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EKONOMINöS PLöTROS IR PLANAVIMO SKYRIUS
Ekonomin÷s pl÷tros ir planavimo skyrius 2008 metais įvykd÷ tokius darbus:
Išduota:
- 1 leidimas verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba;
- 2 licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais
degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemon÷ms, biodyzelinu;
- 4 leidimai prekiauti I, II ir TO klas÷s civilin÷mis pirotechnikos priemon÷mis;
- 5 vienkartin÷s licencijos 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;
- 5 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
- 5 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais;
- 2 kaimo turizmo paslaugų teikimo pažym÷jimai;
- 1 leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu.
Patikslintos 6 licencijos.
Sustabdytas 4 licencijų galiojimas.
Panaikintas 6 licencijų ir 2 leidimų galiojimas.
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÷. Formuota raštiška užduotis vež÷jui
(operatoriui) parinkti vežti keleivius reguliaraus vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusais
maršrutu Marijampol÷-Kalvarija-Alksnin÷.
Parengtos bei pasirašytos sutartys: 3 keleivių vežimo autobusais vietinio susisiekimo
maršrutais sutartys su vež÷jais, 17 bendruomenių r÷mimo sutarčių, 14 nebiudžetinių organizacijų
r÷mimo sutarčių (7 parapijų r÷mimo sutartys), projekto „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko
prapl÷timas ir sutvarkymas“ darbų atlikimo, audito, viešinimo, prekių įsigijimo, administravimo ir
kitos sutartys.
Įvairiais veiklos klausimais teikta informacija Juridinių asmenų registrui (10 raštų),
Valstybinei mokesčių inspekcijai (16 raštų), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (11
raštų), Ūkio ministerijai (4 raštai), Valstybiniam turizmo departamentui (2 raštai), Valstybinei
tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybai (1 raštas), Marijampol÷s apskrities viršininko administracijai
(3 raštai), Vyriausyb÷s atstovo Marijampol÷s apskrityje tarnybai (3 raštai) ir kitoms institucijoms;
Pilnai atliktas savivaldyb÷s teis÷s aktų peržiūros ir vertinimo d÷l atitikties Paslaugų direktyvai I
etapas bei prad÷tas II etapo įgyvendinimas (darbas su TAPIS sistema), - ši veikla yra kaip
papildomų funkcijų vykdymas Skyriui.
Išnagrin÷ti 84 gyventojų prašymai d÷l želdinių pertvarkymo ir išduoti 84 leidimai.
Parengta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos 2007 metų l÷šų
naudojimo ataskaita.
Atlikta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos 2007 metų
vykdymo patikra.
Parengta Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos 2008 metų
sąmata.
Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šomis finansuotas
aplinkosauginis švietimo projektas „Šešup÷s baseino vandens kokyb÷s savanoriškasis
monitoringas“.
Pravesta 15 beglobių gyvūnų gaudymo akcijų visoje savivaldyb÷s teritorijoje. Sugautos 42
kat÷s ir 75 šunys.

Kaip valdybos narys, vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai dalyvavo
UAB Marijampol÷s apskrities atliekų tvarkymo centro veikloje, kuriant regiono atliekų tvarkymo
sistemą.
Kaip koordinavimo grup÷s vadovas, vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių
apsaugai dalyvavo Nemuno vidurupio baseino pirmojo investicinio paketo projekto įgyvendinimo
veikloje.
Vyr. specialistas, kaip Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos pirmojo etapo projekto
vykdymų aplinkos atkūrimo darbų priežiūros grup÷s pirmininkas, vadovavo grup÷s veiklai. Buvo
pravesta 10 priežiūros grup÷s pos÷džių, surašyti pos÷džių protokolai.
Vyr. specialistas, kaip Ekstremalių situacijų valdymo centro narys, Vietos veiklos grup÷s
valdybos narys, dalyvavo 7 komisijų darbe.
Kartu su UAB „Marijampol÷s švara“ pravestos dvi antrinių žaliavų, stambiagabaričių ir
pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų akcijos. UAB „Marijampol÷s švara“ teikta pagalba,
sudarant sutartis su gyventojais d÷l atliekų tvarkymo. Iš Aplinkos ministerijos perimti 56
konteineriai plastiko ir stiklo atliekoms surinkti, įsteigta 28 naujų antrinių žaliavų surinkimo
aikštel÷s.
Vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai konsultavo gyventojus atliekų
tvarkymo sistemos, želdinių tvarkymo, kultūros paveldo apsaugos ir kitais klausimais.
Kalvarijos savivaldyb÷s teritorijoje sutvarkytos 7 komunalin÷mis atliekomis užterštos
teritorijos, kurių bendras plotas 1230 kv. m.
Periodiškai kontroliuoti gyventojai, kaip laikomasi 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, surašytas 1 administracinio teis÷s pažeidimo protokolas. Išnagrin÷ta
13 gyventojų skundų.
Parengtos ir patvirtintos Kalvarijos miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisykl÷s.
Parengtas ir patvirtintas Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kalvarijos mieste sąrašas
bei Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kalvarijos savivaldyb÷je sąrašas.
Parengta ir patvirtinta Kalvarijos miesto atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išd÷stymo
schema bei Kalvarijos savivaldyb÷s atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išd÷stymo schema.
Surinkta ir perduota AB „Akmen÷s cementas“ utilizavimui 6440 kg netinkamų naudoti
padangų.
Kartu su Marijampol÷s aplinkos apsaugos departamento darbuotojais ir neetatiniais
inspektoriais pravesti 3 aplinkosauginiai reidai, kurių metu buvo kontroliuojama, kaip žvejai laikosi
teis÷s aktų reglamentuojančių m÷g÷jišką žūklę Lietuvos Respublikoje reikalavimų.
Įgyvendinta savivaldyb÷s aplinkos oro monitoringo 2008 programa.
Atliktas savivaldyb÷s hidrotechninių statinių būkl÷s patikrinimas pavasarinio polaidžio
metu.
Derintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimams gauti bei
koreguoti.
Iš UAB „Soltra“ buvo nupirkta 17 mažalap÷s liepos sodinukų. Organizuota želdinių
sodinimo akcija Kalvarijos mieste.
Įvyko du Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir prevencinių priemonių
vertinimo komisijos pos÷džiai, kurių metu buvo įvertintos miško savininkų, valdytojų ir naudotojų
paraiškos įdiegtoms prevencin÷ms priemon÷ms kompensuoti ir atliktų darbų perdavimo pri÷mimo
aktai. Iš Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų buvo skirta 5,2
tūkstančių litų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms
kompensuoti.

Kartu su Kalvarijos seniūnija ir bendruomene organizuotas renginys „Balandis – švaros
m÷nuo“, kurio metu buvo tvarkomos miesto bendrojo naudojimo teritorijos.
Kalvarijos gimnazijos moksleiviams pravestas Europos kultūros paveldo dienų renginys
„Istoriniai Kalvarijos vargonai“.
Vykdyta kultūros paveldo steb÷sena ir apsauga. Surašyti 6 kultūros paveldo objekto būkl÷s
patikrinimo aktai.
Kalvarijos savivaldyb÷s biudžeto apie 30 proc. naudojama prek÷ms, paslaugoms ir darbams
pirkti. Savivaldyb÷ kasmet gauna Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų (vietin÷s reikšm÷s
keliams ir gatv÷ms tiesti, taisyti), privatizavimo fondo l÷šų, paramos ir kita. Šios l÷šos
panaudojamos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) (Žin. 1996, Nr. 84-2000; 2008,
Nr.81-3179) reikalavimų.
Pirkimų efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių: ar taupiai ir veiksmingai naudojamos
l÷šos pirkimams, ar įsigijimai duoda laukiamą poveikį Savivaldyb÷s veiklai, ar padeda įgyvendinti
nusistatytus tikslus, ar Savivaldyb÷ gauna reikiamos kokyb÷s prekes, paslaugas bei darbus.
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 įprastos komercin÷s praktikos būdu, kai prekių, paslaugų vert÷ iki 10 tūkst. Lt
(darbų – 30 tūkst. Lt), vykd÷ Administracijos direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai. Nuo 2008
m. rugs÷jo 15 dienos, įsigaliojus VPĮ naujai redakcijai, nebeliko pirkimo įprastos komercin÷s
praktikos būdu, atsirado mažos vert÷s pirkimai, kuriuos Administracijos direktoriaus paskirti
pirkimų organizatoriai gali vykdyti prekių, paslaugų iki 20 tūkst. Lt (darbų – 50 tūkst. Lt).
Pirkimus supaprastinto atviro konkurso būdu ir įprastos komercin÷s praktikos būdu, kai
prekių, paslaugų vert÷ didesn÷ kaip 10 tūkst. Lt, darbų – 30 tūkst. Lt (mažos vert÷s pirkimų, kai
prekių, paslaugų vert÷ didesn÷ kaip 20 tūkst. Lt, darbų – 50 tūkst. Lt), vykd÷ Administracijos
direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos.
Neskelbiamų supaprastintų derybų būdu vykd÷me projekto „Kalvarijos kultūros ir poilsio
parko prapl÷timas ir tvarkymas“ darbų, Kalvarijos savivaldyb÷s aplinkos oro monitoringo paslaugos
ir Kalvarijos savivaldyb÷s gatvių apšvietimo remonto darbų pirkimą.
Pirkimų supaprastintų skelbiamų derybų ir riboto konkurso būdu nevykd÷me.
2008 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 sudar÷ pirkimai, taikant įprastą komercinę praktiką
(nuo 2008-09-15 – mažos vert÷s pirkimai).
Buvo parengta apie 100 Administracijos direktoriaus įsakymų d÷l pirkimo organizatorių
paskyrimo bei pirkimo komisijų sudarymo. Įvykdyta virš pusantro šimto pirkimų įprastos
komercin÷s praktikos būdu (nuo 2008-09-15 – mažos vert÷s pirkimai).
Per 2008 metų ataskaitinį laikotarpį įprastos komercin÷s praktikos būdu (nuo 2008-09-15 –
mažos vert÷s pirkimai) buvo atlikti sekantys didesn÷s vert÷s pirkimai (pirkimų procedūras vykd÷
komisija):
Prek÷s – patalpų valymo, higienos reikmenų ir priemonių bei ūkin÷s prek÷s; kanceliarin÷s
priemon÷s; baldai; biotualetai; mero regalija ir tarybos narių ženklai; kelio ženklai; kopijavimo,
fakso aparatų ir spausdintuvų eksploatacin÷s medžiagos ir kt.
Paslaugos – projekto „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir tvarkymas“
administravimas, technin÷ priežiūra, viešinimas ir auditas, teisin÷s, Kalvarijos savivaldyb÷s kelių
technin÷ priežiūra, leidinio „Kalvarijos savivaldyb÷“ spausdinimo, pastatų energetinio audito ir
investicinio projekto ir kt.
Darbai – Projekto „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir tvarkymas“ darbai,
Kalvarijos autobusų stoties remontas, Kalvarijos savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių
remontas, Kalvarijos savivaldyb÷s gatvių apšvietimo remontas, Kalvarijos lopšelio-darželio

„Žilvitis“ remontas, Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų pagrindin÷s mokyklos dalies langų
pakeitimas, Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų seniūnijos pastato remontas, Kalvarijos
savivaldyb÷s Sangrūdos seniūnijos pastato remontas, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos
pastato remontas, būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia remontas, Negyvenamų patalpų Suvalkų g.
11 rekonstrukcija ir kt.
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, pirkimopardavimo sutarčių projektai bei kiti dokumentai. Buvo rengiami įprastos komercin÷s praktikos
(nuo 2008-09-15 mažos vert÷s pirkimų) ir supaprastinto atviro konkurso dokumentai. Nuo 2008 m.
rugs÷jo 15 dienos įsigaliojus naujai VPĮ redakcijai, buvo parengta Savivaldyb÷s administracijos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris yra paskelbtas viešųjų pirkimų
centrin÷je informacin÷je sistemoje.
Nuo 2008-09-15, įsigaliojus VPĮ naujai redakcijai, viešųjų pirkimų procedūrose atsirado
daug naujovių. Seminaruose kelta kvalifikacija VPĮ pakeitimo ir papildymo klausimais.
Buvo parengta savivaldyb÷s administracijos metin÷s veiklos planavimo tvarka.
Organizuotas ir koordinuotas vykdomų projektų įgyvendinimas:
- „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir sutvarkymas“;
- „Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas“;
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra“.
Vykdytas projektų administravimas:
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros pl÷tra Palenk÷s vaivadijoje“;
- „Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros pl÷tra“.
Siekiant įgyvendinti investicinius projektus, ieškota partnerių užsienyje. Su savivaldyb÷s
delegacija dalyvauta Bialostoko Dombrovos (Dąbrowa Bialostocka) gminoje (Lenkijos
Respublika). Organizuotas savivaldyb÷s dalyvavimas bendruose projektuose su kitais partneriais:
Lazdijų rajono savivaldybe, Punsko valsčiumi.
Koregavo ir tikslino strateginį savivaldyb÷s pl÷tros planą.
Pareng÷ bendruomenių r÷mimo programą.
Parengti ir pateikti 4 projektiniai pasiūlymai Regionin÷s pl÷tros tarybai d÷l projektų
finansavimo:
- „Kalvarijos kultūros namų renovacija“ pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu“;
- „Kalvarijos Dienos globos namų pl÷tra“ pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros pl÷tra“;
- „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Technin÷s dokumentacijos
parengimas.“ pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
pl÷tra“;
- „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai.“ pagal priemonę „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“.
Parengti 33 savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektai, daugiau kaip 160 administracijos
direktoriaus įsakymų projektų.
Dalyvauta Administracijos direktoriaus pavedimu įvairių komisijų bei darbo grupių darbe
(galimiems tarnybiniams nusižengimams tirti, Kalvarijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimo ir pl÷tros koordinavimo, negyvenamų patalpų Suvalkų g. 11 rekonstrukcijos
papildomų darbų poreikio nustatymo, d÷l šilumos ūkio nuomos, koncesijos suteikimui organizuoti
ir koncesijos suteikimo procedūroms organizuoti, savivaldyb÷s administracijos metinio plano
įgyvendinimo ir priežiūros, projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s Kalvarijos seniūnijos Smetonišk÷s
polderio pylimų melioracijos griovio rekonstrukcija“ įgyvendinimo ir kt.).

Teik÷ informaciją skyriui priskirtais klausimais kitiems skyriams: buhalterijai, vaikų teisių
apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto skyriams bei pavieniams darbuotojams, valstybin÷ms
institucijoms.
Parengti 2 informaciniai straipsniai regioninei spaudai apie parko projekto įgyvendinimą.
Parengta medžiaga lankstinuko leidybai apie parko projekto įgyvendinimą.
Dalyvauta parodoje VIVATTUR-2008.
Dalyvauta seminaruose aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo, viešųjų pirkimų,
projektų rengimo, galimybių gyventojams dalyvauti priimant sprendimus savivaldyb÷se ir kitais su
darbine veikla susietais klausimais. Tobulintos anglų kalbos žinios.
Analizuotas ir teiktas naujas planas skyriaus bylų nomenklatūros sudarymui.
Koreguoti ir teikti skyriaus darbuotojų nauji pareigybių aprašymai.
Daug konsultuotasi įvairiais veiklos klausimais su specialistais, dirbančiais LR susisiekimo
ministerijoje, Valstybin÷je kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos, Valstybin÷je
tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnyboje, LVPA, NMA, kitų savivaldybių administracijose.
CIVILINöS METRIKACIJOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s civilin÷s metrikacijos skyriuje 2008 metais įregistruotas 141
gimimo akto įrašas, iš jų 136 gimimo akto įrašai sudaryti naujagimiams, 6 gimimo akto įrašai
sudaryti, apskaitant užsienio valstyb÷se sudarytus gimimo aktus, sudarytas 1 atkurtas gimimo akto
įrašas. Išduoti 139 gimimo liudijimai. Iš įregistruotų naujagimių: 71 mergait÷ ir 69 berniukai. 45
vaikai gim÷ ne santuokoje: 12 naujagimių gim÷ vienišoms mamoms, t÷vystę pripažino 33 asmenys.
2008 metais įregistruota 213 mirties akto įrašų. Iš jų 118 Kalvarijos savivaldyb÷je gyvenę
vyrai ir 95 moterys. Išduota 213 mirties liudijimų ir tiek pat pažym÷jimų laidojimo pašalpoms gauti.
Darbingo amžiaus būdami mir÷ 27 vyrai ir 11 moterų. Įregistruotos 2 vaikų mirtys.
2008 metais bendras įregistruotų santuokų skaičius – 54. Iš jų 47 santuokos vyko mūsų
metrikacijos skyriuje, iš kurių 20 iškilmingų. Apskaitytos 4 bažnyčioje sudarytos santuokos ir 3
užsienio valstyb÷se sudarytos santuokos. Sudaryti 54 santuokos akto įrašai, išduoti 54 santuokos
liudijimai. 2008 m. mūsų metrikacijos skyriuje susituok÷ 2 nepilnamečiai. Su užsienio piliečiais
įregistravo santuoką 5 Kalvarijos savivaldyb÷s gyventojai.
2008 m. išsituok÷ 28 Kalvarijos savivaldyb÷je gyvenančios šeimos. Pagal gautus teismo
sprendimus sudaryti 28 santuokos nutraukimo akto įrašai. Išduoti 47 ištuokos liudijimai.
Pagal gyventojų prašymus buvo užvesta 44 civilin÷s būkl÷s akto įrašo ištaisymo, papildymo
pakeitimo bylos, iš jų 18 – santuokos akto įrašui pakeisti ištaisyti, 20 – gimimo akto įrašui pakeisti,
ištaisyti ir 6 bylos – mirties akto įrašui ištaisyti. Atkurtas 1 civilin÷s būkl÷s įrašas.
Visos bylos užbaigtos, parašytos išvados, papildymo pakeitimo akto įrašai, išduoti atitinkami
liudijimai.
2008 m. iš kitų įstaigų gauti 274 raštai, išsiųsta 289 raštai. Iš piliečių gauti 274 prašymai
kartotiniams liudijimams ir archyvin÷ms pažymoms gauti. Kartotiniams liudijimams ir pažymoms
gauti į kitas civilin÷s metrikacijos įstaigas išsiųsti 102 prašymai, į Lietuvos istorijos archyvą – 40
prašymų. Išduota 100 gimimo, 33 mirties, 31 santuokos kartotiniai liudijimai, 16 archyvinių
pažymų.
Parašytos 4 pažymos apie šeiminę pad÷tį asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą
Kalvarijos savivaldyb÷je ir ketinantiems įregistruoti santuoką užsienio valstyb÷se.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Parengta ir įgyvendinta:
1. 2008 metų švietimo veiklos programa.

2. Finansin÷ 2008 metų programa.
3. M÷nesiniai veiklos planai (10 planų).
4. Kalvarijos savivaldyb÷s mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano nauja
redakcija.

