,
Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., gyveno 32 vaikai, iš kurių 14 globojami laikinai, o likusieji –
nuolat.
Kalvarijos savivaldyb÷s mokyklose buvo organizuojami renginiai „Geguž÷ – m÷nuo be
smurto“. Kiekvienoje mokykloje buvo skaitomos paskaitos apie smurtą ir jo neigiamą įtaką
vaikams.
2009 veik÷ ,,Strategin÷s partneryst÷s informacinių sistemų” (SPIS) duomenų kaupimo
sistema. Šioje programoje kaupiami visi duomenys, susiję su vaiko teisių apsauga: rizikos šeimų
sąrašai, veikla, susijusi su teismais, informacija apie globojamus, smurtą patyrusius vaikus.
Parengta ir įgyvendinta jaunimo programa 2009 metams.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai
dalyvavo įvairių institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose.
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS VEIKLA
Koordinuotas Kalvarijos savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos darbas. Jaunimo reikalų
koordinatoriaus iniciatyva organizuoti 5 tarybos pos÷džiai.
Koordinuotas Kalvarijos savivaldyb÷s mokinių tarybos darbas.
Inicijuotas jaunimo veiklos projektų r÷mimo konkursas. Finansuotas 1 projektas –
Marijampol÷s apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato
,,TAGIJAD 2009”. Tai tarptautinis prevencinis projektas, kuriame dalyvavo Kalvarijos
savivaldyb÷s ir Estijos jaunimas. Projekto partneriai – Estijos R.Lõunos policijos pefektūra.
Aplankytas jaunimas, jaunimo grup÷s, organizuotas iniciatyvaus savivaldyb÷s jaunimo
supažindinamas su galimyb÷mis dalyvauti projektin÷je veikloje, pasidalinimas jaunimo politikos
naujov÷mis su savivaldyb÷s jaunimo NVO nariais, neformaliomis jaunimo iniciatyvin÷mis
grup÷mis, aktyviais moksleiviais ir su jais dirbančiais žmon÷mis (apie 120 susitikimų).
Organizuotas seminaras projektų rengimo klausimais, kuriame dalyvavo jaunimo
organizacijų ir neformalių jaunimo grupių lyderiai ir nariai.
Skatinti jaunimo lyderiai, jaunimo organizacijos, mokyklų nariai dalyvauti seminaruose,
mokymuose, susijusiuose su jaunimo veikla ir jos galimyb÷mis, dalyvauti Jaunimo reikalų
departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos programose, ES programoje ,,Veiklus
jaunimas”, kitų fondų konkursuose. Pad÷ta parengti paraiškas.
Konsultuotas jaunimas, jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos,
jaunimo politikos, veiklos, projektų rašymo srityje (45 atvejai).
Dalyvauta Kalvarijos savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos, Socialinio darbo su socialin÷s
rizikos šeimomis darbo tvarkai parengti grup÷s, Strateginio planavimo grup÷s, Bendruomen÷s vaiko
teisių apsaugos tarnybos, Prevencinio darbo koordinavimo grup÷s, Švietimo tarybos veikloje.
Dalyvauta 7 seminaruose ir konferencijose.
TEISöS IR PERSONALO SKYRIUS

2009 metais buvo parengti 305 Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
įsakymai darbuotojų atostogų klausimais, 211 – darbuotojų komandiruočių klausimais, 244 –
personalo klausimais.
Suderinti 366 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybai parengti sprendimų projektai.
Buvo parengti 45 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektai
Taip pat buvo rengiami, derinami ir vizuojami savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų –
administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektai, atstovauta Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijai Marijampol÷s rajono teismo procese (4 pos÷džiai), Kauno apygardos teismo procese
(1 pos÷dis) bei Kauno apygardos administraciniame teisme - 9 teismo procesuose (19 pos÷džių).
Kalvarijos savivaldyb÷s tarybai atstovauta Kauno apygardos administraciniame teisme – 1 teismo
procese (2 pos÷džiai).
Kalvarijos savivaldyb÷je 2009 metais 299 pareišk÷jams buvo suteikta pirmin÷ teisin÷
pagalba, iš jų 15 gyventojų pirmin÷ teisin÷ pagalba tuo pačiu metu dviem klausimais, tod÷l bendras
klausimų, kuriais buvo teikiama pirmin÷ teisin÷ pagalba, skaičius – 314.
Pirmin÷s teisin÷s pagalbos teikimo trukm÷s pratęsti nebuvo pagrindo, tod÷l jos trukm÷
nepratęsta n÷ vienam pareišk÷jui.
N÷ vienam pareišk÷jui nebuvo atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą.
Negautas n÷ vienas pareišk÷jų skundas d÷l pirmin÷s teisin÷s pagalbos.
99 pareišk÷jams surašyta ar pad÷ta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
N÷ vienas pareišk÷jas nepageidavo, kad būtų parengta taikos sutartis, tod÷l neparengta n÷
viena taikos sutartis.
CIVILINöS METRIKACIJOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Civilin÷s metrikacijos skyriuje 2009 metais
sudarytas 441 civilin÷s būkl÷s akto įrašas, išduoti 475 liudijimai.
Bendras gimimo įrašų skaičius 116: 113 gimimo akto įrašų sudaryta naujagimiams, 6
gimimo akto įrašai sudaryti, apskaitant užsienio valstyb÷se (Airija, Anglija, Norvegija, Šveicarija)
sudarytus gimimo aktus, sudaryti 3 atkurti gimimo akto įrašai. Išduota 116 gimimo liudijimų.
Iš įregistruotų naujagimių: 49 mergait÷s ir 64 berniukai. T÷vams nesusituokus gim÷ 44
vaikai: 15 naujagimių gim÷ vienišoms mamoms, t÷vystę pripažino 29 asmenys. Jauniausios motinos
amžius – 15 metų.
2009 m. mir÷ 99 vyrai, 97 moterys ir 2 vaikai, gyvenę Kalvarijos savivaldyb÷je.
Darbingo amžiaus būdami mir÷ 34 vyrai ir 15 moterų. Užsienyje mir÷ 2 darbingo amžiaus
Kalvarijos savivaldyb÷s gyventojai.
Įregistruota 1 užsienio valstyb÷s piliečio, mirusio Kalvarijos savivaldyb÷je, mirtis.
Bendras įregistruotų mirties akto įrašų skaičius - 199. Išduota 199 mirties liudijimai.
2009 m. sudaryti 32 santuokos akto įrašai, išduoti 32 santuokos liudijimai. Iš jų: 27
santuokos vyko Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Civilin÷s metrikacijos skyriuje, 3
bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir 2 užsienio valstyb÷se sudarytos santuokos,
įtrauktos į apskaitą.
2009 m. registruota 1 nepilnamečio santuoka. Su užsienio piliečiais įregistravo santuoką
2 Kalvarijos savivaldyb÷s gyventojai.
Neįvyko 4 santuokos, nes prašymus susituokti padavę asmenys neatvyko į santuoką.
Išduotos pažymos apie LR gyventojo šeiminę pad÷tį 5 asmenims, deklaruojantiems
gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldyb÷je ir ketinantiems įregistruoti santuoką užsienio valstyb÷se.
2009 m. išsituok÷ 26 Kalvarijos savivaldyb÷je gyvenančios šeimos. Pagal gautus teismo
sprendimus sudaryti 26 santuokos nutraukimo akto įrašai. Išduoti 37 ištuokos liudijimai.

Pagal gautus gyventojų prašymus buvo užvesta 27 civilin÷s būkl÷s akto įrašo papildymo,
pakeitimo, ištaisymo bylos, 3 civilin÷s būkl÷s akto įrašo atkūrimo bylos. Santuokos akto įrašui
pakeisti, papildyti, ištaisyti - 6 bylos, gimimo akto įrašui pakeisti, papildyti, ištaisyti - 16 bylų, 3
bylos – mirties akto įrašui pakeisti, papildyti, ištaisyti ir 2 bylos – vardo, pavard÷s pakeitimui. Visos
bylos užbaigtos, parašytos išvados, papildymo pakeitimo akto įrašai, sudaryti atkurti įrašai, išduoti
atitinkami liudijimai.
Iš viso sudaryti 68 civilin÷s būkl÷s akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.
2009 m. iš kitų įstaigų gauta 197 raštai, išsiųsta 240 raštų. Registruotas 201 piliečio
prašymas d÷l kartotinių liudijimų, civilin÷s būkl÷s akto įrašų ir archyvinių pažymų išdavimo.
Išduota 63 gimimo, 20 mirties, 14 santuokos kartotinių liudijimų, 19 archyvinių pažymų.
Kartotiniams liudijimams, civilin÷s būkl÷s akto įrašams ir pažymoms gauti į kitas
civilin÷s metrikacijos įstaigas išsiųsti 102, į Lietuvos istorijos archyvą 40 gyventojų prašymų.
CIVILINö SAUGA IR KARO PRIEVOLö
Pagrindinis savivaldyb÷s civilin÷s saugos ir gelb÷jimo sistemos (toliau - sistemos) veiklos
organizavimo tikslas - užtikrinti sistemos veiklos funkcionavimą Kalvarijos savivaldyb÷je, o
uždavinys - organizuoti ir koordinuoti sistemos institucijų pasirengimą bei darbą ekstremalių
situacijų atvejais. Sistemos veiklos organizavimo priemon÷s numatytos Kalvarijos savivaldyb÷s
civilin÷s saugos 2009 m. darbo plane, parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilin÷s
saugos įstatymu, kitais teis÷s aktais ir Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos Civilin÷s
saugos departamento rekomendacijomis, suderintas su Marijampol÷s apskrities viršininko
administracijos Civilin÷s saugos departamento direktorium ir patvirtintas Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D-21 „D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s
civilin÷s saugos 2009 metų darbo plano“.
Sistemos kompetencijai priskirtų uždavinių vykdymą organizuoja ir koordinuoja
savivaldyb÷s vyriausiojo specialisto pus÷ etato. Vyr. specialistas civilinei saugai ir karo prievolei
civilin÷s saugos administravimą vykdo nuo 2004-04-01. Vyr. specialistas civilinei saugai ir karo
prievolei 2007 m. vasario 5-15 d. išklaus÷ ir s÷kmingai baig÷ civilin÷s saugos etatinių darbuotojų
mokymo programą (70 val.) Civilin÷s saugos mokymo centre. 2009 m. spalio 20 d. dalyvavo
seminare „Gyventojų evakavimo organizavimas“, skirtame savivaldyb÷s evakavimo struktūrų
nariams (4 val.).
Vyr. specialisto darbo vieta aprūpinta fiksuoto ryšio telefonu, darbo stalu, kitomis
reikiamomis kanceliarin÷mis priemon÷mis ir kompiuteriu.
Darbuotojo darbo užmokesčiui skirta 17 540 Lt, socialiniam draudimui 5 400 Lt ir kitoms
administracin÷ms išlaidoms 2 250 Lt.
Savivaldyb÷s civilin÷s saugos (toliau CS) veikla 2009 m. buvo organizuota vadovaujantis
2009 m. sausio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-21 ,,D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s
civilin÷s saugos 2009 metų darbo plano”.
Pagrindiniai CS tikslai:
- užtikrinti civilin÷s saugos ir gelb÷jimo sistemos funkcionavimą savivaldyb÷je;
- parengti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų (toliau - ES) atvejais;
- vykdyti valstybinę mobilizacinę užduotį.
Pagrindiniai CS uždaviniai:
- prognozuoti ES, koordinuoti ir vykdyti ES prevencijos veiklą savivaldyb÷je;
- organizuoti sistemos institucijų bei savivaldyb÷s bendruomen÷s pasirengimą ES;
- organizuoti ir koordinuoti sistemos reagavimo į ES veiksmus, siekiant apsaugoti žmones,
aplinką bei turtą nuo ES poveikio;
- koordinuoti ES padarinių likvidavimą;
- organizuoti mobilizacijos užduočių vykdymą.

