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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

ĮVADAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T73-45, 230 punktu, savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos
veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui.
Administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Kalvarijos savivaldybės
biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Ją sudaro struktūriniai ir struktūriniai
teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai), į struktūrinius padalinius
neįeinantys valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Kalvarijos savivaldybės
tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-68-19. Savivaldybės administraciją sudaro 12
struktūrinių padalinių, 4 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 5 struktūriniams padaliniams
nepriskirti darbuotojai. Tuo pačiu sprendimu patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administracijoje
didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius – 87.
Iki 2011 m. balandžio 7 d. administracijos direktoriumi dirbo Valdas Aleknavičius. Pradėjus
darbą Kalvarijos savivaldybės ketvirtojo šaukimo tarybai, Valdas Aleknavičius buvo atleistas iš
pareigų pasibaigus kadencijai, o administracijos direktore paskirta Vilija Remeikienė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, savivaldybės
administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės
tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybėje, organizuoja administracijos darbą, administruoja
savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto
vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą.
Ataskaitoje pateikiama informacija apie savivaldybės vykdomosios institucijos 2011 m. veiklos
rezultatus.
FINANSAI IR BIUDŽETO PLANAVIMAS
Finansų ir biudžeto planavimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais ir vykdydamas jam pavestas funkcijas, parengė ir pateikė savivaldybės
tarybai tvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto projektą.
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-78-1 patvirtintas
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžetas – 29 645,3 tūkst. Lt.
Dėl Vyriausybės priimtų nutarimų, tikslinant savivaldybės biudžeto lėšas socialinėms
išmokoms ir kompensacijoms mokėti bei dėl netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymo,
savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas 7 kartus.
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto pajamų planas neįvykdytas 28,7 tūkst. Lt, arba
planas įvykdytas 99,3 proc. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių
lengvatas 2011 m. biudžetas negavo 105,9 tūkst. Lt pajamų.
Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems
įstatymams įgyvendinti, vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas

programas. 2011 m. savivaldybės 10 švietimo įstaigų, 3 sporto ir kultūros biudžetinės įstaigos, 2
socialinės globos įstaigos, priešgaisrinė tarnyba ir savivaldybės administracijos skyriai vykdė 8
veiklos programas. Didžiausia išlaidų dalis – 46,1 proc. - buvo panaudota švietimo reikmėms, 25,5
proc. – socialinei apsaugai, 5,6 proc. – kultūros, sporto reikmėms, 4,05 proc. – aplinkos apsaugai,
mažesnės dalys - likusioms sritims.
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,7 proc.
2011 m. savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti
savivaldybės vardu nutarta imti 1 850,0 tūkst. Lt paskolą, suteiktų garantijų ir pratęsto laidavimo už
190,7 tūkst. Lt kontrolė vykdyta iki metų pabaigos.
Kalvarijos savivaldybės 2011 m. biudžeto ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka, gavus
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, bus teikiama tvirtinti Kalvarijos savivaldybės
tarybai.
CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS
Kalvarijos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2011 m. sudaryta
519 civilinės būklės akto įrašų, išduoti 558 liudijimai.
Bendras gimimo akto įrašų skaičius 2011 m. 138. Tai 7 gimimais daugiau nei 2010 m. 129
gimimo akto įrašai sudaryti naujagimiams, 9 gimimo akto įrašai sudaryti, apskaitant užsienio
valstybėse sudarytus gimimo įrašus. Išduota 131 gimimo liudijimas.
2011 m. Kalvarijos savivaldybėje gimė 59 mergaitės ir 79 berniukai. Tėvams nesusituokus
gimė 66 vaikai. 13 naujagimių gimė vienišoms mamoms, iš jų 3 nepilnametėms. Tėvystę pripažino
61 asmuo ir 3 tėvystės nustatytos teismo sprendimu. Tai 18 asmenų daugiau nei 2010 m.
Jauniausios motinos amžius - 16 metų., vyriausios - 47 metai. 2011 m. pirmojo vaiko šeimoje
susilaukė 58 šeimos.