Dalyvauta ŠMM programose, projektuose, konkursuose:
1. D÷l 2008 metais finansin÷s paramos persikvalifikuojantiems mokytojams (skirta 4
vietos, gauta 5 mokytojams finansin÷ parama).
2. D÷l finansin÷s paramos teikimo švietimo pagalbos specialistų etatams steigti 2008
m. rugs÷jo-gruodžio m÷nesiais savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklose
(įsteigti Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ aukl÷tojo ir socialinio
pedagogo etatai).
3. „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ – Profesinio informavimo
taškų akreditavimas Kalvarijos gimnazijoje, Sangrūdos vidurin÷je ir Alksnin÷s
pagrindin÷je mokyklose.
4. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa (65 tūkst. Lt ŠMM, 7
tūkst. Lt sav. biudž.).
5. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektas (5 tūkst. Lt., 2 tūkst. Lt sav. biudž.).
6. Pilietinio ir tautinio ugdymo programa (13 tūkst. Lt ŠMM; 3 tūkst. Lt sav. biudž.).
7. Vaikų socializacijos programa (40 tūkst. Lt ŠMM; 30 tūkst. Lt sav. biudž.).
8. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa (5 tūkst. sav. biudž).
9. Pirmin÷s narkomanijos prevencijos programa (3 tūkst. sav. biudž.).
10. Švietimo sistemos ir infrastruktūros tobulinimo programa MT+:
10.1. „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (Sangrūdos vid. m., Jung÷nų pagr.
m., Nemunaičių pagr. m.);
10.2. „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ (Kalvarijos gimnazija,
Sangrūdos vid. m.);
10.3. „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ (Kalvarijos
gimnazija).
11. „Švietimas informacinei visuomenei“ (gauta kompiuterin÷s mokomosios programos,
įvairios literatūros).
12. Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro konkursas „Saugokime
jaunas gyvybes keliuose“ (1200 Lt ŠMM).
13. Lietuvos mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centro konkursas „Bevariklio
transporto priemonių vairuotojų mokymo akcijos organizavimas Kalvarijos
savivaldyb÷je (1680 Lt ŠMM).
Organizuoti pasitarimai švietimo įstaigų vadovams:
1. D÷l 2008 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimų,
naujovių. D÷l pradinio ugdymo skyrių veiklos. D÷l pasirengimo privalomo ankstyvojo
užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo (01-30, protokolas Nr. 1).
2. D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano naujos
redakcijos projekto. D÷l Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos 2008-03-19
pažymos Nr. SD-20-673 (04-08, protokolas Nr. 2).
3. D÷l ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo diegimo. D÷l Švietimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projekto (05-30, protokolas Nr. 3).
4. D÷l 2008-2009 m. m. naujovių. D÷l mokinių ir pedagogų duomenų bazių (08-28, protokolas
Nr. 4).

5. D÷l mokytojų praktinio vertinimo. D÷l naujų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų. D÷l pasirengimo atnaujintų bendrųjų programų
diegimo. D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s švietimo steb÷senos rodiklių 2007-2008 m. m. (12-15,
protokolas Nr. 5).
Organizuoti seminarai, konferencijos, pasitarimai:
1. „IKT taikymas specialiajame ugdyme“ pradinių klasių mokytojams (01-11);
2. „IKT ir inovacinių mokymo metodų taikymas pradiniame ir specialiajame ugdyme“
pradinių klasių mokytojams (01-12);
3. Kalvarijos savivaldyb÷s mokinių dainos švent÷s organizavimas muzikos, choreografijos
mokytojams (03-12);
4. Pasitarimas kūno kultūros mokytojams (03-13);
5. „Istorijos pamokų planavimo, organizavimo bei vertinimo ir įsivertinimo derm÷ su
naujaisiais Mokytojų atestacijos nuostatais“ istorijos mokytojams (03-13);
6. „Atvira pamoka Plastilinas erdv÷je ir plokštumoje “ dail÷s mokytojams (04-04);
7. D÷l dainų švent÷s rengimo muzikos ir choreografijos mokytojams (04-13);
8. Pasitarimas d÷l bibliotekų veiklos mokyklų bibliotekininkams (04-08);
9. „Ugdymas po pamokų. Vaikų darbų panaudojimas pamokų metu” pradinių klasių
mokytojams (04-09);
10. Kvalifikacijos k÷limas klasių aukl÷tojams, mokytojams, turistinių renginių vadovams,
vaikų vasaros poilsio organizatoriams (04-18);
11. Konferencija „Gyvyb÷s kultūra“ tikybos ir etikos mokytojams (04-28);
12. „Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų socializacijos 2008 m. programų r÷mimo konkurso
atrankos ir koordinavimo komisijos pasitarimas” (05-12);
13. „Medžio dirbiniai 5-10 klas÷ms“ dail÷s, technologijų mokytojams (05-13);
14. „Valstybinių brandos egzaminų vykdymas“ valstybinių brandos egzaminų vykdytojams
(05-14);
15. „Socializacijos programų rengimas” programų koordinatoriams (05-14);
16. D÷l mokinių olimpinio festivalio, kūno kultūros mokytojams (06-04);.
17. „Vaikų ir jaunimo programų įgyvendinimas” vykdytojams (06-10);
18. Pasitarimas d÷l etnin÷s kultūros renginių ir planų (09-16);
19. „Prevencinių grupių formavimo ir veiklos ypatumai“ mokytojams (10-01);.
20. „Gerosios mokytojų darbo patirties sklaida“ dail÷s ir technologijų mokytojams (10-09);
21. „D÷l atnaujintų lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų“ lietuvių kalbos
mokytojams (10-10);
22. „Gerosios patirties sklaida“ istorijos mokytojams (10-14);
23. „Geografijos olimpiadai rengimasis“ geografijos mokytojams (10-15);
24. „Neformaliojo ugdymo veiklos koordinavimas“ pavaduotojams (10-29);
25. „Užsienio kalbų aplankas“ užsienio kalbų mokytojams (11-18);
26. Konferencija „Svečiuose pas suvalkiečius“ pradinių klasių mokytojai (11-26);
27. Marijampol÷s apskrities kultūros darbuotojų konferencija (11-28);
28. „Kuriame inkliuzinę mokyklą – tarptautin÷ patirtis“ pradinių klasių mokytojams (12-04);
29. Išvyka į Vilnių dail÷s ir technologijų mokytojams (12-12).
Švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos veikla
Atestuota:
1. Dal÷ Skrupskien÷, Jung÷nų pagrindin÷s mokyklos direktor÷ (04-21-29);
2. Angel÷ Gudelevičiūt÷, Alksnin÷s pagrindin÷s mokyklos direktor÷s pavaduotoja (0915-23);

3. Loreta Krasauskien÷, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktor÷ (09-1523);
4. Janina Bukevičien÷, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus
pavaduotoja (09-15-23);
5. Gražina Albavičien÷, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus
pavaduotoja (09-15-23);
6. Nijol÷ Marijona Vekterien÷, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja (10-2028);
7. Milda Alesiūt÷, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja (10-20-28);
8. Arūn÷ Vaičiūnait÷-Levuškinien÷, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
(10-20-28);
9. Janina Šmigelskait÷, Akmenynų pagrindin÷s mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1110-14);
10. Dal÷ Mekionyt÷, Sangrūdos vidurin÷s mokyklos direktoriaus pavaduotoja (12-0812).
Komisijos pos÷džiai:
01-15 Nr. 1; 04-09 Nr.2; 06-02 Nr. 3; 09-10 Nr. 4; 10-13 Nr. 5; 10-28 Nr. 6; 11-13 Nr.
7; 12-01 Nr. 812-15 Nr.9.
Dalyvavimas švietimo įstaigų mokytojų atestacijos pos÷džiuose:
M. Kabelkien÷:
Alksnin÷s pagrindin÷je mokykloje (02-15; 11-28, 12-29).
Kalvarijos muzikos mokykloje (04-15, 11-25, 12-30).
Nemunaičių pagrindin÷je mokykloje (01-14, 06-05, 11-07).
Liubavo pagrindin÷je mokykloje (01-09; 06-14).
Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (11-25, 12-10).
V. Vasiliauskien÷:
Sangrūdos vidurin÷je mokykloje (02-27, 04-29, 06-20, 12-01, 12-19).
Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷je mokykloje (01-02, 11-07).
Akmenynų pagrindin÷je mokykloje (01-07; 11-24).
Kalvarijos gimnazijoje (02-07; 04-16, 06-27, 12-03).
Jung÷nų pagrindin÷je mokykloje (02-06, 03-07, 06-27, 11-14).
V. Vasiliauskien÷ dalyvavo Marijampol÷s apskrities švietimo tarybos veikloje, surinko ir
apibendrino tyrimo duomenis apie pedagogų kvalifikacijos centro steigimo tikslingumą Kalvarijos
savivaldyb÷je. Dalyvauta pos÷džiuose (04, 06 m÷n.).
D. Lisauskien÷ dalyvavo Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos Akreditavimo
koordinavimo komisijos veikloje, analizavo pažymą d÷l vidurinio ugdymo programos
įgyvendinimo kokyb÷s Marijampol÷s savivaldyb÷s Sūduvos vidurin÷je mokykloje ir pristat÷
pastabas, pasiūlymus apie informacinių technologijų panaudojimą pamokose.
Surinkti duomenys ir atlikta analiz÷
1. Kalvarijos savivaldyb÷s švietimo steb÷senos rodikliai 2007-2008 m. m.
2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
3. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai.

Savivaldyb÷s mokinių tarybos veikla
1.
2.
3.
4.

Savivaldyb÷s mokinių tarybos pasitarimai ( 04-11, 10-08, 11-05; 12-22).
Kalvarijos savivaldyb÷s mokinių rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą (12-03).
Veiksmo savait÷ (4 m÷n.).
Renginys „Leisk pasveikint tave“ (06-12).
Savivaldyb÷s mokinių sporto varžybos
1. 5-6 kl. mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (01-26).
2. 1-4 kl. mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (01-28).
3. Stalo teniso varžybos (02-13).
4. 5-7 kl. mokinių tinklinio varžybos (02-26).
5. 8-10 kl. mokinių tinklinio varžybos (02-27).
6. 7-8 kl. mokinių krepšinio varžybos (03-08).
7. 9-10 kl. mokinių krepšinio varžybos (03-10).
8. 5-6 kl. mokinių krepšinio varžybos (03-12).
9. Pavasario krosas (03-17).
10. Keturkov÷s varžybos (04-06).
11. Atskirų rungčių varžybos (04-15).
12. Kalvarijos savivaldyb÷s mokinių olimpin÷s žaidyn÷s (bendradarbiaujant su
Danijos jaunimo organizacija).
13. Rudens krosas (09-16).
14. Kvadratas (1998 m. gimimo ir jaunesnių mišrios komandos) (10-28).
Parodos, akcijos ir kita veikla

Mokslo ir žinių diena (09-01).
Nacionalinio diktanto konkursas (01-26).
Karikatūrų paroda „Juokis iš visko“ (4 m÷n.).
Akcija „M÷nuo be smurto prieš vaikus“ (5 m÷n.).
Tomo Avižieniaus darbų paroda „Lašas“ (4 m÷n.).
Kalvarijos savivaldyb÷s mokinių 2008 m dainų švent÷ (06-01).
Dviračių žygio „Raseiniai-Punskas-Seiniai-Raseiniai“ dalyvių sutikimas, pri÷mimas,
išleidimas (06-26/27).
8. Kalvarijos savivaldyb÷s ir Punsko valsčiaus mokinių žygis „Punskas-Sangrūda“ (7
m÷n.).
9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas (10-04).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Savivaldyb÷s mokinių konkursai, olimpiados
1. Matematikos olimpiada (01-11).
2. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainel÷“ II etapas-koncertas
(01-10).
3. Biologijos olimpiada (01-12).
4. Chemijos olimpiada (01-19).
5. Fizikos olimpiada (01-26).
6. Dail÷s olimpiada (02-04).
7. Vokiečių kalbos olimpiada (02-07).
8. Rusų kalbos olimpiada (02-08).

9. Meninio skaitymo konkursas (02-12).
10. Mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (02-15).
11. Istorijos olimpiada (02-26).
12. Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas (03-01).
13. Mokinių konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ (03-18).
14. Teisinių žinių konkursas „Temid÷“ (03-28).
15. 1-4 kl. mokinių konkurso „Šviesoforas“ I turas (3 m÷n.).
16. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2008“ (04-02).
17. Geografijos olimpiada (04-03).
18. Jaunųjų matematikų diena (04-29).
19. Viktorina „Fizika aplink mus“ (05-09).
20. Jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“ II turas (05-16).
21. Lietuvos mokinių 20-oji informatikos olimpiados II etapas (12-13).

Švietimo įstaigų priežiūra ir parengtos pažymos
Po vykdytos priežiūros švietimo įstaigose parengtos pažymos:
1. D÷l privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo (01-21).
2. D÷l specialiojo ugdymo komisijos veiklos Kalvarijos savivaldyb÷s švietimo įstaigose (0307).
3. D÷l 2008 m. įskaitų ir brandos egzaminų organizavimo bei vykdymo (07-01).
4. D÷l 2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo (07-10).
5. D÷l neformaliojo vaikų švietimo organizavimo Kalvarijos savivaldyb÷s bendrojo lavinimo
mokyklose (12-01).
Parengti ir išsiųsti dokumentai įvairioms institucijoms
1. Statistin÷s žinios Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui apie 2008-2009 m. m. tikybos
mokymą ir mokytojus.
2. Suvestin÷s PPRC ir Marijampol÷s apskrities švietimo centrui d÷l švietimo įstaigų pedagogų
dalyvavimo 2008 m. organizuojamuose renginiuose pagal projektus ir programas.
3. Ataskaitos ŠMM apie brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažym÷jimų bei kitų
pažym÷jimų blankų panaudojimą 2008 m.
4. Statistiniai duomenys Mokytojų kompetencijos centrui apie savivaldyb÷je atestuotus
mokytojus metodininkus 2008 m.
5. Įsakymai švietimo veiklos ir ugdymo klausimais, rekomendacijos pedagogams, raštai
švietimo įstaigoms įvairiais klausimais.
6. Rekomendacijos bendruomen÷ms, kultūros ir sporto įstaigoms d÷l projektų finansavimo.
7. Ataskaita ŠMM apie pav÷ž÷jamus moksleivius 2008 m.
8. Duomenų teikimas regioniniam švietimo būkl÷s raportui.
9. Sutarčių rengimas.
10. Organizuoti bendrojo lavinimo ir specialiojo ugdymo vadov÷lių bei mokyklin÷s
dokumentacijos paklausos tyrimo etapai ir jų užsakymai 2007 m.
11. Dokumentai ŠMM d÷l dalyvavimo respublikin÷se olimpiadose, konkursuose, varžybose.
12. Dokumentai PPRC d÷l pedagogų, pageidaujančių laikyti atestacines įskaitas eksternu.
13. Švietimo įstaigų pateiktų programų d÷l vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų 2008 m.
įvertinimas.
14. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimo savivaldyb÷je
veiklos ataskaita ŠMM.

15. 2008 metų vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimo savivaldyb÷je veiklos ataskaita
ŠMM.
16. Vadov÷lių, sąskaitų pri÷mimas iš leidyklų ir išdalijimas mokykloms.
17. Švietimo įstaigų ugdymo planų projektų derinimas 2008-2009 m. m.
18. Švietimo informacinių technologijų centrui statistin÷s formos (1-mokykla, 2-mokykla, 3mokykla, atskirai miesto ir kaimo vietovių suvestin÷s, 3D, 3I, 3ES ataskaitos).
19. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai klausimynai „D÷l tautinio paveldo produktų ir
amatininkyst÷s pl÷tros“, „D÷l savivaldyb÷s kultūros būkl÷s“, informacija apie renginius,
skirtus Lietuvos vardo pamin÷jimo tūkstantmečiui, Lietuvos sąjūdžio 20-osioms metin÷ms
pamin÷ti.
20. Dokumentai Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrolei apie kultūros politikos įgyvendinimą
dalinai finansuoti programas ir projektus.
21. Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriui
bandomasis projektas „Lietuvos turizmo traukos vietov÷ 2008“.
22. Lietuvos sporto muziejui informacija apie kūno kultūros ir sporto paveldą (statistika).

Organizuoti susitikimai švietimo įstaigų vadovams su įvairių institucijų atstovais
1. Susitikimas-seminaras „Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų
mokiniams modelio aprašo pristatymas“ su ŠMM Švietimo pl÷tot÷s centro Matematikos
gamtamokslio ir technologinio ugdymo skyriaus vadove Sonata Likiene (05-20).
2. Seminaras „Prevencinių darbo grupių formavimo ir veiklos ypatumai“ ŠMM
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja Odeta
Merfeldaite ir vyr. specialiste Asta Railiene (10-01).
Parengti 76 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektai.
Parengta 16 Kalvarijos savivaldyb÷s mero potvarkių d÷l pad÷kų.
Kvalifikacijos tobulinimas
D. Lisauskien÷:
Švietimo ir mokslo ministerijos 18 val. seminare „Eksperimentinio etatinio mokytojų darbo
apmok÷jimo įgyvendinimas“ (pažym. Nr. SP-592), Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centro 8 val. seminare „Prevencinių darbo grupių formavimo ir veiklos ypatumai“.
E. Skystimait÷:
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 8 val. seminare „Prevencinių darbo grupių
formavimo ir veiklos ypatumai“, (pažym. Nr. V7-295), Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi
centro 8 val. seminare „Kultūros centro ir bendruomen÷s partneryst÷“, (pažym. Nr. 2929).
M. Kabelkien÷:
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 8 val. seminare „Prevencinių darbo grupių
formavimo ir veiklos ypatumai“ (pažym. Nr. V7-294), PPRC 18 val. seminare „Švietimo
konsultantų (vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas“ (pažym. Nr. 12789), PPRC 7 val.
seminare „Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas“ (pažym. Nr. 13535).
V. Vasiliauskien÷:
Švietimo ir mokslo ministerijos 12 val. seminare „Švietimo steb÷senos vykdymas savivaldyb÷se:
problemos ir sprendimai“ (pažym. Nr. 23044), Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 8
val. seminare „Prevencinių darbo grupių formavimo ir veiklos ypatumai“ (pažym. Nr. V7-297),
Pedagogų profesin÷s raidos centro 18 val. seminare „Švietimo konsultantų (vadybos ekspertų)
kvalifikacijos tobulinimas“ (pažym. Nr. 12785), 7 val. seminare „Bendrųjų ugdymo planų