Civilin÷s saugos būkl÷ ir darbo plano vykdymas.
CS misija - stiprinti savivaldyb÷s bendruomen÷s saugumą nuo ES poveikio.
Prioritetin÷s 2009 m. veiklos kryptys:
- ES prognozavimo ir susidarymo steb÷senos tobulinimas;
- ES prevencijos sistemos veiklos vystymas;
- savivaldyb÷s civilin÷s saugos (toliau - CS) ir gelb÷jimo sistemos pasirengimo veiksmams
tobulinimas;
- ES valdymo sistemos rengimo tobulinimas;
- atstatymo veiklos vystymas;
- bendruomen÷s rengimas savisaugai ir veiksmams.
Kalvarijos savivaldyb÷s civilin÷s saugos 2009 metų darbo plane numatyta vykdyti 56
priemones bei dalyvauti 3 Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos CSMD
organizuojamose priemon÷se. Įvykdyta 49 priemon÷s, 2 planuotų priemonių vykdymas tęsiamas,
dalyvauta 8 papildomose priemon÷se.
Pl÷tojant sistemos veiklos teisinį reglamentavimą 2009 m. išleista 18 Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymų.
Sudaryta 10 sutarčių su įvairiais ūkio subjektais atlikti įvairius darbus.
1. Ekstremalių situacijų prognozavimas ir prevencija.
2007 metais atlikta Kalvarijos savivaldyb÷s pavojų ir rizikos analiz÷s peržiūra.
Apibendrinus vertinimo rezultatus ir atlikus peržiūrą nustatyta, kad didžiausią pavojų kelia 17
šaltinių. Prevencijos veikla vertinta tik tų šaltinių, kurie pateko į didžiausios rizikos šaltinių sąrašą.
2009 metais patikslinta savivaldyb÷s pavojų ir rizikos analiz÷.
Savivaldyb÷s teritorijoje yra 9 objektai, naudojantys pavojingas medžiagas. Rizikos analizes
ir avarijų likvidavimo planus pareng÷, suderino ir pateik÷ savivaldyb÷s administracijai visi 9
objektai, naudojantys pavojingas medžiagas.
Vykdant visuomen÷s informavimą apie objektus, turinčius pavojingų medžiagų, jų veiklą,
galimas avarijas, taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip elgtis įvykus avarijai, savivaldyb÷je
2006 m. parengtos informacin÷s medžiagos savivaldyb÷s gyventojams apie šiuos objektus
išplatinimas bei informacin÷s medžiagos apie šių objektų veiklą rengimo organizavimas ir
koordinavimas. Savivaldyb÷s administracija šią informaciją paskelb÷ interneto tinklalapyje. Apie
objekto veiklą informacinę medžiagą pareng÷ 9 savivaldyb÷s teritorijoje esantys objektai.
Registruojami duomenys apie ekstremalius įvykius.
Išplatinti lankstinukai ir plakatai apie ugnies daromą žalą.
Įvyko 7 Saugaus eismo komisijos pos÷džiai, kuriuose svarstyta 34 klausimai ir priimta 34
sprendimai.
Vykdyta 8 priemon÷s Kalvarijos savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos 2009 metams, šioms priemon÷ms skirta 19 102 Lt.
Gaudomi beglobiai šunys ir kat÷s, šiam darbui Kalvarijos savivaldyb÷ išleido 1 420 Lt.
Vykdyta oralin÷ laukinių gyvūnų vakcinacija prieš pasiutligę.
Pavasarinio polaidžio metu patikrinta visų 14 hidrotechninių statinių būkl÷.
2009 m. birželio 9 d. kartu su apskrities komisija patikrinta 2 hidrotechninių statinių, kurie
kelia gr÷smę žmon÷ms, būkl÷.
Vyko tolimesnis 7 hidrotechnikos statinių teisinis pripažinimas bešeimininkiais arba
šeimininko nustatymas.
Sutvarkyta Brukų hidrotechninio statinio vandens nuleidimo šachta.
Nušienauti šlaitai, iškirsti krūmai ir medžiai, atstatyta kelio danga hidrotechninių statinių,
esančių Mantrimų kaime, Liubavo seniūnijoje, ir Sangrūdos kaime, Sangrūdos seniūnijoje.
Vyko sodybų ir butų priešgaisriniai tikrinimai.

Per 2009 metus savivaldyb÷je užregistruota 46 žol÷s, miškų ir šiaudų deginimo atvejai.
Savivaldyb÷s administracija pareng÷ ir išplatino informaciją apie žol÷s ir miško deginimo
žalą. Išplatinti lankstinukai savivaldyb÷s mokyklose, seniūnijose, įmon÷se, įstaigose, organizacijose
ir daugiabučiuose gyvenamuose namuose apie gaisrų daromą žalą, surengta 3 reidai su Aplinkos
apsaugos agentūra ir 2 reidai su ugniagesiais pavasarį, kai vyko žol÷s deginimas.
2009 m. balandžio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-162 „D÷l laikino fizinių
asmenų lankymosi miškuose, gaisrams kilti palankiu laikotarpiu apribojimo“ buvo uždrausta fizinių
asmenų lankymasis visuose Kalvarijos savivaldyb÷s miškuose.
Patikslinta išteklių poreikio ir galimybių centralizuotai tiekti Kalvarijos miestui vandenį,
šilumą bei šalinti nuotekas nutrūkus elektros energijos tiekimui analiz÷.
Patikslinta gyvybiškai svarbių objektų sąrašas, jie suskirstyti pagal svarbą, atliktas jų
apsaugos ir veiklos tęstinumo užtikrinimo įvertinimas ir analiz÷, suplanuota šių objektų veiklos
tęstinumą užtikrinančios priemon÷s ekstremalių situacijų metu.
Žemdirbių susirinkimuose buvo kalbama apie ugnies daromą žalą gamtai ir turtui.
2. Savivaldyb÷s civilin÷s saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas.
Kalvarijos savivaldyb÷s civilin÷s saugos parengties ekstremalioms situacijos planas
patikslintas ir patvirtintas savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu
Nr. D-83.
Patikslinta savivaldyb÷s CS parengties ekstremalioms situacijoms plano išteklių žinynas.
Terminuotų pranešimų formos CS ir ACS pateiktos Civilin÷s saugos ir mobilizacijos skyriui.
3. Civilin÷s saugos valdymo sistema.
Sudaryta savivaldyb÷s ESVC. Sausio ir geguž÷s m÷nesį atlikta savivaldyb÷s ESVC nuostatų
peržiūra, sud÷ties ir skubaus sukvietimo į ESVC darbo vietą tvarkos tikslinimas. Lapkričio m÷nesį
atlikta ESVC narių tikslinimas. Nuolat organizuojami pos÷džiai. Parengti ir nuolat tikslinami
savivaldyb÷s CS išteklių žinynai.
2009 m. organizuoti 3 savivaldyb÷s ESVC veiklos koordinavimo grup÷s pos÷džiai,
kuriuose svarstyti 3 klausimai, priimti 3 nutarimai.
2009 m rugs÷jo 21 d. įvyko savivaldyb÷s civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo
centro veiklos koordinavimo grup÷s pos÷dis, jame svarstytas 1 klausimas.
Svarstyta Brukų hidrotechnikos statinio vandens pratek÷jimo šachtos gedimas ir gedimo
likvidavimas.
2009 m. lapkričio 20 d. įvyko savivaldyb÷s civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo
centro veiklos koordinavimo grup÷s pos÷dis, jame apsvarstyta 1 klausimas.
Svarstyta Kalvarijos savivaldyb÷s ekstremalių situacijų kalendoriniai veiksmų planai.
2009 m lapkričio 27 d. įvyko savivaldyb÷s civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo
centro veiklos koordinavimo grup÷s pos÷dis, jame apsvarstyta 1 klausimas.
Svarstyta Kalvarijos savivaldyb÷s ekstremalių situacijų veiksmų planai.
2009 m. spalio 20 d. vyko civilin÷s saugos treniruot÷ „Kalvarijos savivaldyb÷s evakavimo
struktūrų veiksmai organizuojant gyventojų evakavimą ekstremalių situacijų atvejais".
Parengta šios treniruot÷s ataskaita perduota CSMD.
Parengta ESVC darbo patalpų įrengimo ir aprūpinimo galimyb÷s, įvertinta parengtas
pasiūlymas nupirkti 8 personalinius kompiuterius aprūpinant ESVC narius, tačiau susidarius sunkiai
finansiniai pad÷čiai pasiūlymo atsisakyta.
4. Savivaldyb÷s veiksmų ir kalendoriniai veiksmų planai.
2009 metais patikslintas „Gripo pandemijos“ planas.
Patikslintas veiksmų radiacin÷s avarijos Ignalinos atomin÷je elektrin÷je atveju planas.
Patikslintas veiksmų ypatingųjų epideminių situacijų atvejais planas ir kalendorinis planas.
Patikslintas veiksmų, sugriuvus hidrotechniniams statiniams, planas.
Patikslintas veiksmų miškų bei durpynų gaisrų atvejais kalendorinis planas.
Patikslintas ypač pavojingų gyvulių užkrečiamų ligų likvidavimo kalendorinis planas.