2011 m. išduota 183 mirties liudijimai, mirė 183 Kalvarijos savivaldybės gyventojai. Tai 8
asmenims mažiau nei 2010 m. Iš jų 91 vyras, 92 moterys ir 1 kūdikis. Darbingo amžiaus būdami
mirė 30 vyrų ir 8 moterys.
2011 m. sudaryti 36 santuokos akto įrašai. 26 santuokos vyko Civilinės metrikacijos
skyriuje, 8 santuokos sudarytos bažnyčioje, 2 santuokos, sudarytos užsienio valstybėje, įtrauktos į
apskaitą. Išduoti 36 santuokos liudijimai. 20 porų tuokėsi pirmą kartą, 16 porų tai buvo ne pirma
santuoka:
Per ataskaitinį laikotarpį išduotos 4 pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo šeiminę
padėtį asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir ketinantiems
įregistruoti santuoką užsienio valstybėse.
2011 m. išsituokė 45 Kalvarijos savivaldybėje gyvenančios šeimos. Tai 16 šeimų daugiau
nei 2010 metais. Pagal gautus teismo sprendimus sudaryti 45 santuokos nutraukimo akto įrašai.
Išduoti 89 ištuokos liudijimai. Santuoką nutraukė 2 šeimos, santuokoje pragyvenusios 34 metus, 8
šeimos – daugiau kaip 20 metų, 12 šeimų, pragyvenę santuokoje nuo 10 iki 20 metų, 2 šeimoms
santuoka truko 3 metus. Be vieno iš tėvų liko gyventi 52 nepilnamečiai vaikai, tai 20 vaikų daugiau
nei 2010 metais.
Pagal gautus Kalvarijos savivaldybės gyventojų prašymus buvo užvesta 19 civilinės būklės
akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo bylų, iš jų 3 bylos santuokos akto įrašui ištaisyti, 11
bylų gimimo akto įrašui papildyti arba ištaisyti, 2 bylos mirties akto įrašui ištaisyti ir 2 pavardės
keitimo bylos. Gauti du prašymai gimimo įrašams atkurti. Visos bylos užbaigtos, parašytos išvados,
sudaryti papildymo pakeitimo akto įrašai, išduoti atitinkami liudijimai.
2011 m. sudaryta 117 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašų. Tai
39 įrašais daugiau nei 2010 m..
2011 m. iš kitų įstaigų gauta 210 raštų dėl civilinės būklės aktų įrašų. Išsiųsta 236 raštai.
Gauta 170 piliečių prašymų dėl kartotinių liudijimų, civilinės būklės akto įrašų ir archyvinių
pažymų išdavimo. Išduota 84 gimimo, 15 mirties, 16 santuokos kartotinių liudijimų, 10 archyvinių
pažymų. Pakartotiniams liudijimams, civilinės būklės akto įrašams ir pažymoms gauti, į kitas

civilinės metrikacijos įstaigas ir į Lietuvos istorijos archyvą išsiųsta 60 gyventojų prašymų. Iš kitų
civilinės metrikacijos skyrių gauta 43 kartotiniai liudijimai.
ŪKIS IR URBANISTIKA
Ūkio ir urbanistikos skyrius 2011 m. savo veikloje sprendė įvairius klausimus, susijusius su
ūkine veikla, savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto valdymu, disponavimu juo,
komunalinio ūkio veikla, teritorijų planavimu, statybos leidimų išdavimu, adresų suteikimu,
gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimu ir kita.
Per 2011 m. laikotarpį Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas ir specialistai parengė
administracijos direktoriaus įsakymus dėl valstybės paramos socialiniam būstui išsinuomoti sąrašų
patvirtinimo, dėl socialinio būsto suteikimo gyventojams, dėl objektų projektavimo ir statybos
darbų, dėl įvairių komisijų sudarymo, dėl įgaliojimų suteikimo, dėl žemės sklypų ribų patvirtinimo,
dėl adresų suteikimo ir kitus.