įgyvendinimas“(pažym. Nr. 13533), 8 val. seminare „Pasirengimas įgyvendinti pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrąsias programas“ (pažym. Nr. 16388).
SOCIALINöS PARAMOS SKYRIUS
Socialin÷s paramos skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei
nutarimais, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos dokumentais, Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos
priimtais sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teis÷s aktais.
Skyrius administruoja specialiųjų poreikių tenkinimą, valstybinių šalpos išmokų, socialin÷s
pinigin÷s paramos, išmokų vaikams bei kompensacijų skyrimą ir kitą socialinę paramą.
Socialin÷s paramos skyrius per 2008 metus pareng÷ 18 tarybos sprendimų projektų.
Gauti 186 informaciniai dokumentai, išsiųsti 184 dokumentai. Savivaldyb÷s gyventojams
išduota 486 pažymos apie gaunamas socialines išmokas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pinigin÷s socialin÷s paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu per 2008 metus buvo
aptarnauta 558 asmenys ir išmok÷ta 613 364 Lt. Šildymo sezono metu šeimoms buvo skirtos
kompensacijos kietam kurui įsigyti. Per šildymo sezoną buvo aptarnauti 465 asmenys ir išmok÷ta
203 801 Lt.
Vadovaujantis Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos priimta tvarka ir administracijos direktoriaus
įsakymu buvo vykdomas socialin÷s rizikos šeimų apipirkimas.
Remiantis Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos patvirtinta tvarka, 91 sunkiai materialiai
gyvenančiai šeimai bei vienišiems asmenims buvo išmok÷tos vienkartin÷s pašalpos, kurioms
panaudota 43 000 Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu buvo išmok÷ta 3 294 593 Lt,
kuriuos gavo 3 840 asmenys.
Vadovaujantis Šalpos išmokų įstatymu šalpos išmokas, kurias sudar÷ 4 270 783 Lt, gavo
881 asmuo. 217 asmenų nustatytas specialiųjų poreikių lygis. 351 asmeniui išduoti neįgaliojo
pažym÷jimai.
Vadovaujantis Socialin÷s paramos vaikams įstatymu Socialin÷s paramos skyrius suteik÷ 990
moksleivių nemokamą maitinimą už 547 437 Lt, buvo aprūpinta mokinio reikmenimis 760
moksleivių už 118 716 Lt.
Per 2008 metus 1960 asmenų buvo suteikta parama pagal Maisto iš intervencinių atsargų
teikimo labiausiai nepasiturinčioms šeimoms programą.
Per 2008 metus buvo išmok÷ta laidojimo pašalpa 214 asmenims už 220 740 Lt.
Socialin÷ parama teikiama ne tik pinigine forma, bet ir įvairiomis paslaugomis,
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu. Stacionarios globos paslaugos vienišiems seneliams ir
žmon÷ms su negalia teikiamos Kalvarijos globos ir užimtumo centre. Globos namuose gyvena 26
asmenys. 2008 metais buvo apgyvendinti 9 asmenys. 5 asmenys su psichine negalia buvo
apgyvendinti Psichoneurologiniame pensionate. Globos ir užimtumo centre teikiamos bendrosios
socialin÷s paslaugos. Dalinai savarankiškiems asmenims, turintiems savo gyvenamą būstą, teikiama
pagalba namuose. Pagalbos namuose tarnyboje dirba 5 lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie
suteik÷ paslaugas 57 neįgaliesiems ir pensininkams. Šiame centre buvo aprūpinti daiktais iš
labdaros (drabužiais, avalyne ir kt.) 73 asmenys, technin÷s pagalbos priemonių nuoma suteikta 15
asmenų, 73 asmenims suteikta transporto paslauga, 7 kartus buvo suteikta transporto nuomos
paslauga. Specialiosios socialin÷s paslaugos buvo suteiktos 41 asmeniui pagalba į namus
(lankomoji priežiūra). Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo tikslu (socialin÷s rizikos šeimose)
dirbo 5 darbuotojai, kurie lank÷ 78 šeimas (viso 286 asmenis).
Socialin÷s paramos skyrius savo darbe nuolat bendradarbiauja su Neįgaliųjų
nevyriausybin÷mis organizacijomis. Kasmet Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimu tvirtina
Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programą. Jos uždavinys – integruoti neįgaliuosius į visuomenę,

sudaryti sąlygas gyventi savarankiškai. Vykdant šią programą Socialin÷s paramos skyrius
konsultuoja neįgaliuosius parenkant kompensacinę techniką, aprūpina ja bei organizuoja jos
remontą. Pra÷jusiais metais kompensacin÷ technika suteikta 170 neįgaliųjų. Dalinai finansuojamos
Lietuvos invalidų draugijos per 2008 metus neįgaliesiems suteik÷ 1220 neįgaliųjų (iš jų 80 vaikų)
konsultavimo paslaugas, 120 neįgaliųjų dalyvavo kultūrin÷je veikloje, 106 neįgalieji – sportin÷je
veikloje. Pagal Socialinių paslaugų katalogą socialines paslaugas gavo 2486 neįgalieji: socialines
paslaugas teik÷ 1220 neįgaliesiems (iš jų 80 vaikų), 59 neįgaliesiems – transporto paslaugas, 600
neįgaliųjų suteikta asmens higienos ir priežiūros paslaugos.
Vykdant Kalvarijos savivaldyb÷s invalidų socialin÷s integracijos 2008 metų programą buvo
pamin÷ta Žmonių su negalia diena, pagerbti 4 šimto metų sulaukę seneliai, Šv. Kal÷dų proga
neįgaliesiems įteiktos dovan÷l÷s, 9 asmenys su negalia ils÷josi stovykloje „Gintaras”. Remiantis
būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia programa, būstai pritaikyti 3 neįgaliesiems su sunkia negalia.
Bendradarbiauta su Vilkaviškio vyskupijos Carito organizacija, Vaiko dienos centru
„Žiniukas“, kurį lanko 45 vaikai iš socialin÷s rizikos šeimų.
Skyrius dalyvauja VĮ „Solidarity“ ir Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos
projekte, kuris remia daugiavaikes šeimas. „Solidarity“ įstaiga 2008 metais 3 daugiavaik÷ms
Kalvarijos savivaldyb÷s šeimoms nupirko gyvenamuosius būstus.
Skyriaus ved÷ja ir darbuotojos nuolat dalyvauja Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos
komisijų veikloje, lanko sunkiai gyvenančius žmones, konsultuoja ir informuoja gyventojus
įvairiais socialin÷s paramos bei kitais klausimais, teikia informaciją atitinkamoms organizacijoms.
Administracijos direktoriaus įsakymu atstovavo savivaldybei 8 teismuose d÷l suaugusio žmogaus
globos ir rūpybos nustatymo.
Skyriaus darbuotojos dalyvavo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose
seminaruose, mokymuose.
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius 2008 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 teises ir jo
teis÷tus interesus 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 2008 m. į socialin÷s rizikos šeimų sąrašą buvo įrašyta 21
šeima, o išbrauktos 23 šeimos. Iš viso 2008-12-31 Kalvarijos savivaldyb÷je buvo 61 socialin÷s
rizikos šeima, o jose auga 208 vaikai. 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 du, tris ir daugiau kartų per savaitę. Nuvykę į šeimą specialistai ne tik
aplanko šeimą, bet kiekvieną kartą išsiaiškina tos šeimos problemas, kartu ieško sprendimų būdų,
tarpininkauja tarp kitų institucijų ar savivaldyb÷s padalinių. Kiekvieną kartą yra surašomi
apsilankymo aktai. Apie esamas problemas informuoja socialinius darbuotojus darbui su socialin÷s
rizikos šeimomis ir jų vaikais. Taip pat, esant pranešimams, kad pažeistos vaiko teis÷s, vyksta 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 2008 m. dirbo penki Kalvarijos globos ir užimtumo
centro socialiniai darbuotojai. Lankydamiesi šeimose, skyriaus darbuotojai bendradarbiauja 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, socialin÷s paramos skyriaus paslaugų specialist÷, vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialist÷s ir aptardavo iškilusias problemas, bandydavo rasti išeitis, kaip pad÷ti socialin÷s rizikos
šeimoms ir jų vaikams. Daugeliu atvejų pagalbos tenka prašyti policijos, kuri geranoriškai padeda
nuvykus į šeimas, užtikrina darbuotojų saugumą ir viešąją tvarką.
Vaiko teisių apsaugos skyrius organizavo seminarą (kaip metodinę pagalbą darbui su
socialin÷s rizikos šeimomis) socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, globos namų
soc. darbuotojams, dirbantiems su socialin÷s rizikos šeimomis.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius 2008 metais 117 kartų
dalyvavo teismo pos÷džiuose, atstovaudamas vaikų teises ir jų teis÷tus interesus. Dalyvaujant
teismuose, reikia jiems tinkamai pasiruošti, norint tinkamai atstovauti vaiko interesus. Vadinasi,
prieš kiekvieną teismo pos÷dį reikia šeimą aplankyti, išsiaiškinti situaciją šeimoje, prakalbinti ir
išklausyti vaiką ir jo t÷vus, priimti teisingą sprendimą. Tod÷l reikia žinoti daugybę įstatymų,
nutarimų ir kitų teis÷s aktų ir juos pritaikyti. Taip pat į kiekvieną teismo pos÷dį reikia pateikti
teismui išsamius atsiliepimus arba išvadas, o kartais ir viena, ir kita. Iš viso teismui pateikta 101
išvada ir 105 atsiliepimai. Kartais vieno apsilankymo šeimoje neužtenka (nerandama t÷vų ar vaikų
namuose, reikia teismui papildomos informacijos), tod÷l vykimų į šeimas padaug÷ja. Daugeliu
atvejų tenka bendrauti su mokyklų socialiniais pedagogais, policijos pareigūnais, gydytojais,
visuomen÷s atstovais, kaimynais ir kt. Ir tik surinkus gausią medžiagą, ją išanalizavus, teismui
teikiami atsiliepimai ir išvados. Tod÷l prieš kiekvieną teismo pos÷dį reikia apsilankyti šeimoje
vieną, du, o kartais tris ir daugiau kartų. Tai 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 ieškovai, skyriaus darbuotojai pateik÷ teismui 7 bylas 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 7 bylose.
Vaiko teisių apsaugos skyrius 18 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.
2008 metais Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktorius savo įsakymais įsteig÷ 16
laikinųjų globų/rūpybų institucijose (globos namuose), iš kurių 9 vaikai apgyvendinti Kalvarijos
savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose, 5 vaikai apgyvendinti Alytaus apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namuose. Dar 2 vaikų įsteigtos laikinosios globos šeimoje.
Dviems vaikams įsteigta globa t÷vų prašymu, d÷l t÷vų išvykimo į užsienį šiuo atveju globos
pašalpa vaikui nemokama.
Vaiko teisių apsaugos skyrius suteik÷ gyventojams juos dominančią informaciją apie
galimybę globoti/rūpintis vaiku ir apie įsivaikinimą. Pareng÷ ir išleido informacinį lankstinuką,
propaguojantį globą/rūpybą šeimoje.

Išdav÷ 87 pažymas Marijampol÷s rajono apylink÷s teismui d÷l nekilnojamo turto (buto ar
namo) pardavimo, įkeitimo bankui, dovanojimo, palikimo pri÷mimo, išdav÷ dvi pažymas d÷l
nepilnamečio santuokinio amžiaus sumažinimo.
Teik÷ informaciją Kalvarijos policijos komisariatui apie nepilnamečio, įtariamo padarius
nusikaltimą, gyvenimo ir buities sąlygas. Teik÷ informaciją globos namų administracijai apie
asmens, norinčio iš globos namų savaitgaliais, švenčių ar atostogų metu pasiimti vaiką, buities ir
gyvenimo sąlygas.
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.
Siunt÷ užklausimus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos apie asmens, kuris nori globoti/rūpintis vaiku, teistumą ir patraukimą
baudžiamojon atsakomyb÷n, teik÷ informaciją kitų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriams
apie nepilnamečių t÷vus, giminaičius, gyvenančius mūsų savivaldyb÷je.
Kalvarijos savivaldyb÷je 2008 metais šeimose globojama/rūpinamasi 66 nepilnamečiais
vaikais. Dažniausiai vaikus, likusius be t÷vų globos, globoja giminaičiai, seneliai, tik kelios šeimos,
kuriose globojami visiškai svetimi vaikai, n÷ra giminyst÷s ryšių. Apsilankymų metu šiose šeimose
dom÷tasi, kaip vaikams sekasi mokytis, kokie santykiai su glob÷jais/rūpintojais ir jų šeimos nariais,
dom÷tasi vaikų pom÷giais, laisvalaikiu, surašyti globojamo/rūpinamo vaiko aplankymo aktai.
Globojančiose šeimose stengtasi apsilankyti kas pusmetį, o iškilus problemoms ir dažniau (132
apsilankymai šeimose). Pasteb÷ta, 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.
2008 metais viena mama, pagimdžiusi vaiką, jo atsisak÷ teisme.
Pasirašyta sutartis su Marijampol÷s socialin÷s pagalbos centru d÷l glob÷jų parengimo
globoti/rūpintis vaiku.
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 mūsų savivaldyb÷je, globojančių/rūpinančių šeimų ir globojamų/rūpinamų
vaikų skaičius, informaciją apie galimus įvaikinti vaikus, informaciją apie dalyvavimą teismuose ir
kt.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialist÷s pagal savo kompetenciją reng÷ administracijos
direktoriaus įsakymus, teik÷ Kalvarijos savivaldyb÷s tarybai sprendimų projektus.
Skyrius bendradarbiavo su Marijampol÷s rajono apylink÷s teismo teis÷jais, prokurorais,
keit÷si informacija, kaip geriau atstovauti vaiko interesams įvairiose bylose. Bendradarbiavo su
Vilkaviškio, Marijampol÷s, Šakių, Kazlų Rūdos ir kitų savivaldybių vaiko teisių apsaugos
tarnybomis ir skyriais.
Teik÷ informaciją 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.
2008-12-31 Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos namuose Sangrūdos k.,
Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., gyveno 21 vaikas, iš kurių 14 globojami laikinai, o likusieji –
nuolatinai.
Kalvarijos savivaldyb÷s pagrindin÷se, vidurin÷je mokyklose ir Kalvarijos gimnazijoje
organizuoti renginiai „Geguž÷ – m÷nuo be smurto”. Kiekvienoje mokykloje buvo skaitomos
paskaitos apie smurtą ir jo neigiamą įtaką vaikams, vaikai pieš÷ piešinius. Patys geriausi piešiniai
buvo eksponuojami Kalvarijos savivaldyb÷s moksleivių dainų ir šokių švent÷je, kuri vyko
Kalvarijos stadione.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dažnai vykdavo į šeimas pagal pranešimus
telefonu. Patikrindavo situaciją šeimoje, būdavo ir tokių iškvietimų, kai nuvykus, informacija
nepasitvirtindavo.
2008 m. 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 2008 metams.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo įvairių institucijų rengiamuose
mokymuose, seminaruose, konferencijose.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teis÷s aktų reikalavimais, buvo
kaupiama, sisteminama, saugoma skyriui priklausanti medžiaga, kiti dokumentai perduoti archyvui.
JURIDINIS PERSONALO SKYRIUS
2008 metais skyriuje buvo parengti 178 Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
įsakymai darbuotojų atostogų klausimais, 308 – darbuotojų komandiruočių klausimais, 293 –
personalo klausimais. Buvo parengtas 1 mero potvarkis komandiruočių klausimais, parengta 14
savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektų.
Buvo rengiami, derinami ir vizuojami savivaldyb÷s institucijų teis÷s aktų – tarybos
sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių – projektai, rengiami savivaldyb÷s
tarybos sprendimų projektai pagal kompetenciją, atstovauta Kalvarijos savivaldyb÷s administracijai
Marijampol÷s rajono (5 pos÷džiai), Kauno apygardos (2 pos÷džiai) bei Kauno administraciniame
teisme (6 pos÷džiai).
Kalvarijos savivaldyb÷je 2008 m. 237 pareišk÷jams buvo suteikta pirmin÷ teisin÷ pagalba, iš
jų 8 gyventojams pirmin÷ teisin÷ pagalba tuo pačiu metu suteikta dviem klausimais, tod÷l bendras
klausimų, kuriais buvo teikiama pirmin÷ teisin÷ pagalba, skaičius – 245. Pirmin÷s teisin÷s pagalbos
teikimo trukm÷s pratęsti nebuvo pagrindo, tod÷l jos trukm÷ nepratęsta nei vienam pareišk÷jui. Nei
vienam pareišk÷jui nebuvo atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą. Negautas nei vienas
pareišk÷jų skundas d÷l pirmin÷s teisin÷s pagalbos.
Pirmin÷ teisin÷ pagalba 2008 metais suteikta šiais klausimais:
1. Šeimos teis÷ – 62:
1.1. santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtin÷s teis÷s ir pareigos – 36;
1.2. šeimos narių tarpusavio išlaikymas, t÷vyst÷s nustatymas ir pripažinimas – 8;
1.3. kitos vaikų ir t÷vų tarpusavio teis÷s ir pareigos – 3;
1.4. globa ir rūpyba, įvaikinimas – 15;
1.5. kiti klausimai – 0.
2. Darbo teis÷ – 8:
2.1. darbo sutarties sudarymas ir vykdymas – 1;
2.2. darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos – 1;
2.3. darbo sutarties pasibaigimas – 3;
2.4. darbuotojų sauga ir sveikata – 1;
2.5. kiti klausimai – 2.
3. Socialin÷s apsaugos teis÷ – 15:
3.1. socialinis draudimas – 0;
3.2. socialin÷ parama – 4;
3.3. kiti klausimai – 11.
4. Žem÷s teis÷ – 7.
5. Nuosavyb÷s teisių atkūrimas – 0.
6. Administracin÷ teis÷ ir administracinis procesas – 7:

6.1. administracin÷s nuobaudos – 3;
6.2. mokestiniai teisiniai santykiai – 3;
6.3. valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo) apskundimas – 1;
6.4. kiti klausimai – 0.
7. Civilin÷ teis÷ ir civilinis procesas – 71:
7.1. asmenys – 3;
7.2. daiktin÷ teis÷ – 6;
7.3. prievolių teis÷ – 28;
7.4. paveld÷jimo teis÷ – 11;
7.5. notarų ir antstolių veikla – 3;
7.6. civilinis procesas – 26;
7.7. ikiteisminis ginčų sprendimas – 5;
7.8. kiti klausimai – 4.
8. Baudžiamoji teis÷ – 0.
9. Baudžiamasis procesas – 2.
10. Kiti klausimai – 73.
Buvo surašyti ar pad÷ta surašyti 8 prašymus Centriniam archyvui, LR Generalinei
prokuratūrai, LGGR tyrimo centrui. 37 pareišk÷jams surašyti ar pad÷ta surašyti prašymai suteikti
antrinę teisinę pagalbą. N÷ vienas pareišk÷jas nepageidavo, kad būtų parengta taikos sutartis.

FINANSŲ SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos finansų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausyb÷s nutarimais ir skyriaus nuostatais, 2008 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 2008 metams bei jų apskaitos ir
mok÷jimo terminai; parengti komisijų svarstymui juridinių asmenų ir 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 1214 gyventojams už 137,5 tūkst. Lt ir 63 juridiniams asmenims už 106,1
tūkst. Lt; pakoreguotos 74 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 parengti tarybos sprendimų
projektai;
iš viso parengti 23 tarybos sprendimų projektai.