Patikslintas veiksmų teroro ir masinio naikinimo ginklo panaudojimo atveju planas ir
kalendorinis planas.
Patikslintas veiksmų, gavus pranešimą apie grasinimą susprogdinti ar rastą sprogmenį bei
įvykus sprogimui, planas.
Organizuota pasirengimo raupų gr÷smei ir gripo pandemijai planų parengimas.
Savivaldyb÷je yra parengta ir 2008 m. tikslinti 2 veiksmų ir 1 kalendorinis planas, taip pat
yra 1 sąveikos ir 1 operatyvinis planas.
5. Ūkio subjektų civilin÷s saugos parengties ekstremalioms situacijoms planai.
Savivaldyb÷je yra parengta 16 ūkio subjektų ir 4 seniūnijų parengties ekstremalioms
situacijoms planai. Dar turi parengti 6 ūkio subjektai. Parengta 12 ūkio subjektų avarijų likvidavimo
planai. Visi pavojingi objektai, turintys pavojingų medžiagų, parengę avarijų likvidavimo planus.
Parengti 6 energetikos įmonių parengties ekstremaliai energetikos pad÷čiai planai.
Patikslinti ūkio subjektų, rengiančių CS parengties ekstremalioms situacijoms planus,
sąrašai.
Patikslinta gyvybiškai svarbių objektų sąrašas.
Patvirtintas Kalvarijos savivaldyb÷s žmonių sanitarinio švarinimo punktų sąrašas.
6. Gyventojų persp÷jimas ir informavimas.
Savivaldyb÷je patikslinta gyventojų persp÷jimo ir informavimo tvarka, valstyb÷s valdymo
institucijų, administracinių teritorinių padalinių (seniūnijų), ūkio subjektų ir įstaigų persp÷jimo apie
ekstremalią situaciją tvarka, Kalvarijos savivaldyb÷s ekstremalių situacijų valdymo centro narių
iškvietimo tvarka ir technikos patelkimo įvykus ekstremaliam įvykiui tvarka.
Vykdant savivaldyb÷s 2009 m. civilin÷s saugos darbo planą dalyvauta PAGD prie VRM
vykdomame gyventojų persp÷jimo sistemos kompleksiniame patikrinime.
Dalyvauta PAGD prie VRM vykdomame elektros sirenų kompleksiniame patikrinime,
elektros sirenų būkl÷s ir technin÷s priežiūros patikrinime.
Patikslinta informacijos apie ekstremalius įvykius ar ekstremalias situacijas teikimo
(keitimosi) savivaldyb÷je tvarkos aprašas.
7. Kolektyvin÷s ir individualios apsaugos priemon÷s.
Savivaldyb÷s teritorijoje yra 2 sl÷ptuv÷s, jose telpa 312 žmonių. Sl÷ptuv÷ms reikalingas
remontas. Atliktas Kalvarijos savivaldyb÷s sl÷ptuvių poreikio nustatymas gyvybiškai svarbiems
objektams.
Perduota informacija PAGD ir CSMD apie savivaldyb÷s teritorijoje esančių patalpų (erdvių)
ir sl÷ptuvių, kurioms nustatytas poreikis ir kurias galima pritaikyti laikinam gyventojų ir darbuotojų
pasl÷pimui.
Paskirstyta pagal seniūnijas individualių apsaugos priemonių, saugomų valstyb÷s rezerve.
8. Gyventojų evakavimas.
Savivaldyb÷je patikslintas gyventojų evakavimo planas, patvirtinti jo nuostatai ir sud÷tis.
Patikslinti surinkimo, pri÷mimo ir tarpiniai evakavimo punktai, patvirtinti jų nuostatai.
9. Civilin÷s saugos mokymas.
Civilin÷s saugos mokymai organizuojami vadovaujantis metiniais CS kurso klausytojų
komplektavimo planais.
Patikslintas perspektyvinis 2008-2010 m. mokymo planas.
Dalyvauta CSMD organizuojamame seminare savivaldyb÷s evakavimo struktūros nariams.
Apskrities organizuotuose kursuose mok÷si ESVC informavimo grup÷s nariai.
Organizuota ir vykdyta civilin÷s saugos mokymai ir mokymaisi bendrojo lavinimosi
mokyklose.
Finansiškai paremta 2 televizinių klipų parengimas Civilin÷s saugos klausimais.
10. Reagavimas į pranešimus.

Gauta 8 pranešimai apie rastus sprogmenis. Jų išminavime ir sutvarkyme dalyvavo Juozo
Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo tarnyba ir Kalvarijos policijos komisariato viešosios
tvarkos patruliai.
Gauti 2 telefoniniai pranešimai apie autoįvykius.
Savivaldyb÷s teritorijoje per 2009 m. deg÷ 37 pastatai, 46 kartus deg÷ žol÷ ir šiukšl÷s, 20
kartų vykta atlikti kitus gelb÷jimo darbus.
Suremontuota Brukų hidrotechninio statinio vandens nutek÷jimo šachta.
11. Informacijos visuomenei teikimas.
Išplatinta informacija visose seniūnijose, mokyklose ir įstaigose apie deginamos žol÷s
daromą žalą.
Išplatinti lankstinukai ir plakatai gaisrų profilaktikos klausimais mokyklose ir kitose
įstaigose.
Visuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose iškabinti lankstinukai ,,Kaip elgtis kilus
gaisrui“ ir ,,Saugumas buityje“.
Mokyklose išplatinti lankstinukai ,,Saugumas buityje“ ir ,,Kaip surasti pasiklydusį vaiką“.
Žemdirbių susirinkimuose nuolat primenama apie gaisrų daromą žalą gamtai ir ūkinei
veiklai.
Per Marijampol÷s televiziją rodyta klipai civilin÷s saugos klausimais.
Vietin÷je spaudoje ir internetiniame puslapyje skelbta apie garsinių elektros sirenų
patikrinimą, direktoriaus įsakymai, esant sausringam periodui, pandeminio gripo epidemijai ir kita
aktuali informacija.
12. Metodin÷ pagalba.
Teikta metodin÷ pagalba civilin÷s saugos planavimo klausimais UAB ,,Kalvarijos
komunalininkas”, Kalvarijos ligoninei, Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijoms.
Mokykloms teikta metodin÷ pagalba gripo epidemijos metu.
13. Dalyvavimas apskrities CSMD priemon÷se.
Vykdant 2009 m. civilin÷s saugos darbo planą, dalyvauta dviejuose apskrities ESVC
Planavimo ir valdymo grup÷s pos÷džiuose. Dalyvauta 3 metodiniuose pasitarimuose su
savivaldybių civilin÷s saugos specialistais. Dalyvauta elektros sirenų būkl÷s ir technin÷s priežiūros
patikrinime.
Dalyvauta sanitarinių švarinimo punktų įvertinime.
Dalyvauta CSMD organizuotame seminare savivaldyb÷s evakavimo struktūros nariams.
14. Atliktos papildomos priemon÷s.
Parengta ataskaita PAGD.
Parengta ir išsiųsta informacija tarpinstitucin÷s programos klausimu.
Patikslintas savivaldyb÷s mobilizacijos planas.
Mobilizacijos departamentui pateikta informacija mobilizacinių užsakymų klausimu.
Pateiktas CSMD specialiosios technikos sąrašas.
Patikslinta mobilizacijos štabo sud÷tis ir nuostatai.
Savivaldyb÷s 2009 m. civilin÷s saugos darbo plane numatyta 59 priemon÷s ir 3 – apskrities
civilin÷s saugos darbo plane.
Visos 3 apskrities plane numatytos priemon÷s įvykdytos.
Iš 56 savivaldyb÷s civilin÷s saugos darbo plane numatytų priemonių savivaldyb÷ įvykd÷ 49,
dalinai įvykd÷ 2 ir 5 priemonių neįvykd÷. Atliktos 8 papildomos priemon÷s.
Nevyko savarankiški patikrinimai ūkio subjektų ir seniūnijų, nes n÷ra juridinio pagrindo.
Neatlikta radiacijos lygio steb÷jimo prietaisų patikra, nes neturime prietaisų.
Nesuorganizuota Liubavo pagrindin÷s mokyklos evakavimo treniruot÷.
Nedalyvauta europiniame projekte, nes nebuvo tinkamo projekto.
Tęsiamas hidrotechnikos statinių įteisinimas d÷l teisinių peripetijų.