Ūkio ir urbanistikos skyrius vykdė savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir
patikėjimo teise valdomo turto apskaitą (išskyrus buhalterinę) – registravo registruose valstybės bei
savivaldybės turtą, teikė Buhalterinės apskaitos skyriui dokumentų kopijas. Kaupė bei teikė
duomenis apie savivaldybės turtą. Parengė nekilnojamojo turto nuomos bei panaudos teisėmis
perduotų pastatų, patalpų suvestines. Teikdami savivaldybės bei valstybės turto metines ataskaitas
Statistikos departamentui, sutikrino, derino savivaldybės biudžetinių įstaigų turto balanso bei turto
iššifravimo ataskaitas.
2011 m. organizavo viešuosius nuomos konkursus: negyvenamųjų patalpų (garažų) Suvalkų
g. 51, Kalvarijoje, negyvenamųjų patalpų (vaistinės) Sangrūdos k., Sangrūdos sen., negyvenamųjų
patalpų (kasos) Dariaus ir Girėno g. 24, Kalvarijoje, negyvenamųjų patalpų (siuvyklos) Suvalkų g.
57, Kalvarijoje.
Rūpinosi Socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimu.
2011 m. šios programos įgyvendinimui skirta 150 tūkst. Lt. Tarybos sprendimu 50 tūkst. Lt
buvo skirta patalpų Suvalkų g. 11, Kalvarijoje, rekonstrukcijos tęstiniam projektui vykdyti (šilumos
punkto modernizavimui), 100 tūkst. Lt skirti socialiniams būstams įsigyti. Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vykdė viešąjį gyvenamųjų patalpų pirkimo
konkursą, kurio metu įsigyti 4 butai už 95 500 Lt.
2011 m. gauta 40 prašymų dėl socialinio būsto, parengta 12 direktoriaus įsakymų dėl
socialinio būsto, parengtos bei pasirašytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys. Konsultuoti
interesantai socialinio būsto suteikimo klausimais, registruoti piliečių, pageidaujančių gauti
valstybės paramą, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, dokumentai, sudaromos bei
tikslinamos eilės šiai paramai gauti.
Skyriaus vyriausioji specialistė tvarkė piliečių, kuriems už valstybės išperkamus
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus neišmokėtos kompensacijos, dokumentus, teikė ataskaitas
Statistikos departamentui bei Valstybės turto fondui.
2011 m. parengti 45 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai turto priėmimo,
perdavimo, panaudos, nuomos, patikėjimo teise perduodamo turto klausimais, 4 sprendimų
projektai, susiję su investicijomis į šilumos ūkį.
Per ataskaitinį laikotarpį kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos organizuotas bei vykdytas remontuojamų kelių patikrinimas ir priežiūra. Vykdyta
rekonstruojamų gatvių (J. Basanavičiaus g., Vilniaus g. S. Dariaus ir S. Girėno g., Laisvės g. ir
Ramybės g.) priežiūra Kalvarijos m. Tikrinami atliktų darbų aktai, pažymos, formos, sąskaitosfaktūros, kas mėnesį teikiamos paraiškos lėšoms gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos, teikiama informacija, susijusi su gatvių šaligatvių rekonstrukcija,
Transporto investicijų direkcijai, susijusi su vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, Lietuvos
automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Parengti Kalvarijos savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, šaligatvių, tilto per Šešupę Vytauto g. techniniai projektai.

Tikslinama pastatų inventorizacija, registruojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas.
Registruojamos topografinės ir išpildomosios nuotraukos.
Rūpintasi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu.
Suorganizuoti susitikimai-pasitarimai „Daugiabučių namų atnaujinimo programa“ su daugiabučių
namų gyventojais, namų administratoriumi bei Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.
Parengta techninė dokumentacija techniniam projektams:
pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos
sutvarkymas techninio projekto parengimas;
Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos kaime, Kalvarijos
savivaldybėje, techninio projekto parengimas;
pastato Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ energetinis auditas;
projekto „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje
„Žilvitis“ techninio projekto ir rangos darbų pirkimas;
universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje techninio projekto
parengimas.