BUHALTERIJOS SKYRIUS

Atsiskaitomosios sąskaitos:
Nr. LT91 7300 0100 0234 5430 – biudžeto l÷šų (valstyb÷s deleguotoms funkcijoms vykdyti);
Nr. LT67 7300 0100 4167 3736 – biudžeto l÷šų (VIP, žem÷s priežiūros darbams vykdyti);
Nr. LT68 7300 0100 9307 1302 – biudžeto l÷šų (savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti);
Nr. LT98 7300 0100 0234 5595 – biudžeto l÷šų (specialiosioms programų l÷šų);
Nr. LT15 7300 0100 0234 5537 – pavedimų l÷šų (šalpos pensijų, transporto kompensacijų, jų
administravimo, kelių priežiūros darbams ir gauta parama);
Nr. LT45 7300 0100 0234 5579 – pavedimų l÷šų (iš Švietimo ir mokslo ministerijos – mokykloms
pagal įvairias programas, l÷šos iš Ligonių kasų, iš Finansų ministerijos – paramai butams ir
gyvenamiesiems namams įsigyti);
Nr. LT27 7300 0100 9843 5752 – pavedimų l÷šos (išmokos vaikams ir jų administravimas);
Nr. LT22 7300 0100 0234 5605 – surenkamoji (gautos l÷šos už gyvenamųjų ir negyvenamųjų
patalpų nuomą);
Nr. LT82 7300 0100 7880 1283 – l÷šos projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s melioracijos sistemų ir
jose esančių hidrotechninių statinių renovacija“ vykdymo užbaigimas ir l÷šos iš Nacionalinio
egzaminų centro privatizavimo fondo už valstybinių brandos egzaminų vykdymą;
Nr. LT15 7300 0100 0234 5634 – privatizavimo fondo l÷šos;
Nr. LT58 7300 0100 9341 0594 – l÷šos programai Kalvarijos vidurin÷s mokyklos pastato
renovacijos užbaigimui ir už kelius pagal VšĮ „Nemuno Euroregionas“ kelių projektus ir l÷šos
socialinio būsto fondo pl÷trai;
Nr. LT89 7300 0109 307 1797 – l÷šos iš privatizavimo fondo Kalvarijos vaikų darželio-lopšelio
„Žilvitis“ dalies patalpų remontui ir Akmenynų pagrindin÷s mokyklos dalies pastato langų keitimui;
Nr. LT83 7300 0100 9594 8925 – programai „Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir
sutvarkymas“ vykdyti;
Nr. LT74 7300 0100 4167 3707 – l÷šos iš privatizavimo fondo įgyvendinant ilgalaikę pedagoginių
darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą;
Nr. LT98 7300 0100 7418 3989 – l÷šos gautos iš Neįgaliųjų reikalų departamento būsto pritaikymui
neįgaliesiems;
Nr. LT49 0075 8006 5034 4435 – l÷šos iš AB banko „Snoras“ ilgalaikiai paskolai gauti ir
palūkanoms apmok÷ti.
Dirbančiųjų skaičius ketvirčio pabaigoje 90, iš jų šešios moterys ilgalaik÷se vaiko auginimo
atostogose, politinio pasitik÷jimo – 4, valstyb÷s tarnybos tarnautojų – 43,, pagal darbo sutartis – 37

darbuotojai.. Buhalterin÷s apskaitos politika patvirtinta 2005 m. birželio 20 d. direktoriaus įsakymu
Nr. A-112.
Finansavimas ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas.
Per 2008 metus gauta 8 826,4 tūkst. Lt asignavimų, iš jų: valstyb÷s deleguotoms funkcijoms
vykdyti – 1 831,6 tūkst. Lt, specialiosioms programoms – 86,5 tūkst. Lt, VIP (melioracija) – 463
tūkst. Lt, savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti – 6 445,3 tūkst. Lt. Savivaldyb÷s administracijos kasin÷s
išlaidos savivaldyb÷s ir valstyb÷s funkcijoms administruoti sudaro 4 017,9 tūkst. Lt, iš jų 2 960
tūkst. Lt savivaldyb÷s funkcijoms vykdyti. Darbo užmokesčio kasin÷s išlaidos 2 478 tūkst. Lt, iš jų
509,8 tūkst. Lt valstyb÷s deleguotoms funkcijoms. Aplinkos tvarkymo darbams seniūnijose
panaudota 294,8 tūkst. Lt, kelių tvarkymo darbams seniūnijose panaudota 153,7 tūkst. Lt, atliekų
tvarkymui (konteinerių aptarnavimui) – 68,9 tūkst. Lt, gatvių apšvietimui – 103,4 tūkst. Lt, Ūkio
skyriaus pl÷trai – 606,6 tūkst. Lt, nemokamam moksleivių pav÷ž÷jimui – 324,2 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracija 2008 m. kaimo bendruomen÷ms skyr÷ 37,2 tūkst. Lt.
2007 m. Sangrūdos kaimo bendruomen÷ nepateik÷ ataskaitos apie panaudotas l÷šas, tod÷l 2008 m.
grąžino 3 000 Lt. Kalvarijos vietos veiklos grup÷ nepateik÷ ataskaitos apie 2007 metais l÷šų
panaudojimą (apie 12 000 Lt). 2008 m. birželio m÷nesį pateik÷ dokumentus apie pra÷jusiais metais
gautų l÷šų panaudojimą, tai yra projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s kaimo pl÷tros strategijos
rengimas“ administravimui skirtus 10 000 Lt. Tod÷l per 2008 m. Kalvarijos vietos veiklos grup÷
gavo 20 500 Lt, kuriuos panaudojo pagal sutartį, liko nepateisinti dokumentais 2007 metais gauti
pinigai.
Nevyriausybin÷ms organizacijoms skirta 48,9 tūkst. Lt, iš jų religin÷ms bendruomen÷ms
skirta 14 tūkst. Lt.
Meno kūr÷jų bendrija „Šešup÷“ d÷l pateisinamų priežasčių nepatvirtino dokumentais l÷šų
panaudojimo ir negrąžino 2 000 Lt nepanaudotų l÷šų.
Kalvarijos savivaldyb÷je per 2008 metus išmok÷ta 8 640 tūkst. Lt įvairių rūšių socialin÷s
paramos pinigais, iš jų pašalpa mirties atveju – 220,7 tūkst. Lt, pagal valstyb÷s įstatymą pašalpos
vaikams bei įsikūrimo ir kt. pašalpos – 3 012,3 tūkst. Lt, socialin÷s pašalpos – 439,6 tūkst. Lt,
kompensacijos kietam kurui įsigyti, šiluminei energijai bei šaltam vandeniui – 289,8 tūkst. Lt,
mokinio aprūpinimas reikm÷mis – 118,7 tūkst. Lt, lengvatiniam keleivių pav÷ž÷jimui – 99,9 tūkst.
Lt, neįgaliųjų integracijos programai – 62,8 tūkst. Lt, valstybin÷ms pensijoms ir kitoms šalpos
išmokoms – 4 256,2 tūkst. Lt, transporto išmokoms – 14,6 tūkst. Lt., išmokos vaikams – 3 012,3
tūkst. Lt ir vienkartin÷ms pašalpoms – 43,0 tūkst. Lt.
Turtas. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto metų pabaigoje yra už 52 032,9 tūkst.
Lt. arba 1 938,1 tūkst. Lt daugiau nei metų pradžioje: melioracijos sistemų ir juose esančių
hidrotechninių statinių padid÷jo už 463, 2 tūkst. Lt, Kalvarijos kultūros ir poilsio parko įrenginiai ir
statiniai už – 1 942,4 tūkst. Lt, socialinio būsto rekonstrukcijos darbai – už 206,9 tūkst. Lt.
Trumpalaikio materialaus turto metų pabaigoje yra už 525 525 Lt, tai yra 21 310 Lt daugiau
nei pra÷jusiais metais. Nuo 2008-01-01 ilgalaikiu turtu apskaitomas tas turtas, kurio vert÷ didesn÷
nei 1 000 Lt. Tod÷l 2008 m. sausio m÷nesį iš ilgalaikio turto į trumpalaikį turtą perkelta už 135,1
tūkst. Lt. Trumpalaikio turto nurašyta už 69,6 tūkst. Lt.
Atsargų (naftos produktai, padangos) įsigyta už 138,3 tūkst. Lt, sunaudota už 133,5 tūkst.
Lt, likutis – 15,5 tūkst. Lt.
UAB „Kalvarijos komunalininkas“ akcijos padid÷jo 365,0 tūkst. Lt, kurios įsigytos,
pervedus grynuosius pinigus į bendrov÷s sąskaitą. VšĮ „Kalvarijos ligonin÷“ pervesta 65 tūkst. Lt ir
300 tūkst. Lt pervesta UAB „Kalvarijos komunalininkas“. 2008-12-31 savivaldyb÷s administracija
valdo akcijų už 12 780 8489 Lt.
Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas ir amortizacija skaičiuojama kas m÷nesį pagal
naujos apskaitos taisykles (2005-12-30 Finansų ministro įsakymą Nr.1K-405 ).
Debitinis įsiskolinimas. Debitinis įsiskolinimas iš viso yra 75,4 tūkst. Lt, iš jų 11,8 tūkst. Lt
biudžeto l÷šų. UAB „Kalvarijos komunalininkas“ už elektros energiją skolingi 3 316,44 Lt, o už

patalpų nuomą įsiskolinimas siekia 63,5 tūkst. Lt. UAB „Kalvarijos servisas“ už patalpų nuomą –
41,8 tūkst. Lt, AB „Dobilas“ už patalpų nuomą – 10,5 tūkst. Lt.
Kreditinis įsiskolinimas. Kreditinis įsiskolinimas iš viso sudaro 5 438,7 tūkst. Lt arba yra 1
523,8 tūkst. Lt didesnis nei metų pradžioje. Biudžeto l÷šų kreditinis įsiskolinimas yra 258,2 tūkst.
Lt, iš jų 24,5 tūkst. Lt – automašinų įsigijimas lizingu. Didžiausias įsiskolinimas už atliktus kelių
priežiūros ir kitus darbus – 857,3 tūkst. Lt (negautos l÷šos, kurios buvo numatytos gauti 2008 m.
pagal finansavimo sutartis), šalpų ir išmokų gav÷jams už 12 m÷n. – 783,8 tūkst. Lt, ir paskolų – už
3613,1 tūkst. Lt (1 298 449 Lt – tarptautin÷ paskola šilumos ūkiui, 195 000 Lt AB bankas
„Hansabankas“ – melioracijos projektui, 1529587 Lt AB bankas „Hansabankas“ – kelių ir parko
darbams, 590079 LT AB bankas Snoras – mokyklos renovacijai).
Pavedimų l÷šos. Gauta l÷šų įvairiems pavedimams – 13 948,3 tūkst. Lt, iš jų: šalpos
išmokoms ir transporto kompensacijoms bei jų administravimui – 4 411,8 tūkst. Lt, išmokoms
vaikams ir jų administravimui – 3 212,5 tūkst. Lt, kelių remontui bei priežiūrai – 1 513,7 tūkst. Lt
(857,3 tūkst. Lt neapmok÷ta už 2008 metų kelių priežiūros darbus), socialinio būsto pl÷trai – 206,9
tūkst. Lt, sveikatos priežiūrai mokyklose – 36,1 tūkst. Lt, visuomen÷s sveikatos programai – 9,6
tūkst. Lt, iš Švietimo ir mokslo ministerijos įvairioms programoms vykdyti (pilietinis projektas,
gabūs vaikai, vaikų socialin÷ programa, narkomanijos programa ir kt.) – 107,20 tūkst. Lt, Kalvarijos
vidurin÷s mokyklos pastato renovacijai 2008 m. – 661,8 tūkst. Lt, Kalvarijos vaikų lopšeliodarželio „Žilvitis“ dalies patalpų remontui – 50 tūkst. Lt, Akmenynų pagrindin÷s mokyklos dalies
pastato langų keitimui 22,8 tūkst. Lt, iš privatizavimo fondo pedagoginių darbuotojų darbo
užmokesčio didinimui – 675,8 tūkst. Lt, valstybinio brandos egzamino vykdymui – 10,6 tūkst. Lt,
būsto pritaikymui neįgaliesiems – 77,4 tūkst. Lt.
2008 m. projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s melioracijos sistemų ir jose esančių
hidrotechninių statinių renovacija“ užbaigimui gauta 131,6 tūkst. Lt., projektui „Kalvarijos kultūros
ir poilsio parko prapl÷timas ir sutvarkymas“ – 1 635,4 tūkst. Lt.
Per metus surinkta 20,1 tūkst. Lt už patalpų nuomą.
Naudojama kompiuterin÷ programa „Labbis“ darbo užmokesčio ir turto apskaitai atlikti.
Buhalterijos skyriuje dirba penki darbuotojai. Bankinių sąskaitų operacijos atliekamos pagal
Telehansa sutartis elektroniniu būdu.
BENDRASIS SKYRIUS
Darbas buvo organizuojamas pagal galiojančius įstatymus, savivaldyb÷s tarybos
veiklos reglamentą, administracijos nuostatus, tarybos sprendimus, mero potvarkius,
administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrojo skyriaus nuostatus su v÷lesniais jų pakeitimais,
tarnautojų pareigybių aprašymus ir jų pakeitimus.
2008 m. užregistruoti 355 sprendimų projektai.
Per 2008 m. pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengti ir
įforminti 22 tarybos pos÷džių protokolai, iš viso 326 sprendimai. Nepriimti 4 sprendimai, 11
atid÷ta, kai kurie nagrin÷ti v÷liau, buvo ir nenagrin÷tų sprendimų projektų.
Visi tarybos sprendimai padauginti ir išsiuntin÷ti atitinkamoms suinteresuotoms
įstaigoms ir asmenims. Be to, pad÷ta organizuoti tarybos komitetų pos÷džius, sukviesti komitetų
narius, įforminti protokolus ir kt.
2008 m. gauti 123 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.
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 3 800 dokumentų. Išsiųsta 1 635 dokumentai.

2008 m. užregistruoti 53 mero potvarkiai, 320 administracijos direktoriaus
(savivaldyb÷s vykdomosios institucijos) įsakymų, 272 administracijos direktoriaus įsakymai veiklos
organizavimo klausimais ir 422 Kalvarijos savivaldyb÷s sutartys.
Iš naujo parengtos ir patvirtintos Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos tarnybinių
lengvųjų automobilių naudojimo taisykl÷s, nustatyta tarnybinių lengvųjų automobilių metin÷ rida,
degalų normos, padangų ir akumuliatorių eksploatavimo normos ir kt.
CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA
CVAT savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrol÷s ir vidaus audito
įstatymu, administracijos direktoriaus 2008-06-30 įsakymu Nr. A–140 patvirtinta Vidaus audito
metodika, administracijos direktoriaus 2008-07-03 įsakymu Nr. A–143 patvirtintais Centralizuoto
vidaus audito skyriaus 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 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. 2008 metais CVAT
ved÷jai ir vyriausiajai auditorei 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. Visų audituotų įstaigų ir savivaldyb÷s
administracijos struktūrinių padalinių vadovai sudar÷ geras sąlygas 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.
Tarnybos ved÷ja ir vyriausioji auditor÷ 2008 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. Pagal metinį veiklos planą nebuvo tikrintas ir vertintas
Antikorupcin÷s programos vykdymas.
2008 metais buvo naujai parengta ir Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2008-06-30 įsakymu Nr. A–140 patvirtinta Vidaus audito metodika ir CVAT nuostatai,
patvirtinti Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2008-07-03 įsakymu Nr. A–143.
Parengtas CVAT ved÷jo pareigyb÷s aprašymas, patvirtintas Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2008-10-23 įsakymu Nr. A-1-178.
Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2008 metų veiklos planas buvo sudarytas ir
2008-01-31 patvirtintas CVAT vyriausiosios auditor÷s (ved÷jos pareigyb÷ buvo laisva) bei raštiškai
suderintas su administracijos direktoriumi. Metiniame vidaus audito tarnybos plane numatyti
vidaus audito subjektai, 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.
2008 m. veiklos planas buvo koreguotas. Į veiklos planą papildomai buvo įtraukta
neplaniniai auditai: Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos darbuotojų priedų ir priemokų prie
darbo užmokesčio mok÷jimo atrankinis auditinis tyrimas (10 darbo dienų), Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijos Bendrojo skyriaus veiklos auditas (25 darbo dienos), Kalvarijos savivaldyb÷s
įstaigų vaikų vasaros poilsio socializacijos programoms patvirtintų finansavimo l÷šų paskirstymo ir
jų panaudojimo auditas (10 darbo dienų), UAB „Kalvarijos Komunalininkas“ atrankinis auditinis
tyrimas (3 darbo dienos), Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ atrankinis auditinis tyrimas
(2 darbo dienos), Kalvarijos savivaldyb÷s įstaigų vaikų užimtumo ir socializacijos programoms per
mokslo metus patvirtintų l÷šų paskirstymo ir panaudojimo auditas (10 darbo dienų). Plano
koregavimas 2008-10-03 patvirtintas vyriausiosios specialist÷s Linos Rinkevičiūt÷s (ved÷jos
pareigyb÷ buvo laisva) ir raštu suderintas su Civilin÷s metrikacijos skyriaus ved÷ja, atliekančia
direktoriaus funkcijas, Romalda Tribuliene.
2008 metais buvo atlikti aštuoni auditai, tačiau tik viename iš jų pateikta 3
rekomendacijos, tikslu sustiprinti vidaus kontrol÷s procedūras bei rizikos valdymą. Vidaus auditų
metu pažeidimų, nagrin÷tų atitinkamų teis÷saugos institucijų, nebuvo nustatyta.
2008 metais vidaus auditams atlikti tarnyboje buvo per mažai žmogiškųjų išteklių, kad
kas treji metai visuose audituojamuose juridiniuose asmenyse būtų įvertinama vidaus kontrol÷s
sistemos veikimas, kaip tą reglamentuoja Vidaus kontrol÷s ir vidaus audito įstatymas. CVAT
(skyriaus) ved÷jo pareigyb÷ užimta tik nuo 2008-12-15.
Rengiant metinę CVAT ataskaitą buvo peržiūr÷ta 2008 metų atliktų auditų
dokumentai ir pasteb÷ta, kad neparengta ir nepasirašyta su audituoto subjekto atsakingais
asmenimis 2008 metais atlikto Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷s mokyklos finansinio audito su
vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu audito ataskaita. Apie tai informuota Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijos direktor÷ Laimut÷ Misiukevičien÷, atliekamas tarnybinis patikrinimas.
Pagal pateiktas rekomendacijas audituotų įstaigų vadovai per 15 kalendorinių dienų
pri÷m÷ sprendimus d÷l pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir pateik÷ patvirtintus įgyvendinimo
priemonių planus. Vidaus auditų metu pažeidimų, nagrin÷tinų teis÷saugos institucijose, nebuvo
nustatyta.
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.
Pažangos steb÷jimas 2008 metais buvo vykdomas 3 (trijuose) audituotuose
objektuose, kuriuose vertinta ir įgyvendinta 33 rekomendacijos. Kitose audituotose įstaigose
pažangos steb÷jimas bus vykdomas 2009 metais.
2008 metais vidaus kontrol÷ vertinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo Ministerijos skirtų l÷šų panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos savivaldyb÷je vidaus
auditas – įvertinta patenkinamai, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos darbuotojų priedų ir
priemokų prie darbo užmokesčio mok÷jimo atrankinio patikrinimo auditinis tyrimas – įvertinta
gerai, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Bendrojo skyriaus veiklos auditas – patenkinamai,
Kalvarijos savivaldyb÷s įstaigų vaikų vasaros poilsio socializacijos programoms patvirtintų
finansavimo l÷šų paskirstymo ir jų panaudojimo auditas ir Kalvarijos savivaldyb÷s įstaigų vaikų
užimtumo ir socializacijos programoms per mokslo metus patvirtintų l÷šų paskirstymo ir
panaudojimo auditas – įvertinta gerai, UAB „Kalvarijos Komunalininkas“ auditinis patikrinimas,
Kalvarijos suaugusiųjų vidurin÷s mokyklos finansinis auditas su vidaus kontrol÷s sistemos
vertinimu, Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ auditinis patikrinimas – nebuvo vertinta.