Tęsiamas energetikos įmonių planų pateikimas, nes ne visos įmon÷s juos pareng÷.
Savivaldyb÷s civilin÷s saugos planas įvykdytas 91 procentu.
Karo prievol÷.
Kalvarijos savivaldyb÷s Šauktinių atrankos komisijos pos÷džiai nevyko, nes atšaukta
privalomoji karo tarnyba.
Išrašyta 60 šauktinio pažym÷jimų.
Dirbta Administracin÷je komisijoje, dalyvauta Nukent÷jusių nuo gaisrų ir kitų stichinių
nelaimių žalos atlyginimo įvertinimo komisijoje bei Antikorupcin÷je komisijoje.
Mobilizacija.
Parengtas perspektyvinis mokymo planas, patikslintas mobilizacijos planas ir mobilizacijos
štabo sud÷tis.
Darbų sauga.
Periodiškai instruktuoti savivaldyb÷s administracijos darbuotojai, konsultuoti įmonių ir
įstaigų darbuotojai.
SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIUS
Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais ir poįstatyminiais aktais, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
bei Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, metodine medžiaga ir instrukcijoms, Kalvarijos
savivaldyb÷s tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir
skyriaus nuostatais.
Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija bei Sveikatos apsaugos ministerija, jų departamentais, kitomis valstybin÷mis,
savivaldyb÷s, apskrities institucijomis, įgyvendinančiomis socialin÷s apsaugos ir sveikatos politiką
Respublikoje, savivaldyb÷je.
Per 2009 m. 2905 asmenims išmok÷ta 1 732 709 litų išmokų vaikams. valstybinių šalpos
išmokų išmok÷ta 5 342 158,67 litų 1026 asmenims, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų
išmok÷ta 21 080,26 litų 32 asmenims, socialinių pašalpų išmok÷ta 1 516 110,51 litų 1160 asmenims,
būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms išmok÷ta 363 729,00 litų 467 asmenims,
laidojimo pašalpų išmok÷ta 20 384,00 litų 196 asmenims. Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir
kitoms institucijoms.
Parengta Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programa. Jos finansavimui iš savivaldyb÷s
biudžeto skirta 7 547,42 litų. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programą, pritaikyti 8
būstai neįgaliesiems, skirta 54 730,29 litai iš valstyb÷s biudžeto, 13 682,58 litai – iš savivaldyb÷s
biudžeto. Pamin÷ta Žmonių su negalia diena.
Organizuota socialinių paslaugų teikimas savivaldyb÷s gyventojams. Priimti 58 prašymai d÷l
socialinių paslaugų poreikių vertinimo ir gavimo socialin÷s rizikos suaugusiems asmenims, socialin÷s
rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, asmenims su proto
ar psichine negalia. Nustatyti 55 gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. 14 asmenų apgyvendinti
stacionariose globos įstaigose. Priimti ir patenkinti 56 prašymai specialiojo transporto paslaugoms
gauti. 150 gyventojų aprūpinta technin÷s pagalbos priemon÷mis.
Surašyta 76 šeimų aplankymų buities tyrimo aktai.
Pagal socialinių paslaugų planavimo metodikos nuostatas parengtas savivaldyb÷s socialinių
paslaugų planas.
Priimti ir patenkinti 138 prašymai d÷l asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.
Išduoti 335 šalpos (socialin÷s) pensijos, kompensacijos gav÷jo, neįgaliojo pažym÷jimai.

Priimta 700 prašymų d÷l mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis. Patenkinti 694 prašymai,
aprūpinta mokinio reikmenimis 1093 mokiniai. Mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis skirta
170 820 litų.
Priimta 797 prašymai d÷l mokinių nemokamo maitinimo. Patenkinti 785 prašymai, nemokami
pietūs skirti 1092 mokiniams, nemokami pusryčiai – 735 mokiniams. Mokinių nemokamam
maitinimui skirta 687 900 litų
Priimta 96 prašymai vienkartin÷ms pašalpoms gauti d÷l sunkios materialin÷s pad÷ties, ligos,
nukent÷jusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių, Patenkinti 65 prašymai. Išmok÷ta 25 000 litų.
Bendradarbiauta su Vilkaviškio vyskupijos Carito organizacija, Vaiko dienos centru
„Žiniukas“, kurį lanko 30 vaikų iš socialin÷s rizikos šeimų.
Skyrius dalyvavo VšĮ „Solidarity“ ir Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos
projekte, kuris remia daugiavaikes šeimas. „Solidarity“ įstaiga 2009 metais par÷m÷ 2 daugiavaikes
Kalvarijos savivaldyb÷s šeimas.
Priimta 1174 prašymai 3500 asmenims maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti.
Patenkinta 1174 prašymai. Organizuotas maisto iš intervencinių atsargų parvežimas ir išdalinimas.
25 kartus dalyvauta teismuose d÷l suaugusių asmenų globos ir rūpybos nustatymo. Pateiktos
25 išvados teismui d÷l globos ir rūpybos reikalingumo suaugusiam asmeniui.
Išimta 910 fizinių asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti
pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamo turto duomenų baze.
Išduota 324 pažymos savivaldyb÷s gyventojams apie jiems išmok÷tas socialines pašalpas ir
kompensacijas, valstybines šalpos pensijas, kitą suteiktą piniginę socialinę paramą.
Dalyvauta savivaldyb÷s strateginio planavimo procese, biudžeto formavimo procese, sudaryta
socialinių reikalų pl÷tros programa.
Dalyvauta savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose. Parengta 33 tarybos sprendimų projektai.
Dalyvauta savivaldyb÷s administracijos sudarytų komisijų darbe.
Parengtos ir pasirašytos ilgalaik÷s/trumpalaik÷s socialin÷s globos sutartys.
Skyriuje gauti 418 informaciniai dokumentai, išsiųsti 376 dokumentai.
Skyriaus darbuotojai lank÷ sunkiai gyvenančius asmenis, neįgaliuosius, konsultavo ir
informavo gyventojus įvairiais socialin÷s paramos klausimais. Teik÷ informaciją atitinkamoms
institucijoms.
Parengta visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialioji programa. Savivaldyb÷s gydytojo
pagrindinis uždavinys – įgyvendinti savivaldyb÷je valstyb÷s sveikatos politiką, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymais bei teis÷s aktais, derinant savivaldyb÷s
sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų ir įmonių bei visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų
veiklą.
2009 metų rugpjūčio m÷nesį buvo organizuotas savivaldyb÷je sveikatos programų rengimas.
Buvo patvirtinta Kalvarijos savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
2008 m. ataskaita ir 2009 m. programa. Savivaldyb÷je 2009 m. vykdytos šios sveikatos programos:
„Kalvarijos savivaldyb÷s tęstin÷ tuberkulioz÷s profilaktikos ir kontrol÷s 2009 metų programa“- jai
finansuoti buvo skirta 2 390 Lt, „Kalvarijos savivaldyb÷s tęstin÷ enterobioz÷s paplitimo ugdymo
įstaigose mažinimo 2009 metų programa“ – jai finansuoti buvo skirta 4 739,6 Lt. Šių programų
vykdytojas buvo Marijampol÷s visuomen÷s sveikatos centras. „Visuomen÷s sveikatos saugos ir
sveikatos stiprinimo programa „Sveikatingumo dienos mokykloje“ – vykdytojas Sangrūdos vidurin÷
mokykla., šiai programai finansuoti buvo skirta 1 500 Lt. VšĮ Kalvarijos PSPC vykd÷ programą
„L÷tinių neinfekcinių ligų: cukrinio diabeto, pirmin÷s arterin÷s hipertenzijos profilaktikos kontrol÷s
programa“ – jai finansuoti skirta 2 961 Lt. Sutrikusio intelekto žmonių globos draugija „Kalvarijos
Viltis“ vykd÷ „Psichosocialin÷s reabilitacijos programą“ – finansavimui skirta 3 500 Lt. „Kalvarijos
savivaldyb÷s paplūdimių ir jų maudyklų steb÷jimo programa 2009 metams“ – vykd÷ Nacionalin÷s
visuomen÷s sveikatos priežiūros laboratorijos Marijampol÷s skyrius, veiklai skirta 512 Lt. Tęstin÷
sveikos gyvensenos ugdymo programa „Savo sveikatą apsaugokime kartu“ – vykd÷ Kalvarijos

gimnazija, programai skirta 1 500 Lt. VšĮ „Azzara“ vykd÷ projektą „Nedelsk“ d÷l krūtų v÷žio
profilaktikos moterims Kalvarijos savivaldyb÷je. Šio projekto įgyvendinimui skirta 2 000 Lt.
Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos sąmata – 19 102,6 Lt. Parengtos ir įvykdytos
8 visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos 2009 m. sutartys.
2009 m. parengtos ir patvirtintos Triukšmo prevencijos Kalvarijos savivaldyb÷s viešosiose
vietose taisykl÷s bei patvirtintas pasirengimo gripo pandemijai planas.
Prasid÷jus gripo A(H1N1) epidemijai Kalvarijos savivaldyb÷je buvo vykdomi LR sveikatos
apsaugos ministerijos įsakymai ir nurodymai šiuo klausimu bei palaikomas glaudus kontaktas su
visomis ASPĮ, esančiomis Kalvarijos savivaldyb÷je.
Skyriaus darbuotojai dalyvavo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose 5
seminaruose, mokymuose, seminaruose medicinos klausimais, gripo A(H1N1) gydymo taktikos,
diagnostikos, vakcinacijos, priešvirusinių preparatų naudojimo klausimais.

ŽEMöS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldybei iš valstyb÷s biudžeto buvo skirta 424,5 tūkst. Lt, iš jų investicijų
l÷šos – 383,0 tūkst. Lt., turto nedidinančios l÷šos – 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstyb÷s investicijų programos buvo atlikti šie darbai:
Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. griovių bei jų statinių rekonstrukcija (19
km), darbų vert÷ – 538 802 Lt (2008 m. tęstinis projektas).
Kalvarijos seniūnijos Trakiškių k. v. melioracijos griovių remontas-rekonstrukcija (40 524
Lt).
Kalvarijos seniūnijos Trakiškių k. v. buv. „Gintaro“ kolūkio melioracijos projekto Nr. 15
drenažo rinktuvo Nr. 5 rekonstrukcija (39 939 Lt).
Kalvarijos seniūnijos Jung÷nų k. v. pralaidos rekonstrukcija (30 615 Lt).
Iš paprastų l÷šų atlikti šie darbai:
Melioruotos žem÷s ir melioracijos statinių kompiuterin÷ apskaita.
Smulkių melioracijos gedimų šalinimas.
Skenuotos melioracin÷s medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema (2008 m.
tęstinis).
Parengtos tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykl÷s.
Nuolat buvo derinamos topografin÷s nuotraukos, kūdrų kasimo projektai, su projektavimo
įmon÷mis ir statybos darbus atliekančiomis organizacijomis įvairūs naujos statybos ar esamų
statinių rekonstrukcijos darbai melioruotoje žem÷je. Konsultuojami ūkininkai d÷l melioracijos
įrenginių priežiūros, įvairių melioracijos statinių gedimų šalinimo. Suderinta su Žem÷tvarkos
skyriumi melioruotos žem÷s apskaita. Išduotos 5 technin÷s sąlygos statiniams melioruotoje žem÷je
ir kaimo vietov÷je projektuoti. Sudaryta 14 melioracijos darbų ir paslaugų rangos sutarčių. Priimti 7
prašymai d÷l valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos, 2 iš jų
įgyvendinti. Išduota melioracijos statinių technin÷ dokumentacija (32 vnt.). Išduotos 7 pažymos d÷l
miško įveisimo ne miško paskirties žem÷je. Dalyvauta kvalifikacijos k÷limo kursuose.
Prad÷tas įgyvendinti projektas „Kalvarijos savivaldyb÷s Kalvarijos seniūnijos Smetonišk÷s
polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m.
KPP priemonę „Žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s pl÷tra ir pritaikymo infrastruktūra“. 2009 m. atlikta
apie 55% visų projekto darbų.
2009 metais atliktos 1294 traktorių ir žem÷s ūkio technikos įregistravimo, perregistravimo,
išregistravimo operacijos. Perregistruota 247 traktoriai ir žem÷s ūkio priekabos. Atliktos 1047
traktorių ir traktorinių priekabų technin÷s apžiūros. 5 ūkininkams apskaičiuotas draudimo išmokų
dalinis kompensavimas. 51 ūkininkui apskaičiuotas dalinis kredito palūkanų kompensavimas.

Per 2009 metus užregistruoti 43 ūkininkų ūkiai. Likviduoti 53 ūkininkų ūkiai. Tikslinti
žem÷s plotai, veiklos, ūkio nariai jau užregistruotuose 63 ūkininkų ūkiuose. Priimta 1471 pas÷lių
deklaracijos paraiška. Bendras deklaruotų pas÷lių plotas 22165,97 ha, deklaruota 2325,7 ha
mažiau nei 2008 metais. Patikslinti 21 paraiškos deklaruoti pas÷lių laukai.
Pad÷ta užpildyti pieno gamintojams tiesioginių pieno kvotų pildymo deklaracijas, pieno
kvotos rūšies pakeitimo ir kitas paraiškas. Surinkta 1 pieno pardavimo paraiška ir 2 pieno pirkimo
paraiškos dalyvavimui aukcione.
Priimtos ir išsiųstos į VĮ Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 5 paraiškos
tiesiogin÷ms išmokoms už ÷riavedes gauti, 35 cukrinių runkelių augintojų paraiškos tiesiogin÷ms
išmokoms už baltąjį cukrų gauti.
Suteikta informacija 1363 interesantams d÷l tiesioginių išmokų už deklaruotus pas÷lius,
paskerstus galvijus, karves žindenes, mišrūnes telyčias, ÷riavedes, pieno kvotas.
Surinktos 47 paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.
Išspausdinti 689 ortofotografiniai žem÷lapiai. Išsiųsti 346 raštai. Iš 3 žem÷s ūkio bendrovių
priimtos metin÷s apyskaitos. Patikslinti 1023 žem÷s ūkio ir kaimo valdų duomenys, įregistruotos
26 naujos žem÷s ūkio ir kaimo valdos.
Apdrausti 9 ūkininkų ir 1 žem÷s ūkio bendrov÷s žem÷s ūkio pas÷liai.
Buvo vykdomas žem÷s nuomos mokesčio administravimas, išsiųsta virš šimto priminimų
d÷l laiku nesumok÷to žem÷s nuomos mokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims.
Suorganizuoti penki savivaldyb÷s žemdirbių susirinkimai. Sausio m÷nesio pradžioje buvo
surengta savivaldyb÷s žemdirbių švent÷. Vasario m÷nesį vyko Žem÷s ūkio ir melioracijos skyriaus
specialistų mokymai Vilniuje. Dalyvauta keturiuose Žem÷s ūkio rūmų prezidiumo pos÷džiuose,
vienuolikoje seminarų, kuriuos organizavo Žem÷s ūkio ministerija. Balandžio ir rugs÷jo m÷nesiais
dalyvauta Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos organizuotose
konferencijose. Geguž÷s m÷nesį dalyvauta Lietuvos ūkininkų sąjungos sušauktame visuotiniame
žemdirbių suvažiavime Kaune. Suorganizuoti aštuoni savivaldyb÷s žemdirbių mokymai. Gruodžio
m÷nesį suorganizuotas savivaldyb÷s žemdirbių susitikimas su Žem÷s ūkio ministru Kazimieru
Stankevičiumi.
Rugs÷jo–spalio m÷nesiais buvo važin÷jama po seniūnijas d÷l kelių būkl÷s. Dalyvauta
komisijos Kalvarijos savivaldybei priklausantiems vietin÷s reikšm÷s keliams padarytai žalai
nustatyti darbe. Ištirti vienuolikos gyventojų skundai ir prašymai.
AKMENYNŲ SENIŪNIJA
Akmenynų seniūnijos teritorijoje 2009 m. sausio 1 d. gyveno 845 gyventojai. Daugiausia
gyventojų gyvena Akmenynų kaime – 281, Aistiškių kaime – 222 ir Girkantų kaime – 82
gyventojai. Alšenkos ir Papiliakalnių kaimuose šiuo metu gyventojų n÷ra. Iš viso seniūnijos
teritorijoje - 20 kaimų.
2009 metais Akmenynų seniūnijos teritorijoje gim÷ 8 naujagimiai, mir÷ 13 gyventojų.
Akmenynų seniūnijos darbuotojai 2009 metais atliko šiuos darbus:
1. Užregistruoti gauti raštai – 84.
2. Parašyti siunčiami dokumentai – 44.
3 . Išduota gyventojams pažymų d÷l šeimos sud÷ties – 102.
4. Parengti ir pateikti Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto planavimo
skyriui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai tris ir daugiau vaikų turinčių daugiavaikių motinų bei
šeimoje esančių darbingų šeimos narių sąrašai.
5. Išduota pažymų gyventojams Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro Marijampol÷s filialui d÷l
pastatų –10.
6. Išduota gyventojams pažymų įvairioms įstaigoms (teismui, policijai ir t. t.) –13.
7. Sudaryta Butų ūkio ataskaita statistikai - 2.

8. Išdalinta Gyventojų žem÷s nuomos mokesčių deklaracijos už 2008 metus – 56.
9. Sudaryta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
10. Sudaryta 2010 metų bylų dokumentacija ir registrų sąrašas.
11. Atsakyta į elektroninius laiškus ir parašyta naujų – 42.
12. Sudarytas Aplinkos taršos židinių planas.
13. Daromi įrašai Namų ūkių knygose apie gyventojus, jų turimus pastatus, žemę ir
laikomus gyvulius. Įrašomi gimę ir naujai atvykę asmenys, daromi įrašai apie mirusius ir
išvykusius.
14. Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų ir duomenys įrašyti į Gyventojų
registro centrinę duomenų bazę – 24.
15 . Priimta prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 123.
16. Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 127.
17. Primta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir duomenys
įrašyti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę – 10.
18. Priimta prašymų išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą – 7 .
19. Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 8.
20. Priimta prašymų naikinti deklaravimo duomenis - 4.
21. Parašyta sprendimų d÷l deklaravimo duomenų naikinimo – 4.
22. Priimta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą sūnaus
ar dukros deklaravimo įsigaliojimo datą ir parašyta prašymų Gyventojų registro tarnybai prie LR
VRM d÷l duomenų ištaisymo – 2.
23. Atlikti notariniai veiksmai - patvirtinta 17 dokumentų nuorašų.
24. Rinkti duomenys Lietuvos Respublikos Raudonojo kryžiaus draugijai apie Tarybin÷s
Armijos kareivio laidojimo vietą.
25. Sutikrinta žem÷s ūkio surašymo respondentų sąrašai – 260 vienetų.
26. Kartu su komisija surašytas trumpalaikio materialaus turto nurašymo aktas, atlikta
materialinių vertybių inventorizacija.
2009 metais Akmenynų seniūnijos teritorija suskirstyta į 2 seniūnaitijas – Akmenynų ir
Aistiškių, kuriose išrinkti seniūnaičiai.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ d÷ka Kalvarijos savivaldyb÷s viešosios bibliotekos
Akmenynų filiale buvo atidaryta viešoji interneto prieiga.
2009 metais Akmenynų seniūnijoje viešuosius darbus dirbo 6 žmon÷s. Vykdant viešuosius
darbus savo teritorijos ribose seniūnija organizavo kapinių priežiūrą.
Seniūnijos teritorijoje yra 6 neveikiančios ir 2 veikiančios kapin÷s. Neveikiančių kapinių
plotas yra 0,82 ha, o veikiančių – 0,42 ha. Seniūnijoje yra vedama Laidojimo ir kapinių statinių
knyga. Kapin÷se seniūnas nurodo ir pažymi laidojimo vietas. Žiemos metu organizuojamas sniego
valymas.
Viešųjų darbų darbininkai ne tik tvark÷ kapines, bet ir kirto pakelių krūmus. Nušienauta 15
kilometrų pakelių, sutvarkyta aplinka prie seniūnijos pastato, Aistiškių kaimo parkas, aplinka
Akmenynų kaime prie Akmenynų kaimo laisvalaikio sal÷s, aplinka prie Aistiškių kaimo
bibliotekos, Būdviečių ežero pakrant÷s, tvarkyta aplinka prie paminklo Kauniškių kaimui atminti.
Seniūnas teik÷ merui ir savivaldyb÷s administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l seniūnijos
teritorijų ir įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, vietin÷s reikšm÷s
kelių, gyvenviečių, gatvių, aikščių, šaligatvių tvarkymo, pastatų ir statinių remonto, paminklų
priežiūros. Visus metus buvo prižiūrimi seniūnijos keliai.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio ir melioracijos skyriaus ir
Konsultavimo tarnybos organizuotuose žemdirbių susirinkimuose aptarti įvairūs klausimai: pas÷lių
deklaravimas, pieno kvotos, galvijų pasai, įvairios išmokos ir kiti.
Buvo pristatyta Aistiškių kaimo bendruomen÷s knyga „Aistiškių kaimo bendruomen÷“.