Centralizuotos vidaus audito tarnyba 2008 metais neįvykd÷ planuotų auditų: Ūkio ir
architektūros skyriaus auditas 20 darbo dienų atlikimo trukm÷s; Kalvarijos savivaldyb÷s kultūros
centro finansinis auditas su vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu; Kalvarijos sporto centro finansinis
auditas su vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu; Kalvarijos savivaldyb÷s vaikų laikinosios globos
namų auditas su vidaus kontrol÷s sistemos vertinimu. Neatlikti 2008 metais auditai įtraukti į 2009
metų veiklos planą.
Savivaldyb÷s struktūrinių padalinių specialistai, kitų biudžetinių įstaigų vadovai ir
buhalterinę apskaitą tvarkantys specialistai dažnai prašo patarti vidaus kontrol÷s sistemos
tobulinimo, finansų kontrol÷s sistemos sukūrimo, viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo
klausimais. Yra pastebima, kad savivaldyb÷s administracijos, jos struktūrinių padalinių vadovai, jai
pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai skiria vis daugiau
d÷mesio visų kontrol÷s rūšių sistemai tobulinti.
Savivaldyb÷s administracija sudar÷ sąlygas kelti savo kvalifikaciją ir tobulinti profesinius
įgūdžius, tačiau 2008 metais Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos CVAT vyriausioji specialist÷
Lina Rinkevičiūt÷ kvalifikacijos netobulino.
RYŠIAI SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA
2008 m. laikotarpiu toliau buvo vykdomas visuomen÷s informavimas, vadovaujantis
Viešuoju visuomen÷s informavimo įstatymu ir Kalvarijos savivaldyb÷s veiklos reglamentu.
Savivaldyb÷s meras pasisak÷ duodamas interviu laikraščiams. Visi savivaldyb÷s oficialūs skelbimai
ir kita svarbi bei naudinga informacija buvo publikuojami Kalvarijos savivaldyb÷s internetiniame
tinklalapyje. Min÷tame tinklalapyje buvo talpinama informacija apie tarybos, administracijos
veiklą, parengtus sprendimų projektus, tarybos priimtus sprendimus. Apie visus tarybos priimtus
sprendimus buvo informuojama visuomen÷, paskelbiant informaciją vietin÷je spaudoje ir
tinklalapyje www.kalvarija.lt.
ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Ūkio ir architektūros skyrius 2008 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 sprendimu ir kt.
Ūkio ir architektūros skyriaus ved÷jas ir specialistai pareng÷ administracijos
direktoriaus įsakymus d÷l valstyb÷s paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašų patvirtinimo, 7
įsakymai d÷l socialinio būsto suteikimo gyventojams, d÷l statinių naudojimo taisyklų, d÷l objektų
projektavimo ir statybos darbų, d÷l įvairių konkursų komisijų sudarymo, d÷l įgaliojimų suteikimo,
d÷l sklypų ribų patvirtinimo ir kt.
Per ataskaitinį laikotarpį Ūkio ir architektūros skyrius pateik÷ Kalvarijos savivaldyb÷s
tarybai per 100 sprendimų projektų: d÷l negyvenamųjų patalpų Salaperaugio kaime perdavimo, d÷l
negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Sangrūdos kaimo bendruomene, d÷l koncesijos
sutarties, d÷l negyvenamųjų patalpų Senosios Radišk÷s kaime perdavimo panaudos pagrindais, d÷l
pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimo, d÷l turto per÷mimo, d÷l mokyklinio autobuso, d÷l
turto perdavimo, d÷l leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas visuomeninei organizacijai Liubavo
bendruomenei, d÷l pastatų perdavimo, d÷l ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo,
d÷l negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Kalvarijos priešgaisrine apsaugos ir gelb÷jimo
tarnyba atnaujinimo, d÷l negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, d÷l Kalvarijos
savivaldyb÷s šilumos ūkio nuomos sąlygų patvirtinimo, d÷l autobuso VW ,,Transporter“
perdavimo, d÷l negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su asociacija ,,Tarprubežių bendruomen÷s
centras“, d÷l patalpų nuomos, d÷l turto perdavimo Kalvarijos savivaldyb÷s viešajai bibliotekai, d÷l
leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas visuomeninei organizacijai Liubavo bendruomenei, d÷l

Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2006 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-48-19 ,,D÷l pastato, esančio
Suvalkų g. 35, Kalvarijoje, įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą“, d÷l savivaldyb÷s
gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies– kaupiamųjų l÷šų – apskaičiavimo tvarkos tvirtinimo,
d÷l UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“ audito, d÷l kompiuterių įrangos per÷mimo, d÷l panaudos
sutarties su Marijampol÷s darbo birža, d÷l sutikimo perimti valstyb÷s turtą, d÷l panaudos sutarties
su Lietuvos žem÷s ūkio konsultavimo tarnyba, d÷l panaudos sutarties su Marijampol÷s apskrities
valstybine mokesčių inspekcija, d÷l panaudos sutarties su valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Marijampol÷s skyriumi, d÷l panaudos sutarties su Marijampol÷s apskrities valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba, d÷l panaudos sutarties su Marijampol÷s apskrities viršininko
administracija ir kitus. Vadovaudamasis priimtais tarybos spendimais, Ūkio ir architektūros skyrius
sudar÷ patalpų panaudos sutartis su pateikusiomis prašymus įstaigomis.
Per pra÷jusius metus įsisavintos visos skyriaus sąmatoje numatytos l÷šos pastatų bei
patalpų remontui. Surengti konkursai bei apklausos statybos remonto darbams atlikti, t. y. 2008
metais atlikta Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos pastato (Laisv÷s g. 2, Kalvarija) remonto
darbai už 49 892,46 Lt, Kalvarijos savivaldyb÷s Sangrūdos seniūnijos pastato remonto darbai už 24
950,84 Lt, Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų seniūnijos pastato remonto darbai už 15 000 Lt,
atliktas Kalvarijos vaikų darželio-lopšelio remontas už 50 000 Lt, atliktas socialinių būstų remontas
Kalvarijos savivaldyb÷je už 20 177,54 Lt: pakeisti langai socialiniuose būstuose, esančiuose
Suvalkų g. 9-15, Laisv÷s g. 44-2, Kalvarijoje, pakeistos vidaus palang÷s socialiniame būste Suvalkų
g. 11-7, Kalvarijoje, įvestas vandentiekis ir kanalizacija socialiniame būste Laisv÷s g. 9-5 bei
Aušros g. 21-303, Kalvarijoje, suremontuotas elektros įvadas socialiniame būste Palmių g. 19-304,
Jung÷nų kaime, Kalvarijos sen.
Gerinant Kalvarijos savivaldybei priklausančių gatvių, kelių asfaltbetonio dangos,
žvyrkelių būklę, 2008 metais Kalvarijos savivaldyb÷s kelių žvyrkelių remonto darbų buvo atlikta už
936,373 tūkst. Lt, savivaldyb÷s kelių asfaltbetonio dangų remonto darbų buvo atlikta už 1 364 322
Lt. Buvo nupirkti kelių ženklai už 16 331,47 Lt.
Patikslinta Kalvarijos gimnazijos technin÷ inventorizacija už 7 595,09 Lt ir atlikta bei
pakoreguota teisin÷ registracija 63 objektams už 5 427,46 Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymu ir nutarimu „D÷l valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo tvarkos”, iš
gyventojų buvo priimami dokumentai valstyb÷s paramai gauti (nuomai ir būsto įsigijimui). 2008
metų lapkričio m÷n. buvo patikslinti ir papildyti savivaldyb÷s sąrašai socialinio būsto nuomai, šie
sąrašai buvo patvirtinti 2008 metų gruodžio 1 d. direktor÷s įsakymu Nr. D-290. 2008 metais pateik÷
dokumentus 33 piliečiai, turintys teisę į socialinį būstą arba jo pagerinimą. Gyventojams, įrašytiems
į valstyb÷s paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašus, 2008 m. buvo suteikti aštuoni butai.
Dviems savivaldyb÷s gyventojams, pateikusiems atitinkamus dokumentus, buvo
išduotos pažymos lengvatiniams kreditams gyvenamojo būsto įsigijimui.
Buvo atnaujintos senos ir sudarytos naujos gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys su
gyventojais, gyvenančiais savivaldybei priklausančiuose butuose. Socialinio būsto nuomininkai,
kurie skolingi už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus, raštiškai kas ketvirtį buvo persp÷jami
apie skolų grąžinimą. Už socialinio būsto nuomą per metus surinkta 3 403,92 Lt.
Vykdant Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimus, mero potvarkius,
administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus darbuotojai sprend÷ įvairius ūkinius klausimus,
dalyvavo įvairių komisijų darbe, t.y. pastatų, statinių planų rengime, švietimo įstaigų
patikrinimuose, savivaldyb÷s trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos komisijų
darbe, statinių avarinei būklei nustatyti komisijos darbe, inžinerinių statinių vertei nustatyti
komisijos darbe, gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi komisijos darbe ir kt.
2008-07-29 buvo sudaryta teritorijų detaliųjų planų parengimo ir kadastrinių
matavimų atlikimo paslaugų sutartis Nr. 200807291/236. Pagal Marijampol÷s apskrities viršininko
administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Marijampol÷s žem÷tvarkos skyriaus pateiktus

prašymus d÷l duomenų apie žem÷s sklypus pateikimo, išsiųsti 35 atsakymai su duomenimis apie
žem÷s sklypus.
2008 metais vykdoma socialinio būsto pl÷tros programa, atliekant rekonstrukcijos darbus
negyvenamosiose patalpose Suvalkų g. 11-1, Kalvarijoje, įrengiant 11 socialinių būstų, kurių
bendras plotas 654,88 m², naudingas plotas 639,69 m². 2008 m. šiems darbams atlikti buvo skirta 300 000,00 Lt, panaudota - 206 880,83 Lt, iš jų rekonstrukcijai - 152 230,83 Lt, projektavimo
darbams - 54 650,00 Lt.
2008 metais 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. Sunaudota elektros energijos už 180 800 Lt.
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. Vasaros periodui kaimuose atjungtas elektros maitinimas, taimeriai
išimti saugojimui. Išleista apie 30 000 Lt.
3. Kartu su AB Rytų skirstomieji tinklai Alytaus regiono Marijampol÷s skyriaus
darbuotojais atlikta savivaldyb÷s administracijai priklausančių 55 elektros apskaitos taškų
patikrinimai (apžiūros).
4. Suremontuotas elektros įvadas į socialinį būstą Palmių g. 19-304, Jung÷nų k., Kalvarijos
sav.
5. Įrengta nauji gatvių apšvietimai Liubavo sen. Reketijos, Sangrūdos sen. Miklaus÷s,
Kalvarijos sen. Turlojišk÷s ir Akmenynų sen. Girkantų kaimuose, atlikti Basanavičiaus g.,
Kalvarijoje, apšvietimo išpl÷timo darbai, pakeisti 5 gatvių apšvietimo valdymo skydai Kalvarijoje,
įrengta Kalvarijos bažnyčios apšvietimas. Išleista iš viso 121 000 Lt.
6. Atlikti Kalvarijos savivaldyb÷s administracinių pastatų, esančių Laisv÷s g. 2, Akmenynų,
Liubavo ir Sangrūdos kaimuose elektros instaliacijos priežiūros darbai. Išleista 26 845 Lt.
7. Dalyvauta komisijos, atlikusios savivaldybei priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto
inventorizaciją, darbe.
8. Vykdyta elektros ūkio atnaujinimo, priežiūros ir remonto darbų technin÷ priežiūra.
Kalvarijos savivaldyb÷s vyriausiasis architektas 2008 metais savo veikloje sprend÷ įvairius
klausimus, susijusius su savivaldyb÷s teritorijos teritorijų planavimo dokumentų parengimu,
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, reng÷ dokumentus viešiesiems
pirkimams organizuoti.
Per ataskaitinius metus architektas atliko:
1. Pareng÷ 95 projektavimo sąlygų sąvadus statinių techniniams projektams rengti, 36
projektavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti ir 6 projektavimo sąlygų
sąvadus žem÷s sklypų formavimo žem÷tvarkiniams planams rengti.
2. Dalyvaudamas Kalvarijos savivaldyb÷s nuolatin÷je statybos komisijoje, patikrino ir
suderino 66 statybos techninius projektus ir teritorijų planavimo dokumentus.
3. Išdav÷ 43 statybos leidimus.
4. Pareng÷ 22 Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektus ir juos pristat÷
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, vyr.
architektas pareng÷ ir pateik÷ 4 ketvirtines metines veiklos ataskaitas apie išduotus 33 statybos

leidimus ir 41 suderintą statybos techninį projektą, taip pat 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 pateik÷ informaciją teritorijų
planavimo sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimo per ketvirtį
ataskaitas. Pateik÷ informaciją VĮ „Registrų centras“ Marijampol÷s filialui apie Kalvarijos
savivaldyb÷je išduotus statybos leidimus. Dalyvavo Marijampol÷s apskrities viršininko įsakymu
patvirtintos statinių pripažinimo tinkamumo naudojimui komisijos darbe, atstovaudamas Kalvarijos
savivaldybei, dalyvavo Lietuvos architektų sąjungos rengiamuose Lietuvos Respublikos architektų
tobulinimosi seminaruose, miestų vystymo ir pl÷tros forumuose.
6. Dalyvavo PHARE programos pagrindu rengiamuose seminaruose ir konferencijose d÷l
investicijų skatinimo, Lietuvos-Lenkijos pasienio teritorijose, taip pat dalyvavo rengiant Lietuvos ir
Lenkijos pasienio zonos susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros specialųjį planą, plyno lauko
investicijų projektą, kuriuose deleguotas kaip projekto partneris atstovaujant Kalvarijos
savivaldybei.
7. Dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rengiamuose specialistų, atsakingų
už savivaldyb÷s teritorijų planavimo dokumentų ir statybos techninių projektų tikrinimą ir derinimą,
tobulinimosi seminaruose.
Per 2008 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.
Ūkio ir architektūros skyrius laiku teik÷ žinias Lietuvos Respublikos įstaigoms,
organizacijoms, Statistikos departamentui, susirašin÷jo įvairiais klausimais.
Dirbant kartu su Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos kitų skyrių darbuotojais, visi
klausimai buvo sprendžiami operatyviai, bendravimas teigiamas, nusiskundimų n÷ra.
ŽEMöS ŪKIO SKYRIUS
Kalvarijos savivaldyb÷s žem÷s ūkio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausyb÷s nutarimais bei skyriaus nuostatais, 2008 metais atliko
šiuos darbus:
Atlikta Kalvarijos sav. Jung÷nų k. v. Smetonišk÷s polderio siurblin÷s ir magistralinio
griovio rekonstrukcija, projekto vert÷ – 228 137 Lt; Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. tilto per Šešup÷s
upę pikete 0+50 rekonstrukcija, projekto vert÷ – 18 485 Lt. Šiuo metu vykdoma (2008-2009 m.)
Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. griovių bei jų statinių rekonstrukcija (19 km), darbų
vert÷ – 538 802 Lt. Atlikta avariniai valstybei priklausančių melioracijos statinių remontai pagal
ūkininkų prašymus Akmenynų k. v. ir Jung÷nų k. v., darbų vert÷ – 20 673 Lt. Visiems įvykdytiems
ir vykdomiems rekonstrukcijos darbams buvo organizuota statybos darbų technin÷ priežiūra.
Vykdyti įgyvendinamų rekonstrukcijos ir remonto darbų projekto priežiūros darbai.
Parengti ir perduoti įvairūs statistiniai duomenys ir žinios Valstybiniam Žem÷tvarkos
institutui.
10 kadastrinių vietovių atlikta skenuotos melioracijos planin÷s medžiagos susiejimas su
LKS-94 koordinačių sistema.
Išduota 10 techninių sąlygų statiniams melioruotoje žem÷je ir kaimo vietov÷je projektuoti.
Sudaryta 11 melioracijos darbų ir paslaugų rangos sutarčių. Priimta 11 prašymų d÷l valstybei
priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos. Priimti 25 prašymai d÷l melioracijos
statinių technin÷s dokumentacijos išdavimo. Pastoviai derinama su projektavimo įmon÷mis ir
statybos darbus atliekančiomis organizacijomis įvairūs naujos statybos ar esamų statinių
rekonstrukcijos darbai melioruotoje žem÷je. Nuolatos konsultuojami ūkininkai d÷l melioracijos
įrenginių priežiūros, įvairių melioracijos statinių gedimų šalinimo. Suderinta su Žem÷tvarkos
skyriumi melioruotos žem÷s apskaita.

Pateikta projekto „Kalvarijos savivaldyb÷s Kalvarijos seniūnijos Smetonišk÷s polderio
pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ paraiška, siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m.
KPP priemonę „Žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s pl÷tra ir pritaikymo infrastruktūra“. Projekto vert÷ –
827 051 Lt, iš jų paramos l÷šos – 744 346 Lt.
Parengta projektavimo užduotis Kalvarijos savivaldyb÷s Akmenynų seniūnijos Aistiškių ir
Akmenynų k. v. melioracijos griovių rekonstrukcijai (16,04 km), Trakiškių k. v. melioracijos
griovių rekonstrukcijai (0,54 km), Trakiškių k. v. buv. „Gintaro“ kolūkio melioracijos projekto Nr.
15 drenažo rinktuvo Nr. 5 rekonstrukcijai (0,2 km), Jung÷nų k. v. pralaidos rekonstrukcijai,
Smetonišk÷s polderio pylimų (4,2 km) ir melioracijos griovio (0,55 km) rekonstrukcijai.
Dalyvauta kvalifikacijos k÷limo kursuose „Specialiųjų objektų sausinimas“, „Tyrin÷jimo
dokumentacija melioracijos projektams sudaryti. Esminiai sprendimai griovių ir drenažo sistemų
rekonstrukcijos projektuose. Drenažo sistemų statinių tobulinimas“, „Paikio upelio baseino griovių
ir juose esančių statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai. Liudvinavo hidroelektrin÷. Potvynių
pralaida ir žemių užtvanka. Žaltyčio ežero vandens režimo reguliavimas“.
2008 metais atliktos 328 traktorių ir žem÷s ūkio technikos įregistravimo, perregistravimo,
išregistravimo operacijos. Perregistruota 108 traktoriai ir žem÷s ūkio priekabos. Atlikta 1170
traktorių ir traktorinių priekabų techninių apžiūrų. Išduota 21 pažyma hipotekos registrui. 45
ūkininkams apskaičiuotas draudimo išmokų dalinis kompensavimas.
46 ūkininkams apskaičiuota dalinis kredito palūkanų kompensavimas.
Per 2008 metus užregistruota 51 ūkininkų ūkis. Likviduoti 20 ūkininkų ūkių. Tikslinti
žem÷s plotai, veikla, ūkio nariai jau užregistruotuose ūkininkų ūkiuose. Priimta 1510 pas÷lių
deklaracijų paraiškų (deklaravo 93 pareišk÷jais mažiau nei 2007 m.). Bendras deklaruotų pas÷lių
plotas – 24491,67 ha, deklaruota 797,04 ha daugiau nei 2007 metais. Patikslinta 42 paraiškų
deklaruoti pas÷lių laukai.
Pad÷ta užpildyti pieno gamintojams tiesioginių pieno kvotų deklaracijos, pieno kvotos rūšies
pakeitimo paraiškos ir kt. Surinkta 21 pieno pardavimo paraiška ir 6 pieno pirkimo paraiškos
dalyvavimui aukcione.
Priimta ir išsiųsta į Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 5 paraiškos
tiesiogin÷ms išmokoms už ÷ravedes gauti. Surinktos paraiškos ir papildomi dokumentai m÷siniams
galvijams su valstyb÷s parama pirkti.
Priimta ir išsiųsta į Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 34 cukrinių runkelių
augintojų paraiškos tiesiogin÷ms išmokoms už baltąjį cukrų gauti.
Suteikta informacija 1693 interesantams d÷l tiesioginių išmokų už deklaruotus pas÷lius,
paskerstus galvijus, karves žindenes, mišrūnes telyčias, ÷ravedes, pieno kvotas. Ištirta 10 skundų.
Surinkta 31 paramos paraiška bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.
Išspausdinti 895 ortofotografiniai žem÷lapiai. Parengtas ir išsiųstas 461 raštas. Iš 3 žem÷s
ūkio bendrovių priimtos ir patikrintos metin÷s apyskaitos. Patikslinti 1201 žem÷s ūkio ir kaimo
valdos duomenys, įregistruota 50 naujų žem÷s ūkio ir kaimo valdų. Įteikta pieno gamintojams 980
pranešimų apie pieno kvotas.
Apdrausti 5 ūkininkų ir 1 žem÷s ūkio bendrov÷s žem÷s ūkio pas÷liai.
Suorganizuoti 5 pasitarimai Kalvarijos savivaldyb÷s žemdirbiams seniūnijose. Organizuoti
6 žemdirbių mokymai. Dalyvauta 4 Konsultavimo tarnybos Marijampol÷s biuro pos÷džiuose, 4
pasitarimuose Žem÷s ūkio ministerijoje, 4 – Žem÷s ūkio rūmuose, 2 pasitarimuose Nacionalin÷je
mok÷jimo agentūroje.
Lapkričio m÷n. dalyvauta K÷dainiuose konkurso “Inovatyvus jaunojo ūkininko ūkis
2008” nugal÷tojų ir dalyvių apdovanojimo bei pagerbimo švent÷je. Pasveikintas Kalvarijos
savivaldyb÷s Liubavo seniūnijos jaunasis ūkininkas Vincas Bagdonas, kuris konkurse už÷m÷
antrąją vietą. 2008 m. vasario 1 d. dalyvauta Vilniuje laim÷tojų pagerbimo švent÷je ,,Metų ūkis
2007“. Kalvarijos savivaldybei atstovavo 3 ūkininkų šeimos. Geguž÷s m÷n. dalyvauta lauko dienoje
Raudondvaryje.