Aistiškių kaime buvo suorganizuota Joninių švent÷. Dalyvavo apie 520 žmonių. Akmenynų
kaime vyko Šv. Roko atlaidai ir kaimo švent÷. Dalyvavo apie 550 žmonių. Liepos m÷n. ant
Krosnakalnio vyko Lietuvos tūkstantmečio min÷jimo iškilm÷s. Kalvarijos krašto švent÷je „Šypsausi
savo kraštui“ dalyvavo ir Akmenynų seniūnija.
2009 metais Aistiškių kaimo daugiavaik÷se V. ir B. Gurevičių ir M. ir L. Grebnevų
šeimose lank÷si VšĮ „Solidarity“ generalinis direktorius G. J. Karlas. Seniūnas nuolat palaik÷ ryšius
su šiomis šeimomis.
Seniūnijos darbuotojai pild÷ anketas Darbo biržai, pad÷jo organizuoti darbo rinkos dienas
Akmenynų seniūnijos patalpose.
Akmenynų seniūnijos seniūnas 2009 metais dalyvavo įvairiuose seminaruose.
Dalyvauta komisijos darbe įvertinant stichinių nelaimių padarytą žalą. Seniūnas dalyvavo
Viešosios tvarkos komisijoje, komisijoje renkant gražiausią kaimo sodybą, komisijoje darbo rinkos
politikai formuoti bei įgyvendinti, Kalvarijos savivaldyb÷s bendruomen÷s, Vaiko teisių apsaugos
tarybos darbe.
Seniūnija teik÷ gyventojams informaciją apie savivaldyb÷s teritorijoje vykusius kultūrinius
renginius.
KALVARIJOS SENIŪNIJA
Kalvarijos seniūnija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisykl÷mis,
seniūnijos veiklos nuostatais bei kitais teis÷s aktais.
Seniūnija pagal dydį savivaldyb÷je yra pati didžiausia. Jos plotas 23116 ha.
Seniūnijoje gyvena 10074 gyventojai, iš jų 5077 - Kalvarijos mieste. Seniūnijoje yra 90 kaimų,
didžiausi: Jung÷nai - 922 gyventojai, Brukai - 251, Jusevičiai - 430, Mikalauka - 299, Santaka 230, Sūsninkai - 260, Tarprubežiai - 37, Jonai -180, Juodeliai – 81, Jurgežeriai -178, Raudeniškiai –
135, Suvalk÷liai -131, Trak÷nai -156 ir Trakiškiai -176 gyventojai. Kalvarijos seniūnija padalinta į 5
kadastrines vietoves: Brukų, Jusevičių, Tarprubežių, Trakiškių, Jung÷nų.
Seniūnijoje 2009 metais gim÷ 86, mir÷ 139 asmenys. Seniūnijos teritorijoje veikia
Kalvarijos globos ir užimtumo centras, kuriame yra 25 gyventojai, Kušliškių pensionate gyvena
116 išlaikytinių (su psichine negalia). Seniūnija finansuojama iš savivaldyb÷s biudžeto.
Seniūnijoje veikia 3 žem÷s ūkio bendrov÷s – Vazniškių, Orijos ir žem÷s ūkio
perdirbamoji bendrov÷ „Šaltekšnis“. Yra keletas privačių medžio apdirbimo įmonių: Jusevičiuose,
Jung÷nuose ir Turlojišk÷je. Veikia 2 siuvyklos – „Dobilas“ ir „Gija“. Didžiausia dalis gyventojų
dirba UAB „Kratonas“, UAB „Marijampol÷s pieno konservai“ Kalvarijos ceche.
Atlikdami viešuosius darbus asmenys tvark÷ gatves, skverus, parkus, veikiančias ir
neveikiančias kapines, architektūrinius paminklus, pjov÷ žolę ir rav÷jo piktžoles.
Seniūnijoje užregistruota 1130 ūkių. Stambesni ūkininkai yra Stepas Mileris,
Mindaugas Mileris, Artūras Ražinskas, Vidas Živila, Elegijus Skrupskis, Narsius Dragūnevičius,
Rūta Grigaliūnien÷, Irma Naujalien÷, Jaronimas Pavadaitis.
Mokesčių mok÷tojams buvo išdalinta 500 žem÷s nuomos mokesčio deklaracijų.
Marijampol÷s statistikos valdybai buvo parengtos metin÷s ataskaitos apie gyvenamąjį
fondą, priklausantį savivaldybei bei fiziniams asmenims.
Parengti 2009 metais gimusių vaikų sąrašai. Patikslinti mokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų sąrašai.
Gyventojai per 2009 metus pateik÷ 1558 prašymus d÷l šeimos sud÷ties pažymų.
Marijampol÷s apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos
komisariatui, Marijampol÷s rajono apylink÷s teismui, Vilkaviškio rajono pataisos inspekcijai buvo
išduota 69 charakteristikos. VĮ Registrų centro Marijampol÷s filialui d÷l pastatų gyventojams buvo

išduota 45 pažymos ir 15 pažymų notarams d÷l paveld÷jimo. Atlikta 93 notariniai veiksmai įvairiais
klausimais, tai įgaliojimai pensijai gauti, nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai. Išduota 132
leidimai prekiauti, 5 leidimai atlikti kasin÷jimo darbus ir 24 leidimai laidoti.
Per 2009 metus gauta 136 raštai. Iš gyventojų gauta 130 prašymų, pasiūlymų, skundų,
kurie buvo išnagrin÷ti.
Nuo 2009-01-03 iki 2009-12-31 gyvenamąją vietą Kalvarijos seniūnijoje deklaravo
398 asmenys, išvykimą į užsienį deklaravo 29 asmenys, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą įtraukta 69 asmenys, priimta 82 sprendimai d÷l gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ar naikinimo, išduota 1683 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą,
569 pranešimai gyvenamosios patalpos savininkams apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją
vietą jiems priklausančioje patalpoje, išduotos 109 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, išsiųsta 36 raštai gyventojų registro tarnybai prie LR VRM d÷l
deklaravimo datų įsigaliojimo, išduotos 2 pažymos apie priimtus sprendimus.
Atlikta 1205 m² asfalto duobių remonto Kalvarijos mieste. Paklota ištisin÷ asfalto
danga Vasario 16-osios g. - 784 m², Kęstučio g. - 593 m².
Pašalinta įgriuva prie tilto, esančio Vilniaus g., įrengtas lietaus nub÷gimo drenažas,
paklota 81 m² ištisinio asfalto.
Naujos kapin÷s 311 m² aptvertos nauja tvora.
Įrengta automobilių stov÷jimo aikštel÷ Sodų g., prie bažnyčios.
Buvo atnaujinti Kalvarijos miesto g÷lynai, sodinamas 1000-mečio ąžuolų parkas
stadiono teritorijoje, gen÷jami medžiai, augantys po elektros tinklų linijomis, išpjauti seni gr÷smę
keliantys medžiai, buvo prižiūrimas gatvių apšvietimas, tvarkoma Kalvarijos miesto ir gyvenviečių
aplinka.
Kartu su Kalvarijos bendruomene suorganizuota pavasarin÷ talka, kurios metu buvo
tvarkomos Šešup÷s pakrant÷s, Orijos ežero paplūdimys, memorialas fašizmo aukoms atminti,
valomos miesto gatv÷s, sodinamos g÷l÷s. Taip pat buvo organizuojamos talkos Jung÷nuose,
Jusevičiuose, Brukuose, Trak÷nuose, Sūsninkuose.
Surašyti Administracin÷s teis÷s pažeidimų protokolai: 7 gyventojams už kelio
sugadinimą, 2 – už gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus, 4 – d÷l atliekų
išvežimo sutarčių nesudarymo.
Seniūnijos darbuotojai dalyvavo Brukų, Sūsninkų, Jurgežerių kaimo bendruomenių
kūrimosi procese.
2009 metais Kalvarijos seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas, kuriose išrinkti
seniūnaičiai.
Su Trakiškių, Jusevičių, Jung÷nų, Brukų kaimo bendruomen÷mis ir kultūros
darbuotojais buvo išaiškinti gražiausių sodybų savininkai, įteikta pad÷kos raštai.
Seniūnija dalyvavo organizuojant Jusevičių, Trakiškių, Jung÷nų, Brukų, Trak÷nų,
Juodelių kaimų bendruomenių ir visuomeninių organizacijų renginius, Kalvarijos kraštiečių
švent÷je „Šypsausi savo kraštui“ organizavo Kalvarijos seniūnijos kiemelį „Tūkstantmečio stuba“.
LIUBAVO SENIŪNIJA
Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo seniūnijoje yra 32 kaimai, kuriuose gyvena 931
gyventojas. Daugiausia gyventojų gyvena Liubave – 303, Salaperaugyje – 212, Pagraužiuose – 90,
kituose kaimuose gyventojų skaičius mažesnis.
Būdviečių, Kalnelių, Papiliakalnių, Skaistelių, Šarkaičių kaimuose šiuo metu n÷ra
gyventojų. 2009 metais seniūnijoje gim÷ 7, mir÷ 15 gyventojų.
Liubavo seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrin÷s vietov÷s – Liubavo ir Salaperaugio.
Liubavo kadastrinei vietovei priklauso 2694 ha žem÷s teritorija, Salaperaugio – 3 163 ha
žem÷s teritorija.