Pra÷jusių metų liepos m÷n. buvo suorganizuotas Kalvarijos savivaldyb÷s sodybų, ūkininkų
sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūra-konkursas. Rugs÷jo m÷n. buvo suorganizuoti du
konkursai: ,,Metų ūkis 2008“ ir ,,Inovatyvaus jaunojo ūkininko ūkis 2008“.
Rugs÷jo-spalio m÷n. buvo važin÷jama po seniūnijas d÷l kelių būkl÷s.
Parengta keletas Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos sprendimo projektų. Lapkričio m÷n. buvo
vykdomi ūkininkų mokymai.
Dalyvauta 4 seminaruose, konferencijose Marijampol÷je, kuriuos organizavo Žem÷s ūkio
ministerija, Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos. Dalyvauta Lietuvos
žem÷s ūkio universiteto organizuotoje parodoje.
CIVILINö SAUGA IR KARO PRIEVOLöS ADMINISTRAVIMAS
Savivaldyb÷s civilin÷s saugos (toliau - CS) veikla 2008 m. buvo organizuota vadovaujantis
2008 m. sausio 14 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-21 ,,D÷l Kalvarijos savivaldyb÷s
civilin÷s saugos 2008 metų darbo plano”.
Kalvarijos savivaldyb÷s civilin÷s saugos 2008 metų darbo plane numatyta vykdyti 58
priemones bei dalyvauti 6 Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos CSMD
organizuojamose priemon÷se. Įvykdyta 47 priemon÷s, 5 planuotų priemonių vykdymas tęsiamas,
dalyvauta 3 papildomose priemon÷se.
Pl÷tojant sistemos veiklos teisinį reglamentavimą 2008 m. išleista 8 Kalvarijos savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įsakymai. Sudaryta 10 sutarčių su įvairiais ūkio subjektais atlikti
įvairius darbus.
Įvyko 5 saugaus eismo komisijos pos÷džiai, kuriuose svarstyta 25 klausimai ir priimta 26
sprendimai.
Vykdyta 8 priemon÷s Kalvarijos savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos 2008 metams, šioms priemon÷ms skirta 20 512 litų.
Per šiuos metus likviduota 6 nelegalūs sąvartynai Kalvarijos savivaldyb÷s teritorijoje.
Pastoviai gaudomi beglobiai šunys ir kat÷s. Šiam darbui Kalvarijos savivaldyb÷ išleido 12
500 litų.
Vykdyta oralin÷ laukinių gyvūnų vakcinacija prieš pasiutligę.
Pavasarinio polaidžio metu patikrinta visi 14 hidrotechninių statinių būkl÷.
Šių metų geguž÷s 20 d. kartu su apskrities komisija patikrinta 7 hidrotechninių statinių,
kurių savininkas nežinomas, būkl÷. Vyko tolimesnis 7 hidrotechnikos statinių teisinis pripažinimas
bešeimininkiais arba šeimininko nustatymas.
Sutvarkyta Rūdninkų hidrotechninio statinio vandens nuleidimo šachta.
Vyko sodybų ir butų priešgaisriniai tikrinimai.
Per šiuos metus savivaldyb÷je užregistruota 14 žol÷s deginimo atvejų.
Savivaldyb÷s administracija pareng÷ ir išplatino informaciją apie žol÷s ir miško deginimo
žalą. Išplatinti lankstinukai savivaldyb÷s mokyklose, seniūnijose, įmon÷se, įstaigos, 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.
Vykstant žemdirbių susirinkimams, buvo kalbama apie ugnies daromą žalą gamtai ir turtui.
Kalvarijos savivaldyb÷s civilin÷s saugos parengties ekstremalioms situacijos planas
peržiūr÷tas, suderintas su Marijampol÷s apskrities viršininko administracija, Marijampol÷s
apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, su Marijampol÷s regiono aplinkos apsaugos
departamentu, su Marijampol÷s priešgaisrine gelb÷jimo valdyba, su Marijampol÷s visuomen÷s
sveikatos centru ir Kalvarijos policijos komisariatu. Planas patvirtintas savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D-306.

Sudaryta savivaldyb÷s ESVC - patvirtinti ir, reikalui esant, tikslinami jų nuostatai. Per šiuos
metus ESVC sud÷tis tikslinta 1 kartą. Nuolat organizuojami pos÷džiai. Parengti ir nuolat tikslinami
savivaldyb÷s CS išteklių žinynai.
2008 m. organizuoti 2 savivaldyb÷s ESVC veiklos koordinavimo grup÷s pos÷džiai. ESVC
veiklos koordinavimo grup÷s pos÷džiuose svarstyti 3 klausimai, priimta 3 nutarimai.
2008 m rugs÷jo 16 d. įvyko savivaldyb÷s civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo
centro veiklos koordinavimo grup÷s pos÷dis, kuriame apsvarstyti 2 klausimai.
2008 m gruodžio 10 d. įvyko savivaldyb÷s civilin÷s saugos ekstremalių situacijų valdymo
centro veiklos koordinavimo grup÷s pos÷dis, kuriame apsvarstyta 1 klausimas.
2008 m. balandžio 30 d. vyko stalo pratybos „Gyventojų apsaugos ir veiksmų organizavimas
Kalvarijos savivaldyb÷je įvykus avarijai pavojingame objekte UAB „Marijampol÷s pieno
konservai“ Kalvarijos ceche“.
2008 m. rugs÷jo 14 d. vyko civilin÷s saugos stalo pratybos „Apskrities institucijų veiksmai
kilus gripo pandemijai ir susidarius socialinio pobūdžio ekstremalioms situacijoms“, kurias
organizavo Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
kartu su CSMD.
Vyr. specialistas ir savivaldyb÷s vyr. gydytoja dalyvavo Birštone vykusioje nacionalin÷je
konferencijoje.
2008 metais parengtas „Gripo pandemijos“ planas, „Gripo ir ūminių viršutinių kv÷pavimo
takų infekcijų epidemiologin÷s priežiūros ir prevencijos priemonių“ planas 2008-2009 metams.
Savivaldyb÷je yra parengta ir nuolat tikslinami 7 veiksmų kalendoriniai planai, taip pat yra 2
sąveikos ir 1 operatyvinis planas.
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 parengę avarijų likvidavimo planus. Parengti 6 energetikos įmonių
parengties ekstremaliai energetikos pad÷čiai planai.
Savivaldyb÷je parengta 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 2008 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. Sutaisyta sugedusi Sangrūdos garsin÷
elektros sirena.
Patikslinti savivaldyb÷s teritorijoje esančių ūkio subjektų, įtrauktų į Marijampol÷s apskrities
ūkio subjektų, suskirstytų pagal svarbą ir pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų
taikymo eiliškumą, sąrašas.
Parengta informacijos apie ekstremalius įvykius ar ekstremalias situacijas teikimo
(keitimosi) savivaldyb÷je tvarkos aprašas.
Savivaldyb÷s teritorijoje yra 2 sl÷ptuv÷s, jose telpa 312 žmonių. Sl÷ptuv÷ms reikalingas
remontas. Pagal 2002 metų planą numatyta įrengti 5 naujas sl÷ptuves gyvybiškai svarbiuose
objektuose 120 žmonių.
Savivaldyb÷je patikslintas gyventojų evakavimo planas, patvirtinta jos nuostatai ir sud÷tis.
Patikslinti surinkimo, pri÷mimo ir tarpiniai evakavimo punktai, patvirtinti jų nuostatai.
Civilin÷s saugos mokymai organizuojami vadovaujantis metiniais CS kurso klausytojų
komplektavimo planais. Parengtas perspektyvinis 2008-2010 m. mokymo planas.
Gauta 12 pranešimų 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
2008 m. deg÷ 49 pastatai, 41 – žol÷ ir šiukšl÷s, 4 automobiliai
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 gyvenamuose namuose iškabinti lankstinukai ,,Kaip elgtis kilus
gaisrui“ ir ,,Saugumas buityje“. Mokyklose išplatinti lankstinukai ,,Saugumas buityje“ ir ,,Kaip
surasti pasiklydusį vaiką“. Per žemdirbių susirinkimus pastoviai primenama apie gaisrų daromą žalą
gamtai ir ūkiniai veiklai. Per Marijampol÷s televiziją rodytas vaizdo įrašas apie pirotechnikos žalą.
Teikta metodin÷ pagalba civilin÷s saugos planavimo klausimais UAB ,,Kalvarijos
komunalininkas”, Kalvarijos ligoninei, Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijoms.
Vykdant 2008 m. civilin÷s saugos darbo planą, dalyvauta dviejuose apskrities ESVC
planavimo ir valdymo grup÷s pos÷džiuose, apskrities ESVC pratybose. Dalyvauta 3 metodiniuose
pasitarimuose su savivaldybių civilin÷s saugos specialistais. Dalyvauta elektros sirenų būkl÷s ir
technin÷s priežiūros patikrinime.
Nupirkta prizai moksleivių piešinių konkurso dalyviams.
Suremontuota Sangrūdos garsin÷ elektros sirena.
Parengta programa ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusiems asmenims nuvežti į teismo
medicinos ekspertiz÷s centrą.
Karo prievol÷.
Kalvarijos savivaldyb÷s Šauktinių atrankos komisija sušauk÷ 8 komisijos pos÷džius. Į
komisiją buvo kviesta 614 šauktinių. Atvyko 134 šauktiniai (22 procentai).
Komisijos sprendimu į Kauno karo prievol÷s centrą pasiųsta 24 jaunuoliai sveikatos
patikrinimui (18 procentų). Atid÷ta d÷l mokslo – 71 šauktiniui (53 procentai nuo atvykusių); d÷l
šeimyninių aplinkybių – 18 (13 procentų nuo atvykusių); d÷l sveikatos – 2 jaunuoliai (1,5 procentų
nuo atvykusių).
Atleista nuo tarnybos d÷l teistumo 3 šauktiniai (2 procentai nuo atvykusių); d÷l sveikatos – 6
(4,5 procento); d÷l mokslo – 8 (6 procentai); d÷l šeimyninių aplinkybių – 2 šauktiniai (1,5 procento
nuo atvykusių asmenų).
Parengtas perspektyvinis mokymo planas, patikslintas mobilizacijos planas ir mobilizacijos
štabo sud÷tis. Mobilizacijos štabo narių mokymuose dalyvavo 6 savivaldyb÷s administracijos
darbuotojai, įeinantys į mobilizacijos štabo sud÷tį.
Darbų sauga.
Periodiškai instruktuoti savivaldyb÷s administracijos darbuotojai, konsultuoti
įstaigų darbuotojai.

įmonių ir

SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO VEIKLA
1 lentel÷
Eil.
Nr.

1.

Savivaldyb÷je
esančios
pirminio lygio
stacionarin÷s
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugos
teikiančios
įstaigos
VšĮ Kalvarijos
ligonin÷

Bendras
lovų
skaičius

Įstaigos
veiklos
finansinis
rezultatas

Įstaigos
skolos

17

-26 724 Lt

99 304
Lt

Savivaldyb÷s
skirtos l÷šos
įstaigos
kapitaliniam
remontui,
rekonstrukcijai,
medicinos
aparatūrai ir
įrangai įsigyti

Medicinos
personalas
(nurodyti
gydytojus
pagal turimas
licencijas,
slaugos
specialistus)

Medicinos
personalo
poreikis
(nurodyti
gydytojus ir
slaugos
specialistus)

Vidaus ligų
gyd.-2
Bendr. prak.
slaugytojos-4

2 lentel÷
Eil.
Nr.

Savivaldyb÷je
esančios
antrinio lygio
stacionarin÷s
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugos
teikiančios
įstaigos

Steig÷jas

Bendras
lovų
skaičius

Įstaigos
veiklos
finansinis
rezultatas

Įstaigos
skolos

1.

VšĮ Kalvarijos
ligonin÷

Kalvarijos
savivaldyb÷s
taryba

30

-47 153 Lt

198 608
Lt

-73 877 Lt

297 912
Lt

Iš viso:

47

Savivaldyb÷s skirtos
l÷šos įstaigos kapitaliniam remontui,
rekonstrukcijai,
medicinos
aparatūrai ir įrangai įsigyti
65 000 Lt
(skoloms už
šilumą
padengti)

65 000 Lt

Medicinos
personalas
(nurodyti
gydytojus pagal
turimas licencijas,
slaugos
specialistus)

Vidaus lig. gyd.4;
Neurologas-1;
Radiologas-1;
Fizioterapeutas-1;
Echoskopuotojas1;
Endoskopuotojas1;
Endokrinologas1;
Otolaringologas1;
Oftalmologas-1;
Klinikinis
biologas-1;
Urologas-1;
Bendr. prakt.
slaugytojos-20

Medicinos
personalo
poreikis
(nurodyti
gydytojus
ir slaugos
specialistus)

3 lentel÷
Eil. Sveikatos priežiūros
Nr. įstaiga

Steig÷jas

1.

VšĮ Kalvarijos PSPC

2.
3.

VšĮ Kalvarijos ligonin÷
VšĮ Sangrūdos
ambulatorija
IĮ A.Masilionio gydymo
klinika

Kalvarijos
savivaldyb÷s
taryba
-“-“-

4.

Individuali
įmon÷

Gautas
gyventojų
skundų
skaičius
-

Išnagrin÷ta

Nurodymai Rezultatas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 lentel÷
Eil.
Nr.

Savivaldyb÷je naujai įsteigtos
asmens ir visuomen÷s sveikatos
priežiūros įstaigos
-

Reorganizuotos sveikatos priežiūros
įstaigos
-

Privačios sveikatos
priežiūros įstaigos
A.Masilionio gydymo
klinika (įsteigta 2000 m.)

5 lentel÷
Renginių sveikatinimo klausimais organizavimas
Renginio tema
Renginio organizavimo
Renginio organizatoriai
vieta
Pirmoji medicinos pagalba
Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
administracija
Onkologinių ligų profilaktika Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
administracija
Rūkymo žala
Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
administracija
Sveika mityba
Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
administracija
Asmens higiena ir
Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
užkrečiamųjų ligų
administracija
profilaktika
Širdies ligų ir galvos smegenų Kalvarijos ligonin÷
Kalvarijos ligonin÷s
insulto profilaktika
administracija
Gripas ir jo profilaktika
Sangrūdos ambulatorija
Šeimos gydytoja
Rūkymo žala
Sangrūdos ambulatorija
Šeimos gydytoja
Lytinio brendimo ypatumai
Vaikų globos namai
Šeimos gydytoja
Cholesterolio įtaka
Sangrūdos ambulatorija
Šeimos gydytoja
aterosklerozei
Vaikų sveikatos stiprinimas
Sangrūdos ambulatorija
Bendruomen÷s
slaugytojos
Tuberkulioz÷s profilaktika
Sangrūdos ambulatorija
Šeimos gydytoja, bendr.
slaugytoja
Ankstyvoji hipertenzija
Sangrūdos ambulatorija
Šeimos gydytoja, bendr.
slaugytoja
Diabeto profilaktika ir
Sangrūdos ambulatorija
Firmos „LELLY“
kontrol÷
atstovai, Marijampol÷s
poliklinikos diabetinio
kabineto slaugytoja

Organizuotų renginių
skaičius
4
2
1
3
1

2
1
2
2
1
3
1
1
1

Sveika gyvensena
Filmo demonstravimas
„Mirties šeš÷lyje“
Nutukimas ir jo žala sveikatai
Pasiruošimas gimdymui
Gyvenimas be streso
Brandaus amžiaus žmonių
mityba
Širdies ligų prevencija
Ginekologinių-onkologinių
susirgimų profilaktika
Prostata-antroji vyro širdis

Vaikų globos namai
Vaikų globos namai

Šeimos gydytoja
Šeimos gydytoja

1
1

Sangrūdos ambulatorija
Sangrūdos ambulatorija
Sangrūdos mokykla
Sangrūdos ambulatorija

Šeimos gydytoja
Gydytoja ginekolog÷
Šeimos gydytoja
Šeimos gydytoja

2
2
1
2

Sangrūdos ambulatorija
Sangrūdos ambulatorija

Šeimos gydytoja
Šeimos gydytoja, bend.
slaugytojos
Šeimos gydytoja

1
2

Sangrūdos ambulatorija

1

Sveikatos politikos įgyvendinimas Kalvarijos savivaldyb÷s teritorijoje:
6 lentel÷
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Įgyvendini
mo
terminai

1.

Savivaldyb÷s įmonių, [staigų ir per metus
organizacijų veiklos derinimas
įgyvendinant sveikatos
programas

2.

Savivaldyb÷s pirmin÷s sveikatos per metus
priežiūros pl÷tojimo programos
organizavimas ir
įgyvendinimas, kitų tikslinių ir
kompleksinių savivaldyb÷s
sveikatos programų projektų
rengimas
Miesto
(rajono) tarybos
per metus
patvirtintų tikslinių ir
kompleksinių savivaldyb÷s
sveikatos programų
įgyvendinimo organizavimas

3.

Rezultatai

Sveikatos programų įgyvendinime dalyvavo
Kalvarijos savivaldyb÷s pirmin÷s sveikatos
priežiūros įstaigos, ugdymo įstaigos,
visuomenin÷s organizacijos.

Kalvarijos savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos
l÷šomis 2008 metais įgyvendintos 8
visuomen÷s sveikatinimo programos už 20
512Lt:
Kalvarijos savivaldyb÷s paplūdimių ir jų
maudyklių steb÷jimo programa 2008 metais
(2 112 Lt);
Projektas „Nedelsk“ (3 000 Lt);
Sveikos gyvensenos ugdymo programa
„Savo sveikatą apsaugokime kartu“ (2 700
Lt);
Mokinių psichologinio atsparumo ugdymo
programa (2 000 Lt);
„Sveikatingumo dienos mokykloje“ (2 500
Lt.);
„Psichosocialin÷ reabilitacija – pagalba
neįgaliojo šeimai“ (2 800 Lt);
L÷tinių neinfekcinių ligų: cukrinio diabeto,
išemin÷s širdies ligos, pirmin÷s arterin÷s

Pastabos

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10

11.
12.

13.
14.

15.

Lietuvos sveikatos programos, per metus
valstybinių sveikatos programų
įgyvendinimo savivaldyb÷s
teritorijoje organizavimas

Įgyvendinta Vaikų krūminių dantų dengimo
silantin÷mis medžiagomis programa,
Gimdos kaklelio v÷žio prevencijos
programa, Prostatos v÷žio prevencijos
programa, Krūtų v÷žio prevencijos
programa, Širdies ir kraujagyslių ligų
prevencijos programa. Visos programos
finansuotos iš PSDF l÷šų
Vykdytos visos prevencin÷s programos iš
Pirmin÷s sveikatinimo veiklos per metus Kalvarijos savivaldyb÷s mokyklose. 2008m.
(pirmin÷s asmens ir visuomen÷s
sveikatos priežiūrą mokyklose vykd÷ 3
sveikatos priežiūros ir
mokyklos sveikatos priežiūros specialistai,
farmacijos) organizavimas
užimta 2 etatai. Iš savivaldyb÷s biudžeto
skirta 18 000 Lt, iš PSDF l÷šų 36 100 Lt
Antrin÷s sveikatos priežiūros
per metus Kalvarijos ligonin÷s terapijos skyrius (30
organizavimas
lovų) ir konsultacin÷ poliklinika
Pasiūlymų savivaldyb÷s
VšĮ Kalvarijos ligonin÷s restruktūrizavimo
administracijai d÷l savivaldyb÷s
projektas neįgyvendintas
sveikatos priežiūros įstaigų
steigimo, reorganizavimo ar
likvidavimo teikimas
Pasiūlymų d÷l savivaldyb÷je
per metus Pagal Savivaldyb÷s tarybos 2006 m. spalio
taikytinų sveikatos priežiūros
25 d. sprendimu Nr. T-50-6 patvirtintą
r÷mimo priemonių (finansinių
Nemokamo dantų protezavimo paslaugos
lengvatų juridiniams ir
teikimo ir apmok÷jimo tvarką, iš
fiziniams asmenims,
savivaldyb÷s biudžeto skirta 20 000 Lt. 20
vykdantiems aktyvią sveikatos
žmonių kompensuotos dantų protezavimo
politiką)
teikimas
ir
išlaidos
Lietuvos Respublikos sveikatos per metus Pasirašytos sutartys su sveikatos projektus
sistemos įstatyme numatytų
sveikatinimo veiklos sutarčių
sudarymas
Sveikatinimo veiklos teis÷s aktų
projektų rengimas ir teikimas
vietos savivaldos
vykdomosioms institucijoms
Įgyvendinamų sveikatinimo
veiklos teis÷s aktų priežiūra
Savivaldyb÷s asmens sveikatos
priežiūros įstaigų medicininio
audito organizavimas
Gydytojų pareiškimų ir skundų
pirmin÷s sveikatos priežiūros
klausimais nagrin÷jimas
Pasiūlymų konkrečiais pirmin÷s
sveikatinimo veiklos
organizavimo klausimais
teikimas vietos savivaldos
vykdomajai institucijai teikimas
Pasiūlymų d÷l savivaldyb÷s
sveikatos programų rengimo ir
išvadų teikimas vietos
savivaldos vykdomajai
institucijai teikimas

paruošusiomis ir finansavimą gavusiomis
įstaigomis ir organizacijomis.bei
vykdžiusiomis profilaktines programas
per metus įstaigomis

-

-

per metus Savivaldybei pavaldžiose sveikatos
priežiūros įstaigose vykdomas lokalus
auditas
-

per metus

-

-

-

16. Dalyvavimas organizuojamuose
renginiuose ir pos÷džiuose, kai
svarstomi pirmin÷s sveikatos
priežiūros, taip pat farmacin÷s
veiklos klausimai, pastabų ir
pasiūlymų svarstomiems
projektams teikimas
17. Ekspertų komisijų atskiriems
klausimams nagrin÷ti
sudarymas savivaldyb÷s
18. Dalyvavimas
ekstremalių situacijų valdymo
centro darbe, savivaldyb÷s
sveikatos priežiūros įstaigų
pasirengimo ir veiklos
ekstremalių situacijų atvejais
19. Pasitarimų, konferencijų ir
renginių sveikatinimo veiklos
klausimais organizavimas

20.

21.

22.

23.

24.

-

Dalyvauta pasitarimuose L R sveikatos
apsaugos ministerijoje ir Marijampol÷s
apskrityje sveikatos priežiūros klausimais

-

-

-

per metus Suderinti pirminių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų pasirengimo
ekstremalioms sveikatai situacijoms
valdymo planai.

per metus Organizuotos konferencijos, seminarai,
pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros,
užkrečiamų ligų (tuberkulioz÷s)
profilaktikos ir kontrol÷s klausimais, vaikų
sveikatos klausimais. Organizuoti
pasitarimai, apvalieji stalai įvairiais
Savivaldyb÷s įmonių, įstaigų ir per metus Pasitarimai vyko reguliariai.
organizacijų vadovų pasitarimų
sveikatinimo veiklos
savivaldyb÷je klausimais
organizavimassveikatos
Savivaldyb÷s
priežiūros įstaigų finansavimo
projekto rengimas ir jo teikimas
vietos savivaldos vykdomajai
Kontroliavimas ar savivaldyb÷s
Pacientų teisių pažeidimo faktų nenustatyta.
asmens sveikatos priežiūros
įstaigos nepažeidžia pacientų
teisių
Užkrečiamų ligų profilaktikos ir
Paruoštas ir patvitrintas Gripo ir ūminių
kontrol÷s priemonių
viršutinių kv÷pavimo takų infekcijų
savivaldyb÷s teritorijoje
epidemiologin÷s priežiūros ir prevencinių
organizavimas
priemonių planas 2008-2009 metams,
Pasirengimo gripo pandemijai planas
Kita
-

KALVARIJOS SENIŪNIJA
Kalvarijos seniūnija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Vyriausyb÷s nutarimais, Tarybos sprendimais,
mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisykl÷mis, seniūnijos
nuostatais bei kitais teisiniais aktais.
Seniūnija pagal dydį savivaldyb÷je yra pati didžiausia. Jos plotas 23116 ha. Seniūnijoje
gyvena 10265 gyventojai, iš jų 5062 Kalvarijos mieste. Seniūnijoje yra 90 kaimų, iš jų
didžiausi: Jung÷nai, kuriuose gyvena 920 gyventojai, Brukai – 267, Jusevičiai – 420, Mikalauka –
310, Santaka – 250, Sūsninkai – 274, Tarprubežiai – 215, Jonai – 180, Juodeliai – 94, Jurgežeriai –
178, Raudeniškiai – 133, Suvalk÷liai – 134, Trak÷nai – 167 ir Trakiškiai – 159 gyventojai.
Kalvarijos seniūnija padalinta į 5 kadastrines vietoves: Brukų, Jusevičių, Tarprubežių, Trakiškių,
Jung÷nų. Seniūnijoje 2008 metais gim÷ 105 vaikai, mir÷ 163 žmon÷s. Kalvarijos seniūnijoje yra

senelių globos namai, kuriuose gyvena 27 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 perdirbimo
bendrov÷ „Šaltekšnis“. Seniūnijoje yra keletas privačių medžio apdirbimo įmonių – Jusevičiuose,
Jung÷nuose ir Turlojišk÷je. Veikia 2 siuvyklos – „Dobilas“ ir „Gija“. Didžiausia dalis gyventojų
dirba UAB „Kratonas“, Kalvarijos pieno ceche.
Seniūnijoje dirbo viešųjų darbų darbininkai, kurie tvark÷ gatves, skverus, parkus,
veikiančias ir neveikiančias kapines, architektūrinius paminklus, pjov÷ žolę ir rav÷jo piktžoles.
Seniūnijoje užregistruota 1159 ūkininkų ūkiai. Stambesni ūkininkai yra Juozas Sadauskas,
Mindaugas Mileris, Artūras Ražinskas, Vidas Živila, Elegijus Skrupskis, Narsius Dragūnevičius,
Rūta Grigaliūnien÷.
Mokesčių mok÷tojams buvo išdalintos 505 žem÷s nuomos mokesčio deklaracijos.
Marijampol÷s statistikos valdybai buvo parengtos metin÷s ataskaitos apie gyvenamąjį fondą,
priklausantį savivaldybei bei fiziniams asmenims.
Gruodžio m÷nesį su Marijampol÷s apskrities archyvu suderintas ir patvirtintas 2009 metų
dokumentacijos planas.
Parengti 2008 metais gimusių vaikų sąrašai. Patikslinti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų sąrašai, surinkti duomenys apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius. Finansų skyriui pateikti
daugiavaikių šeimų sąrašai.
Gyventojai per 2008 metus pateik÷ 1068 prašymus d÷l šeimos sud÷ties pažymų.
Išduotos 58 charakteristikos Marijampol÷s apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kalvarijos policijos komisariatui, Marijampol÷s rajono apylink÷s teismui, Vilkaviškio rajono
pataisos inspekcijai. VĮ Registrų centro Marijampol÷s filialui d÷l pastatų gyventojams buvo
išduotos 103 pažymos ir 18 pažymų – d÷l paveld÷jimo notarams. Atlikta 213 notarinių veiksmų
įvairiais klausimais, tai įgaliojimai pensijai gauti iš Kalvarijos pensionato bei Kalvarijos pašto,
nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai. Išduoti 93 leidimai prekybai ir 6 leidimai kasin÷jimo
darbams.
Per 2008 metus gauti 122 raštai. Iš gyventojų gauta 190 prašymų, pasiūlymų, skundų, kurie
buvo išnagrin÷ti.
Nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 išduotos 3428 pažymos apie gyventojų gyvenamosios
vietos deklaravimą: 2932 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 40 pažymų apie
asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, 373 pranešimai gyvenamosios vietos savininkui
(bendrasavininkui) apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą jiems priklausančioje
patalpoje; išsiųsti 64 raštai Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM d÷l deklaravimo datų
įsigaliojimo; 83 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
2008 metais sutvarkyti nelegalūs sąvartynai. Įrengta nauja konteinerių aikštel÷ Kalvarijoje
prie senųjų kapinių iš Laukų gatv÷s pus÷s.
Žvyravimo darbai atlikti Kreivuk÷s, Brazavo, Smalininkų, Jurgežerių, Šaltųjų Šaltinių,
Menkupių, Tarprubežių, Suvalk÷lių, Mikalaukos, Santakos, Šatinskų, Jung÷nų kaimuose.
Atlikta asfalto duobių remontas Kalvarijos mieste, Jusevičiuose, Juodeliuose, Jung÷nuose,
Raudeniškiuose. Paklota ištisin÷ asfalto danga Mikalaukos k. (Žalioji g.), Šaltųjų Šaltinių k.,
Trak÷nų k., Kampinių k., Tarprubežių k. (Alytaus g.), Kalvarijos mieste (Vasario 16-osios, Strazdo,
Naujoji g.).
Buvo greideriuojami keliai su žvyro danga.
Pastoviai buvo prižiūrimas gatvių apšvietimas, tvarkoma Kalvarijos miesto ir gyvenviečių
aplinka. Suremontuota Kalvarijos senųjų kapinių akmenin÷ tvora, naujose kapin÷se - mūrin÷ tvora.
Naujai įrengtos 5 skelbimo lentos Kalvarijos mieste, Brukų ir Jung÷nų kaimuose.
Buvo atnaujinti Kalvarijos miesto g÷lynai, sodinami medžiai, išpjauti seni, gr÷smę keliantys
medžiai.

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.
Registruotais laiškais buvo įsp÷ti 16 gyventojų ir įmonių, nesitvarkančių aplinkos.
Pakartotinai įsp÷ti 9 gyventojai d÷l tvarkos nesilaikymo ir 41 gyventojas – d÷l atliekų išvežimo
sutarčių nesudarymo su UAB „Marijampol÷s švara“.
Paramos tiek÷jo UAB „Solidarity“ fondo vadovas G. Karlas nupirko Vilijos Dilijonait÷s
šeimai gyvenamąjį namą.
Su Trakiškių, Jusevičių, Jung÷nų, Brukų kaimų bendruomen÷mis ir kultūros darbuotojais
buvo išrinkti gražiausių sodybų savininkai, jiems įteikti pad÷kos raštai. Pad÷kos raštais buvo
apdovanoti ir gražiausiai susitvarkę gyvenviečių daugiabučių namų gyventojai.
Seniūnija dalyvavo organizuojant Jusevičių, Trakiškių, Jung÷nų, Brukų kaimų
bendruomenių ir visuomeninių organizacijų renginius. Dalyvavo Kalvarijos kraštiečių švent÷je
„Šypsausi savo kraštui“, organizavo Kalvarijos seniūnijos kiemelį „Pieno banga“.
SANGRŪDOS SENIŪNIJA
Sangrūdos seniūnijoje 2008 metų sausio 1 d. buvo apie 1963 gyventojai, 948 ūkiai, 34
kaimai. Giluišių, Pasiekų ir Trikampių kaimai neturi gyventojų. Šie kaimai pasienio ruože.
2008 metais Sangrūdos seniūnijoje gim÷ 9 vaikai, mir÷ 18 žmonių, kai 2007 metais gim÷ 15
vaikų, o mir÷ 36 žmon÷s.
Didžiausios gyvenviet÷s: Sangrūda, kurioje gyvena apie 481 gyventojas, Mockai – 293
gyventojai, Senoji Radišk÷ – 286 gyventojai.
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.
Spalio m÷nesį buvo išdalinta 161 gyventojų mokesčių deklaracija už iš valstyb÷s
nuomojamą žemę.
Priimta 1 gamintojo deklaracija, susijusi su tiesiogin÷mis pieno gamybos kvotomis.
Priimtos ir užregistruotos 2 paraiškos pieno gamybos kvotai perimti–perduoti, 1 paraiška
pieno gamybos kvotos rūšies pakeitimui ir 2 paraiškos kvotos grąžinimui iš nacionalinio rezervo.
Balandžio-liepos m÷nesiais iš 329 gyventojų priimtos paraiškos tiesiogin÷ms nacionalin÷ms
išmokoms už žem÷s ūkio naudmenas ir pas÷lius gauti.
Rugs÷jo m÷nesį patikslintos 6 gyventojų pas÷lių deklaracijos d÷l plotų viršdeklaravimo
blokuose.
Priimti 7 gyventojų prašymai nacionalinei mok÷jimo agentūrai d÷l paraiškos duomenų
keitimo.
Gyventojai nuolat informuojami klausimais, susijusiais su pieno gamybos kvotų sistema.
Per ataskaitinį laikotarpį atnaujintos 292, naujai įregistruotos 3 ir išregistruotos 8 žem÷s ūkio
ir kaimo valdos Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ir kaimo verslo registre.
196 gamintojams išdalinti pranešimai apie papildomas atsietąsias tiesiogines nacionalines
išmokas už rinkai pateiktą pieną 2008 metais, 363 gyventojams išdalinti pranešimai apie
priskaičiuotas tiesiogines išmokas už žem÷s ūkio naudmenas ir pas÷lius.
Prasid÷jus javapjūt÷s darbams, kiekvieną savaitę buvo teikiami duomenys apie ūkininkų
(auginančių virš 50 ha javų) derlių, apie parduotus bei sand÷liuose laikomus grūdų kiekius.
Kiekvieną metų ketvirtį, o kartais ir dažniau, buvo organizuojami gyventojų susirinkimai
kylančioms problemoms spręsti ir ūkininkus supažindinti su naujov÷mis. Į susirinkimus kviečiami

įvairių sričių specialistai, Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos darbuotojai.
2008 metais buvo
pildomos statistikos departamento Marijampol÷s apskrities statistikos valdybos anketos apie žem÷s
ūkio produkciją. Apklausti gyventojai ir užpildyta apie 48 anketos.
Sangrūdos seniūn÷ atlieka notarinius veiksmus: tvirtina dokumentų nuorašus, parašus
dokumentuose. Iš viso atlikti 233 notariniai veiksmai. Seniūnijoje surašytos 66 pažymos
gyventojams, išduotos 9 pažymos policijos komisariatui, išduota 111 šeimos sud÷ties pažymų,
parengta ir išduota 160 pažymų valstyb÷s įstaigoms, išduoti 25 leidimai laidoti, 2 pažymos – d÷l
žem÷s ūkio veiklos.
2007 m. liepos m÷n. 1 dieną seniūnijoje prad÷tas vykdyti gyvenamosios vietos
deklaravimas. Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravo 62 žmon÷s, išduota 321 pažyma apie asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą.
Tikslinami mokyklinio ir sudaromi ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
Priimami seniūnijos gyventojai ir konsultuojami įvairiais juos dominančiais
klausimais. Taip pat gyventojai konsultuojami socialin÷s paramos teikimo klausimais.
Seneliai bei žmon÷s su negalia aprūpinami kompensacine technika.
2008 metais socialin÷s rizikos šeimų sąraše 13 seniūnijos šeimų, kuriose auga 51 vaikas.
Seniūnijoje yra 6 šeimos, kuriose globojami 8 vaikai. 2 asmenims išmok÷ta vienkartin÷
išmoka įsikurti.
Globos namuose esantiems vaikams per 2008 metus išmok÷ta 144 048,71 Lt.
Šeimoms, auginančioms vaikus, išmok÷ta 332 083,72 Lt išmokų vaikui. 2008 metais
seniūnijoje gim÷ 9 vaikai, jiems išmok÷ta 9 360 Lt vienkartinių kūdikio gimimo pašalpų. 1 300 Lt
išmok÷ta n÷ščioms moterims. Socialin÷s pašalpos buvo paskirtos 20 šeimų. Joms išmok÷ta 142
345,75 Lt socialinių pašalpų. Aplankytos socialiai remtinos šeimos, neįgalieji, vieniši asmenys,
surašyti 83 buities tyrimo aktai. 24 šeimoms buvo išmok÷ta 20 696,34 Lt kompensacija už kietąjį
kurą.
Priimami prašymai mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikm÷ms. 2008
metais 140 seniūnijos vaikų gavo nemokamą maitinimą. 95 mokiniai nemokamą maitinimą gavo
Sangrūdos vidurin÷je mokykloje, 13 – Būdviečio pagrindin÷je mokykloje, 11 – Kalvarijos
vidurin÷je mokykloje, 21 – kitose mokyklose.
2008 metais seniūnijoje buvo priimta 92 prašymai d÷l intervencinių maisto produktų.
Produktus gavo 314 asmenų.
Seniūnijoje išrašomos pažymos mokykloms, kitoms savivaldyb÷ms apie šeimų gaunamas
pajamas.
Seniūnijoje įrengti du nauji keliai, jungiantys Sangrūdą su Lenkijos Respublika. 2008 metais
17,942 km kelių padaryti aprašymai. Seniūnijos keliai su numeracija sudaro 75,047 km., keliai 2
kartus buvo greideriuoti, užtaisytos duob÷s. Liepų gatv÷ buvo naujai padengta asfalto danga. Atlikta
kelių remonto ir asfaltavimo darbų valstyb÷s biudžeto l÷šomis už 231 900 Lt, iš savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų – už 25 900 Lt.
2008 metais Miklaus÷s kaime įrengtas gyvenviet÷s apšvietimas.
Sangrūdos seniūnijos administracinio pastato remontui sunaudota 25 000 Lt, įrengti 2
kabinetai, nupirkta baldų. Už 10 000 Lt parengtas Sangrūdos kapinių detalusis planas.
Seniūnijos šildymo išlaidos – 1 779 Lt, už vandenį – 973 Lt, kitoms paslaugoms – 26 777
Lt.
Viešieji darbai buvo vykdomi sausio-gruodžio m÷nesiais. Buvo tvarkomos senosios kapin÷s,
valomos ir paruoštos poilsiui Sangrūdos ir Mockų tvenkinių pakrant÷s, tvarkomos gyvenviečių
gatv÷s ir pakel÷s, kertami krūmai pakel÷se, remontuojamos ir dažomos Sangrūdos seniūnijos,
Sangrūdos vidurin÷s mokyklos, vaikų globos namų patalpos.
Seniūnijos teritorijoje yra Sangrūdos vidurin÷ mokykla, kurioje dirba 37 mokytojai, 18
aptarnaujančio personalo darbuotojų ir mokosi 272 moksleiviai. Vaikų globos namuose gyvena 25
globotiniai, dirba 16 darbuotojų.