Seniūnijoje 2009 metais buvo išduotos 89 pažymos: apie gyventojų šeimos sud÷tį,
gyventojams priklausančius statinius, gyvenamą vietą, ūkininkavimo stažą ir kt., adresuotos
savivaldyb÷s Socialinių reikalų, Žem÷s ūkio ir melioracijos skyriams, VĮ Registrų centro
Marijampol÷s filialui, Marijampol÷s darbo biržai, Nacionalinei mok÷jimo agentūrai ir kitoms
įstaigoms bei organizacijoms, atlikti 22 notariniai veiksmai – įgaliojimai, nuorašų ir parašų tikrumo
patvirtinimai. Per metus buvo gauta 54 raštai iš Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos,
savivaldyb÷s administracijos, Marijampol÷s apskrities archyvo, Kalvarijos policijos komisariato,
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros, Žem÷s ūkio ministerijos ir kitų institucijų. Išsiųsta 81 raštas.
Per 2009 metus buvo gauta 18 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusius ir
išduota tiek pat leidimų laidoti Liubavo senosiose ir naujosiose kapin÷se.
2009 metais gautas 1 gyventojo prašymas išduoti pažymą d÷l žem÷s ūkio veiklos, pažyma
išduota.
Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas. 2009 metais buvo
gauti ir registruoti 190 gyventojų prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir
išduota 199 pažymos, registruota 38 gyvenamosios vietos keitimo deklaracijos, 2 deklaracijos
gautos iš asmenų išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gauti 2 prašymai įtraukti į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą ir išduota 5 pažymos. Per 2009 metus buvo gauti 3 gyvenamojo
būsto savininkų prašymai naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir priimti 3 teigiami
sprendimai min÷tu klausimu. Informacin÷je deklaravimo sistemoje yra ne visų seniūnijoje nuolat
gyvenančių nepilnamečių vaikų gyvenamos vietos deklaravimo duomenys, tod÷l buvo išsiųsta 9
prašymai patvirtinti gyvenamosios vietos deklaravimo datas seniūnijoje nuolat gyvenantiems
vaikams.
Sausio-vasario m÷nesiais Statistikos departamento Marijampol÷s skyriui buvo pateiktos
metin÷s ataskaitos apie gyvenamą fondą, priklausantį savivaldyb÷ms bei fiziniams asmenims, bei
vietinių automobilių kelių metin÷ ataskaita.
Spalio m÷nesį buvo organizuoti gyventojų susirinkimai 3 seniūnaitijose, kuriuose buvo
išrinkti Salaperaugio, Liubavo ir Pagraužių seniūnaitijų seniūnaičiai.
2009 metais buvo užpildyta 210 prašymų atnaujinti žem÷s ūkio ir kaimo valdų duomenis LR
žem÷s ūkio ir kaimo verslo registre ir suvesti visi prašymai į duomenų bazę.
2009 metų kovo-liepos m÷nesiais buvo padedama seniūnijos gyventojams pildyti paraiškas
tiesiogin÷ms išmokoms už žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių plotus 2009 m. gauti bei šių paraiškų
papildymus. Min÷tų paraiškų bei jų papildymų buvo pateikta ir priimta 221.
Žemdirbiai buvo informuojami ir kviečiami į žemdirbių susirinkimus-susitikimus su Žem÷s
ūkio ir melioracijos skyriaus, veterinarijos, augalų apsaugos, žem÷s ūkio konsultavimo tarnybų
specialistais, Valstybin÷s mokesčių inspekcijos ir „Sodros“, Darbo biržos darbuotojais.
Susirinkimai vyko Liubavo laisvalaikio sal÷je.
Seniūnijos gyventojams buvo įteiktos 52 žem÷s nuomos mokesčio deklaracijos ir suteikta
informacija apie mokesčio mok÷jimo būdus ir terminus. Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
prašymu buvo suteikiama informacija 48 gyventojams apie žem÷s mokesčio mok÷jimą.
Buvo sudaryti Liubavo seniūnijos teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikų sąrašai ir perduoti Liubavo pagrindinei mokyklai.
2009 metais buvo gauta gyventojų prašymų, kuriuose prašoma skirti vienkartines, globos,
kūdikio gimimo, n÷ščiai moteriai skirtas socialines pašalpas, išmokas vaikui, kieto kuro
kompensacijas.
Globos pašalpos išmok÷tos 3 gyventojams.
Kūdikio gimimo pašalpos išmok÷tos 7 gyventojams.
Priimta 166 prašymai vaiko išmokai gauti.
Socialin÷ms pašalpoms gauti priimti 132 prašymai.
Kieto kuro kompensacijai gauti priimta 14 prašymų.
Vienkartin÷s įsikūrimo išmokos išmok÷tos 3 asmenims.

Socialinei paramai mokiniams (mokinių maitinimui) gauti priimta 54 prašymai.
Gauti 125 prašymai skirti produktus pagal Maisto iš intervencinių atsargų teikimo programą.
Išduota 11 pažymų apie gaunamas pajamas.
Nuolat lankomos rizikos grupei priklausančios šeimos, tikrinama, kaip panaudojami
gaunami pinigai, surašyta 29 buities tyrimo aktai.
2009 metais buvo renovuojamas gatvių apšvietimo tinklas. Įrengtas naujas elektros įvadas į
Liubavo pagrindin÷s mokyklos valgyklą.
Buvo lankomi gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, siekiant nustatyti gražiausią
seniūnijos kaimo sodybą.
Marijampol÷s darbo biržoje 2009 m. registruoti 26 seniūnijos gyventojai, ieškantys darbo.
Per metus buvo įdarbinta viešuosiuose darbuose 3 seniūnijos gyventojai. Viešųjų darbų darbininkai
tvark÷ aplinką Liubave ir Salaperaugyje, dirbo kitus darbus.
Seniūnijos kaimuose nuolat tobulinama buitinių atliekų surinkimo sistema, plečiant buitinių
atliekų konteinerių išd÷stymą ir rūšiavimo įdiegimą.
Kelių priežiūros programos l÷šomis atlikta asfalto duobių remontas, paklotas ištisinis
asfaltbetonio sluoksnis Liubavo kaime, įrengtos dvi pralaidos Sauselio ir Liubavo kaimų keliuose,
atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo darbai.
Prie seniūnijos esančio parko tvarkymui buvo suorganizuotos kelios talkos, kurioms
vadovavo seniūnas ir bendruomen÷s vadovas.
Teikta informacin÷ pagalba nevyriausybin÷ms organizacijoms, kaimų bendruomen÷ms.
Suteikta pagalba Neįgaliųjų draugijai organizuojant susirinkimus, kal÷dinių dovan÷lių pristatymą
draugijos nariams, spręsta kiti iškilę klausimai.
Seniūnija pad÷jo organizuoti kultūrinius renginius: Lietuvos Nepriklausomyb÷s dienai
skirtą min÷jimą, Lietuvos vardo Tūkstantmečio pamin÷jimą, Kalvarijos krašto šventę „Šypsausi
savo kraštui“, vakaronę „Kal÷dų stebuklai“, kartu su Liubavo bendruomene dalyvavo kuriant
seniūnijos pastato ir aplinkos papuošimą Kal÷dų ir Naujųjų metų švent÷ms.
Seniūnijos darbuotojai dalyvavo informaciniuose ir mokymo seminaruose.
SANGRŪDOS SENIŪNIJA
Sangrūdos seniūnijoje yra 34 kaimai. Didžiausios gyvenviet÷s: Sangrūda, kurioje
gyvena apie 421 gyventojas, Mockai – 271 gyventojas, Senoji Radišk÷ – 276 gyventojai.
2010
metų sausio 1 dienai buvo apie 1706 gyventojai. Giluišių, Trikampių ir Pasiekų kaimuose šiuo metu
gyventojų n÷ra.
2009 metais:
2008 metais:
gim÷ 12 vaikų,
gim÷ 9 vaikai,
mir÷ 20 žmonių.
mir÷ 18 žmonių.
Sangrūdos seniūnija padalinta į 3 kadastrines vietoves: Sangrūdos, Mockų, Senosios
Radišk÷s.
Seniūnijoje žem÷s ūkio bendrovių n÷ra. Stambiausi ūkininkai: Pranas Žymančius,
Juozas Trečiokas, Tomas Trečiokas, Vytautas Birgelis, Linas Birgelis, Jonas Daunoravičius, Saulius
Valinčius, Juozas Čebatorius, Petras Pečiulis, Algirdas Naujalis, Benius Juodeška.
Buvo išdalintos 132 gyventojų mokesčių deklaracijos už iš valstyb÷s nuomojamą
žemę.
Priimta 1 gamintojo deklaracija, susijusi su tiesiogin÷mis pieno gamybos kvotomis, 2
paraiškos pieno gamybos kvotai perimti. 4 gamintojams išdalinti pranešimai apie papildomas
atsietąsias tiesiogines nacionalines išmokas už rinkai pateiktą pieną 2009 metais.
Balandžio–liepos m÷n. iš 325 gyventojų priimtos paraiškos tiesiogin÷ms
nacionalin÷ms išmokoms už žem÷s ūkio naudmenas ir pas÷lius gauti, taip pat patikslinta 6