Sangrūdos ambulatorijoje užregistruoti 1240 pacientų. Dirba 3 gydytojai, 4 med.
slaugytojos, 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Yra UAB „Kalvarijos vaistin÷“ Sangrūdos
filialas. Metin÷ apyvarta 18 000 Lt.
Seniūnijoje yra 3 bibliotekos: Sangrūdos, Mockų, Radišk÷s. Sangrūdos biblioteka turi 9350
egzempliorių dokumentų, 401 skaitytoją. Mockų biblioteka – 8005 egzempliorius dokumentų, 175
skaitytojus. Radišk÷s biblioteka – 7747 egzempliorius dokumentų, 252 skaitytojus.
Marijampol÷s apskrities centrinio pašto Sangrūdos skyriuje dirba 7 darbuotojai. Per metus
laiškininkai išnešioja 84000 leidinius, pensijų per m÷nesį išmok÷ta 348 000 Lt.
Seniūnijos teritorijoje registruotos 3 kaimo bendruomen÷s: Sangrūdos, Radišk÷s, Mockavos.
Iš savivaldyb÷s turto rezervo Sangrūdos ir Radišk÷s kaimų bendruomen÷ms 2008 metais buvo
paskirtos patalpos, tod÷l 2008 metais paruošti projektai patalpoms remontuoti ir aprūpinti baldais.
Sangrūdos kaimo bendruomen÷ pagal projektą „Bendruomenių r÷mimo fondas“ nusipirko vejapjovę
už 1 700 Lt ir buvo apmok÷tos interneto svetain÷s paslaugos – 1 841 Lt. Visos bendruomen÷s
dalyvavo VVG strategijos kūrime.
Seniūnija kartu su kultūros darbo organizatore organizavo valstybinių švenčių min÷jimus,
tautines šventes.
Seniūnijos darbuotojai atlieka visas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausyb÷s
nutarimais, Kalvarijos savivaldyb÷s veiklos reglamentu, mero potvarkiais, administracijos
direktoriaus nurodymais ir įsakymais numatytas pareigas ir darbus.
LIUBAVO SENIŪNIJA
Kalvarijos savivaldyb÷s Liubavo seniūnijoje yra 32 kaimai, kuriuose gyvena 952 gyventojai.
Daugiausia gyventojų gyvena Liubave – 308, Salaperaugyje – 218, Pagraužiuose – 94, kituose
kaimuose gyventojų skaičius mažesnis.
Būdviečių, Kalnelių, Papiliakalnių, Skaistelių, Šarkaičių kaimuose šiuo metu n÷ra
gyventojų. 2008 metais seniūnijoje gim÷ 8, mir÷ 22 gyventojai.
Liubavo seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrin÷s vietov÷s – Liubavo ir Salaperaugio.
Liubavo kadastrinei vietovei priklauso 2694 ha žem÷s teritorija, Salaperaugio – 3163 ha žem÷s.
Seniūnijoje 2008 metais buvo išduotos 85 pažymos: apie gyventojų šeimos sud÷tį,
gyventojams priklausančius statinius, gyvenamą vietą, ūkininkavimo stažą ir kt., adresuotos
savivaldyb÷s Socialin÷s paramos sveikatos, Žem÷s ūkio skyriams, VĮ Registrų centro Marijampol÷s
filialui, Marijampol÷s darbo biržai, Nacionalinei mok÷jimo agentūrai ir kitoms įstaigoms bei
organizacijoms; atlikti 42 notariniai veiksmai – nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai. Per metus
buvo gauti 32 raštai iš Marijampol÷s apskrities administracijos, savivaldyb÷s administracijos,
Marijampol÷s apskrities archyvo, Kalvarijos policijos komisariato, Nacionalin÷s mok÷jimo
agentūros, Lietuvos žem÷s ūkio ministerijos ir kitų institucijų ir išsiųsta 111 raštų.
Per 2008 metus buvo gauta 20 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusius ir
išduota tiek pat leidimų laidoti Liubavo senosiose ir naujosiose kapin÷se.
2008 metais gauti 2 gyventojų prašymai išduoti pažymas d÷l žem÷s ūkio veiklos ir išduotos
2 pažymos.
Gruodžio m÷nesį buvo parengtas 2009 metų dokumentacijos planas ir dokumentų registrų
sąrašas.
Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamos vietos deklaravimo funkcijas. 2008 metais buvo
gauti ir registruoti 249 gyventojų prašymai išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą ir
išduotos 273 pažymos, registruotos 43 gyvenamos vietos keitimo deklaracijos, 1 deklaracija gauta iš
asmens, išvykstančio iš Lietuvos Respublikos, gauti 3 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą ir išduotos 5 pažymos. Per 2008 metus buvo gauti 4 gyvenamo 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 20
prašymų patvirtinti gyvenamos vietos deklaravimo datas 36 seniūnijoje nuolat gyvenantiems
vaikams.
Sausio-vasario m÷nesiais Statistikos departamento Marijampol÷s skyriui buvo pateiktos
metin÷s ataskaitos apie gyvenamą fondą, priklausantį savivaldyb÷ms ir fiziniams asmenims, bei
vietinių automobilių kelių metin÷ ataskaita.
2008 metais buvo priimti 78 prašymai atnaujinti žem÷s ūkio ir kaimo valdų duomenis LR
žem÷s ūkio ir kaimo verslo registre ir valdų duomenys suvesti į duomenų bazę.
2008 metų kovo-birželio m÷nesiais buvo padedama seniūnijos gyventojams pildyti paraiškas
tiesiogin÷ms išmokoms už žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių plotus 2008 m. gauti. Buvo pateikta ir
priimta 201 paraiška. Buvo vykdoma priimtų paraiškų koregavimas ir papildymas pagal žemdirbių
prašymus.
Žemdirbiai buvo informuojami ir kviečiami į žemdirbių susirinkimus-susitikimus su Žem÷s
ūkio 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.
126 pieno gamintojams, kuriems 2007-2008 m. buvo skirtos išmokos už pieno pardavimo
perdirbti ir pardavimo tiesiogiai vartoti kvotas, buvo įteikti pranešimai apie šių išmokų dydžius.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos finansų skyriaus pavedimu seniūnijos gyventojams
lapkričio-gruodžio m÷nesiais buvo įteiktos 120 žem÷s nuomos mokesčio deklaracijų ir suteikta
informacija apie mokesčio mok÷jimo būdus ir terminus.
Birželio m÷nesį buvo sudaryti Liubavo seniūnijos teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai ir pateikiami Liubavo pagrindinei mokyklai.
2008 metais buvo gauti gyventojų prašymai, kuriuose prašoma skirti vienkartines, globos,
kūdikio gimimo, n÷ščiai moteriai skirtas socialines pašalpas, išmokas vaikui, kieto kuro
kompensacijas.
Globos pašalpos išmok÷tos 2 gyventojams.
Kūdikio gimimo pašalpos išmok÷tos 8 gyventojams.
Priimti 149 prašymai vaiko išmokai gauti.
Socialin÷ms pašalpoms gauti priimti 55 prašymai.
Kieto kuro kompensacijai gauti priimta 16 prašymų.
Socialinei paramai mokiniams (mokinių maitinimui) gauti priimti 47 prašymai.
Gauti 92 prašymai skirti produktus pagal „Maisto iš intervencinių atsargų teikimo
programą“.
Išduota 14 pažymų apie gaunamas pajamas.
Nuolat lankomos rizikos grupei priklausančios šeimos, tikrinama kaip panaudojami gaunami
pinigai, surašyta 23 buities tyrimo aktai.
Buvo lankomi gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, siekiant nustatyti gražiausią
seniūnijos kaimo sodybą.
Marijampol÷s darbo biržoje 2008 m. įregistruota 12 seniūnijos gyventojų, ieškančių darbo.
Per metus buvo įdarbinta viešuosiuose darbuose 3 seniūnijos gyventojai. Viešųjų darbų darbininkai
tvark÷ aplinką Liubave ir Salaperaugyje.
2008 metais buvo naujai įrengtas gatvių apšvietimo tinklas Reketijos kaime ir pakeista
dalis seniūnijos administracinio pastato elektros instaliacijos. Pakeista dalis susid÷v÷jusių seniūnijos
pastato langų ir durų.
Seniūnijos kaimuose nuolat plečiama buitinių atliekų surinkimo aptarnavimo teritorija,
apvažiuojant naujus vartotojus. 2008 metais prie aptarnavimo teritorijos buvo prijungtas Reketijos
kaimas.

Kelių priežiūros programos l÷šomis atlikta asfalto duobių remontas, paklotas ištisinis
asfalto sluoksnis Skaisčių kaime, atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo darbai. Šie darbai atlikti
pagal kovo m÷n. paruoštą kelių priežiūros planą.
Pagal VĮ Nemuno euroregiono Marijampol÷s biuro paruoštą projektą nutiestas kelias
Liubavas-Kreiv÷nai į Lenkiją.
Parengti prie seniūnijos esančio parko ir Liubavo kaimo vandenviet÷s detalieji planai. Parko
tvarkymui suorganizuotos dvi talkos.
Teikta informacin÷ pagalba nevyriausybin÷ms organizacijoms, kaimų bendruomen÷ms.
Liubavo bendruomenei panaudos sutartimi suteiktos patalpos bendruomen÷s namams įkurti. Kartu
su Liubavo bendruomen÷s valdyba parengtas projektas valstyb÷s paramai gauti. Pagal šį projektą
gautas finansavimas bendruomen÷s namų remontui. Suteikta pagalba Neįgaliųjų draugijai,
organizuojant susirinkimus, kal÷dinių dovan÷lių pristatymą draugijos nariams, spręsti kiti iškilę
klausimai.
Seniūnija pad÷jo organizuoti kultūrinius renginius: Lietuvos nepriklausomyb÷s dienai skirtą
min÷jimą vasario 16 d., Liubavo kaimo šventę liepos 20 d., kartu su Liubavo bendruomene papuoš÷
seniūnijos pastatą ir aplinką Kal÷dų ir Naujųjų metų švent÷ms.
Seniūnijos darbuotojai dalyvavo informaciniuose ir mokymo seminaruose, k÷l÷ savo
kvalifikaciją, sekdami įstatymų pasikeitimus.
AKMENYNŲ SENIŪNIJA
Akmenynų seniūnijos teritorijoje 2009 m. sausio 1 d. gyveno 829 gyventojai. Daugiausia
gyventojų gyvena Akmenynų kaime – 282, Aistiškių – 228 ir Girkantų – 82 gyventojai. Alšenkos
kaime šiuo metu gyventojų n÷ra. Iš viso seniūnijos teritorijoje yra 20 kaimų.
2008 metais Akmenynų seniūnijos teritorijoje gim÷ 15 naujagimių, mir÷ 11 gyventojų.
Akmenynų seniūnijos darbuotojai 2008 metais atliko šiuos darbus:
1. Užregistravo 69 gautus raštus.
2. Išsiunt÷ 120 dokumentų.
3. Išdav÷ gyventojams 71 pažymą d÷l šeimos sud÷ties.
4. Išdav÷ 14 pažymų šauktiniams apie šeimos sud÷tį.
5. Išdav÷ 9 pažymas VĮ Registrų centro Marijampol÷s filialui d÷l pastatų.
6. Išdav÷ 16 pažymų įvairioms įstaigoms (teismui, policijai ir kt.).
7. Sudar÷ 2 butų ūkio ataskaitas statistikai.
8. Išdalino72 gyventojų žem÷s nuomos mokesčio deklaracijas už 2008 metus.
9. Sudar÷ ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašus.
10. Sudar÷ 2009 metų bylų dokumentaciją ir registrų sąrašą.
11. Atsak÷ į elektroninius laiškus ir paraš÷ 30 naujų laiškų.
12. Išdav÷ ūkininkui 1 pažymą d÷l žem÷s ūkio veiklos.
13. Dar÷ įrašus Namų ūkių knygose apie gyventojus, jų turimus pastatus, žemę ir laikomus
gyvulius. Įrašyti gimę ir naujai atvykę asmenys, daryti įrašai apie mirusius ir išvykusiusasmenis.
14. Priimta 51 gyvenamosios vietos deklaracija ir duomenys įrašyti į Gyventojų registro
centrinę duomenų bazę.
15 . Priimta 170 prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
16. Išduotos 182 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
17. Priimti 7 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir
duomenys įrašyti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę.
18. Priimti 5 prašymai išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą.
19. Išduota 10 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

20. Priimti 66 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą
sūnaus ar dukros deklaravimo įsigaliojimo datą ir parašyti prašymai Gyventojų registro tarnybai
prie LR VRM d÷l duomenų ištaisymo.
21. Atlikti notariniai veiksmai, patvirtinti 73 dokumentų nuorašai.
Seniūnija organizuoja viešuosius darbus. 2008 metais Akmenynų seniūnijoje viešuosius
darbus dirbo 4 žmon÷s, kiekvienas po tris m÷nesius. Vykdydama viešuosius darbus savo teritorijos
ribose, seniūnija organizuoja kapinių priežiūrą. Rudenį ir pavasarį darbininkai surenka šiukšles,
vasarą nupjauna žolę, nulūžusius medžius ir šakas, remontuoja tvoras, sutvarko aplinką,
neprižiūrimus kapus.
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 20
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.
Remontuotas Aistiškių kaimo bendruomen÷s pastato stogas.
Seniūnas teikia merui ir savivaldyb÷s administracijos direktoriui, taip pat administracijai
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 skyrius kartu su Konsultavimo tarnyba
reguliariai 2008 metais Akmenynų kaimo laisvalaikio sal÷je organizavo žemdirbių susirinkimus.
Aptarti įvairūs klausimai: pas÷lių deklaravimas, pieno kvotos, galvijų pasai, įvairios išmokos,
paukščių gripas ir kiti. Akmenynų seniūnijos žemdirbiai visada gausiai dalyvavo susirinkimuose ir
pateikdavo įvairių klausimų.
Aistiškių kaime buvo suorganizuota Joninių švent÷. Dalyvavo apie 500 žmonių. Rugpjūčio
17 d. Akmenynų kaime vyko Šv. Roko atlaidai ir kaimo švent÷. Dalyvavo apie 500 žmonių.
Aistiškių laisvalaikio sal÷je buvo organizuotas Naujųjų metų sutikimas, Užgav÷nių švent÷,
Akmenynų kaimo laisvalaikio sal÷je – Užgav÷nių švent÷.
Rugs÷jo m÷nesį Kalvarijoje vyko švent÷ „Šypsausi savo kraštui“, kurioje dalyvavo ir
seniūnija.
Rugs÷jo 17 d. Aistiškių daugiavaik÷je V. ir B. Gurevičių šeimoje lank÷si VŠĮ
„Solidarity“ generalinis direktorius G.J. Karlas. Seniūnas nuolat palaiko ryšius su šia šeima ir
perduoda, ką jie turi padaryti iki kito vizito.
Seniūnija pild÷ anketas darbo biržai, pad÷jo organizuoti darbo rinkos dienas Akmenynų
seniūnijos patalpose.
Vyko gyventojų susitikimai su LR seimo nariu Vytautu Sigitu Draugeliu, Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos meru Jonu Ščeponiu.
Akmenynų seniūnijos seniūnas 2008 metais dalyvavo įvairiuose seminaruose ir seniūnų
mokymo kursuose Druskininkuose.
Akmenynų seniūnijos patalpose vyko gyventojų susitikimas d÷l nacionalinio Suvalkijos
parko steigimo.
Seniūnas dalyvauja savivaldyb÷s tarybos ir kolegijos pos÷džiuose, kai svarstomi su
seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomen÷s gyvenimu susiję klausimai. Seniūnas dalyvauja
komisijoje įvertinant stichinių nelaimių padarytą žalą, numato želdinių atsodinimą kitoje vietoje.
Taip pat dalyvauja Viešosios tvarkos komisijoje, komisijoje renkant gražiausią kaimo sodybą,
komisijoje darbo rinkos politikai formuoti bei įgyvendinti, Kalvarijos savivaldyb÷s bendruomen÷s
Vaikų teisių apsaugos tarybos darbe.

Seniūnija teikia gyventojams informaciją apie savivaldyb÷s teritorijoje vykstančius
kultūrinius renginius.
Kalvarijos savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui parengti ir pateikti tris ir daugiau
vaikų turinčių daugiavaikių motinų bei šeimoje esančių darbingų šeimos narių sąrašai.
Akmenynų seniūnijos 2007 ir 2008 m. veiklos ataskaitų analiz÷
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Veikla
Gyventojų skaičius seniūnijoje:
Akmenynų kaimo gyventojai
Aistiškių kaimo gyventojai
Girkantų kaimo gyventojai.
Akmenynų seniūnijos teritorijoje gim÷
Akmenynų seniūnijos teritorijoje mir÷
Išduota pažymų apie šeimos sud÷tį
Išduota pažymų VĮ Registrų centro Marijampol÷s filialui
d÷l gyventojų pastatų
Išduota šauktiniams pažymų apie šeimos sud÷tį
Užregistruoti gauti raštai
Išsiųsta raštų
Sudaryta butų ataskaitų
Išdalinta mokesčių deklaracijų
Atsakyta į gautus elektroninius laiškus ir gauta naujų
Priimta gyvenamosios vietos deklaracijų ir duomenys
suvesti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę
Priimta prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą
gyvenamąją vietą
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Priimta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą ir duomenys įrašyti į Gyventojų registro
centrinę duomenų bazę
Priimta prašymų išduoti pažymą apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą
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
Atlikti notariniai veiksmai

Direktor÷

2007 m.

2008 m.

+, -

841
269
221
83
15
8
89
14

829
282
228
82
15
11
71
9

-12
+13
+7
-1
+3
-18
-5

16
90
113
2
73
25
22

14
69
120
2
72
30
51

-2
-21
+7
-1
+5
+29

33

170

+137

36
7

182
7

+146
-

-

5

+5

3

10

+7

-

66

+66

5

73

+68

Laimut÷ Misiukevičien÷