gyventojų pas÷lių deklaracijos d÷l plotų viršdeklaravimo blokuose. Priimta 6 gyventojų prašymai
Nacionalinei mok÷jimo agentūrai d÷l paraiškos duomenų keitimo, 2 prašymai – d÷l duomenų
neatitikimo.
Gyventojai nuolat informuojami klausimais, susijusiais su pieno gamybos kvotų
sistema, su jų valdų ekonominio dydžio vienetais ir mokamais mokesčiais.
2009 m. atnaujinta 218 žem÷s ūkio ir kaimo valdų.
Kartą per ketvirtį buvo kviečiami gyventojų susirinkimai iškylančioms problemoms
spręsti ir ūkininkų supažindinimui su naujov÷mis. Į susirinkimus sukviesti įvairių sričių specialistai,
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos darbuotojai.
2009 metais buvo tikslinami Marijampol÷s apskrities statistikos valdybos respondentų
sąrašai d÷l visuotinio žem÷s ūkio surašymo. Iš viso seniūnijoje buvo sutikslinti 666 asmenų
duomenys.
Nuolat buvo priimami seniūnijos gyventojai ir konsultuojami socialin÷s paramos
teikimo ir kitais juos dominančiais klausimais.
Sangrūdos seniūnas atlieka notarinius veiksmus: tvirtino dokumentų nuorašus,
parašus dokumentuose. Iš viso atlikti 9 notariniai veiksmai. Seniūnijoje surašyta 54 įvairaus turinio
pažymos gyventojams, išduota 20 pažymų policijos komisariatui, 92 - šeimos sud÷ties pažymos,
susirašin÷jimo su savivaldyb÷s administracija ir kitomis institucijomis išduota 91 pažyma. Priimta
18 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusiuosius ir išduota tiek pat leidimų laidoti
Sangrūdos senosiose ir naujosiose kapin÷se. Priimti 7 prašymai ir išduoti 7 leidimai prekiauti ar
teikti paslaugas viešosiose vietose Sangrūdos seniūnijos teritorijoje.
Seniūnija atliko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas. Gyvenamąją
vietą seniūnijoje 2009 metais deklaravo 55 žmon÷s. Gauti ir registruoti 193 gyventojų prašymai,
išduota 216 pažymų, patvirtinančių asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 2 žmon÷s įtraukti į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Gauti 3 gyvenamo būsto savininkų prašymai
naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir surašyti 3 sprendimai. Informacin÷je
deklaravimo sistemoje ne visų nuolat gyvenančių seniūnijoje nepilnamečių vaikų yra gyvenamos
vietos deklaravimo duomenys, tod÷l buvo išsiųsta 12 prašymų patvirtinti gyvenamosios vietos
deklaravimo datas seniūnijoje nuolat gyvenantiems vaikams.
Tikslinami mokyklinio ir sudaromi ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
Sangrūdos seniūnija buvo suskirstyta į 3 seniūnaitijas bei išrinkti seniūnaičiai:
Sangrūdos seniūnaitijoje – seniūnaitis Evaldas Silickas, Mockų seniūnaitijoje – seniūnait÷ Birut÷
Rentelien÷, Radišk÷s seniūnaitijoje – seniūnaitis Albinas Ramoškevičius.
Seneliai bei žmon÷s su negalia buvo aprūpinami kompensacine technika.
2009 metais socialin÷s rizikos šeimų sąraše – 13 seniūnijos šeimų, kuriose auga 51
vaikas.
Seniūnijoje yra 6 šeimos, kuriose globojami 7 vaikai. 2 asmenims išmok÷ta
vienkartin÷ išmoka įsikurti.
Globos namuose gyvenantiems vaikams per 2009 metus išmok÷ta 173 696,45 Lt.
Šeimoms, auginančioms vaikus, išmok÷ta 346 617,13 Lt išmokų vaikui. 2009 metais
seniūnijoje gim÷ 12 vaikų, jiems išmok÷ta 171 600 Lt vienkartinių kūdikio gimimo pašalpų. 780 Lt
išmok÷ta išmokų n÷ščioms moterims. Socialin÷s pašalpos buvo paskirtos 47 šeimoms. Joms
išmok÷ta 202 276,01 Lt socialinių pašalpų. Lankomos socialiai remtinos šeimos, neįgalieji, vieniši
asmenys, surašyti buities tyrimo aktai. 33 šeimoms buvo išmok÷ta 20 891,49 Lt kieto kuro
kompensacijos.
Priimami prašymai mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikm÷ms.
2009 metais 160 seniūnijos vaikų gavo nemokamą maitinimą. 103 mokiniai nemokamą maitinimą
gavo Sangrūdos vidurin÷je mokykloje, 19 – Būdviečio pagrindin÷je mokykloje, 12 – Kalvarijos
gimnazijoje, 26 – kitose mokyklose.

2009 metais seniūnijoje buvo priimta 166 prašymai d÷l intervencinių maisto produktų.
Produktus gavo 503 asmenys.
Seniūnijoje rengiamos pažymos apie šeimų gaunamas pajamas mokykloms, kitoms
savivaldyb÷ms.
2009 metais atlikta kelių remonto ir asfaltavimo darbų valstyb÷s biudžeto l÷šomis už
86 400 Lt, savivaldyb÷s l÷šomis – už 19 000 Lt. Seniūnijoje formuojamas naujas kelias, jungiantis
Kalnių kaimą su Lenkijos Respublika. Seniūnijos keliai su numeracija sudaro 75,047 km. Visi
keliai 2 kartus buvo greideriuoti, pataisytos duob÷s. Visa Liepų gatv÷ naujai padengta asfalto danga.
Atlikta Sangrūdos seniūnijoje administracinio pastato remonto darbų už 500 Lt.
Atsiskaityti už vandenį išleista 1 200 litų, teritorijos tvarkymui – 17 600 Lt.
Viešieji darbai buvo vykdomi sausio–gruodžio m÷nesiais. Buvo tvarkomos senosios
kapin÷s, gyvenviečių gatv÷s ir pakel÷s, kertami krūmai, remontuojamos ir dažomos Sangrūdos
seniūnijos, Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, vaikų globos namų patalpos.
Sangrūdos vidurin÷je mokykloje dirba 32 mokytojai, 14 aptarnaujančio personalo
darbuotojų ir mokosi 258 moksleiviai.
Vaikų laikinosios globos namuose gyvena 32 globotiniai, dirba 16 darbuotojų.
Sangrūdos ambulatorijoje priregistruota 1300 pacientų. Dirba 3 gydytojai, 4 med.
slaugytojai, 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Yra UAB „Kalvarijos vaistin÷“ Sangrūdos filialas. Metin÷ apyvarta – 236 tūkst. Lt.
Seniūnijoje yra 3 bibliotekos: Sangrūdos, Mockų, Radišk÷s. Sangrūdos biblioteka turi
9029 egzempliorius dokumentų, 392 skaitytojus. Mockų biblioteka – 7149 egzempliorius
dokumentų, 135 skaitytojus. Radišk÷s biblioteka – 7711 egzempliorius dokumentų, 242 skaitytojus.
Marijampol÷s apskrities centrinio pašto Sangrūdos skyriuje dirba 7 darbuotojai. Per
metus laiškininkai išnešioja 45 700 leidinius.
Seniūnijos teritorijoje registruotos 3 kaimo bendruomen÷s: Sangrūdos, Radišk÷s,
Mockavos. 2009 metais iš savivaldyb÷s bendruomenių r÷mimo programos gauta 1 840 Lt. VIPT-o
finansavimui iš ŽŪM kaimo pl÷tros programos įsisavinta 16 660 Lt bendruomen÷s patalpų šildymo
sistemos įrengimui. Taip pat 2009 metais Sangrūdos kaimo bendruomen÷ gavo įvairių baldų ir
buities reikmenų iš Olandijos labdaros fondo Ottmarsum (per Sasnavos labdaros fondą). Visos
bendruomen÷s dalyvavo VVG strategijos kūrime.
Seniūnija kartu su kultūros darbo organizatoriumi organizavo Valstybinių švenčių
min÷jimus, tautines šventes.
Seniūnijoje dirba:
Seniūnas – 1 etatas,
Raštvedys – 1 etatas,
Valytojas – 0,5 etato,
Kapinių prižiūr÷tojas – 0,5 etato.
Seniūnijos darbuotojai atlieka visas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausyb÷s
nutarimais, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentu, mero potvarkiais, administracijos
direktoriaus įsakymais nustatytas pareigas ir darbus.
PAGRINDINöS 2010 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
Kalvarijos savivaldyb÷s pagrindin÷s 2010 m. veiklos kryptys:
1. Tęstiniai darbai, vykdomi pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme
nustatytas savarankiškąsias savivaldybių funkcijas, priskirtąsias
(ribotai savarankiškas)
savivaldybių funkcijas ir valstyb÷s (perduotas savivaldyb÷ms) funkcijas: švietimo, kultūros,
socialin÷s apsaugos, sveikatos, sporto, miesto teritorijų planavimo ir tvarkymo, aplinkos kokyb÷s
gerinimo ir kitose srityse.

2. Investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas Europos Sąjungos struktūrinių ir
kitų fondų bei valstyb÷s l÷šomis šiose srityse:
2.1. viešosios infrastruktūros pl÷tra, rekonstruojant prioritetines gatves, pl÷tojant
vandentiekio ir nuot÷kų tinklus;
2.2. viešosios paskirties pastatų renovacija diegiant energijos taupymo priemones
Kalvarijos gimnazijos, muzikos mokyklos, Akmenynų ir Liubavo pagrindinių bei Sangrūdos
vidurin÷s mokykos, Kalvarijos sporto centro, vaikų laikinosios globos namų pastatuose, sutvarkant
Jung÷nų kultūros namų pastatą ir aplinką;
2.3. gyvenamosios aplinkos gerinimas savivaldyb÷je, tvarkant miesto parkus ir
poilsiavietę prie Orijos, gerinant Šešup÷s up÷s būklę, rengiant detaliuosius ir specialiuosius planus;
2.4. gyvenamosios aplinkos patrauklumo kaimo vietov÷se didinimas, rekonstruojant
bendruomen÷s reikm÷ms naudojamus pastatus ir bažnyčias;
2.5. švietimo ir socialinių paslaugų pl÷tra, steigiant universalius daugiafunkcinius
centrus kaimo vietov÷se, modernizuojant vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis“;
2.6. kultūros ir laisvalaikio organizavimo veiklos skatinimas, organizuojant istorines ir
miesto šventes, plenerus, kitus renginius, sudarant sąlygas vandens turizmo pl÷trai, didinant
savivaldyb÷s patrauklumą turizmui;
2.7. savivaldos efektyvumo didinimas, organizuojant strateginių planų rengimą,
diegiant elektronin÷s demokratijos priemones, kompiuterines veiklos programas, keliant darbuotojų
kvalifikaciją.
Šie darbai, projektai ir jų įgyvendinimas leis pagražinti miestą, padidinti jo
konkurencingumą, miestas taps patrauklesniu investuotojams, miesto svečiams ir gyventojams.

Direktorius

Valdas Aleknavičius