Parengta dokumentacija šių projektų ekspertizių pirkimui:
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcija;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Brukų kaime;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Jusevičių kaime;
bažnyčios Liubavo kaime kapitalinis remontas;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Senosios Radiškės kaime;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Salaperaugio kaime;
bažnyčios Sangrūdos kaime kapitalinis remontas;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Trakiškių kaime;
energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje „Žilvitis“;
universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje.
Parengta dokumentacija šių projektų darbų techninei priežiūrai pirkti:
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ modernizavimas;
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcija;
Dienos globos namų plėtra (Žemaitės g. 2, Kalvarijoje) pastato rekonstrukcija;
energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje–darželyje „Žilvitis“.
Per 2011 m. parengta dokumentacija darbų pirkimams ir atliekama šių projektų darbų
priežiūra:
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ langų keitimo darbai;
Kalvarijos vaikų lopšelio–darželio „Žilvitis“ modernizavimas darbai;
Kalvarijos sporto centro pastato rekonstrukcijos darbai;
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų pastato rekonstrukcijos darbai;
pastato Laisvės g. 2, Kalvarijoje, rekonstrukcijos darbai;
Orijos kempingo ir poilsiavietės Orijos k. 10, Kalvarijos savivaldybėje, darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Brukų kaime darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Jusevičių kaime darbai;
bažnyčios Liubavo kaime kapitalinio remonto darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Senosios Radiškės kaime
darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Salaperaugio kaime darbai;
bažnyčios Sangrūdos kaime kapitalinio remonto darbai;
bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcijos Trakiškių kaime darbai;
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų paprastojo remonto darbai;

“Kultūrinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi
galimybės“ rekonstrukcijos darbai;
Kalvarijos kultūros centro panduso įrengimo darbai;
Kalvarijos savivaldybės socialinių būstų remonto darbai.
Parengta dokumentacija šilumos ekspertų pirkimo paslaugai atlikti. Pirkimo tikslas - atlikti
Kalvarijos savivaldybės katilinių įrenginių darbinės techninės būklės tyrimą ir, atsižvelgiant į UAB
„Didma“ pateiktą medžiagą šilumos kainai nustatyti, išnagrinėti bei pateikti išvadas, ar pagrįstai
prašoma patvirtinti siūlomą tiekiamos šilumos kainą.
2011 m. Skyriaus vyriausiasis specialistas (energetikas) kas mėnesį atliko savivaldybės
įstaigų elektros įrengimų elektros apskaitos apžiūrą, elektros skaitiklių rodmenis, teikė pažymas
apie elektros energijos sunaudojimą AB LESTO Alytaus regiono Marijampolės klientų aptarnavimo
skyriui ir savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui. Atliko Kalvarijos miesto ir
savivaldybės kaimų gatvių apšvietimo elektros apskaitos ir valdymo skydelių periodinio
aptarnavimo, lempų keitimo darbus. Vasaros periodui kaimuose išjungė gatvių apšvietimo elektros
maitinimą. Kartu su AB LESTO Alytaus regiono Marijampolės skyriaus darbuotojais atliko
savivaldybės administracijai priklausančių 65 elektros apskaitos taškų patikrinimus (apžiūras).
Vykdė elektros ūkio priežiūros darbus ir remonto ir atnaujinimo darbų techninę priežiūrą. Atnaujino
Suvalkų g., Kalvarijos m., apšvietimą. Vykdė savivaldybės statinių naudojimo priežiūrą,
savivaldybei priklausančių statinių priešgaisrinės saugos priemonių priežiūros, atnaujinimo darbus.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas - vyriausiasis architektas 2011 m. sprendė įvairius klausimus,
susijusius su savivaldybės teritorijos teritorijų planavimo dokumentų rengimu, organizavo ir
koordinavo Savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbą, tikrinant teritorijų planavimo
dokumentus, dalyvavo Kalvarijos savivaldybės projektų bendrųjų ir detaliųjų planų svarstyme su
visuomene, nagrinėjo gyventojų, įmonių ir kitų organizacijų prašymus statybos, architektūros ir
urbanistikos klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus specialistai rengė dokumentaciją, susijusią su žemės
sklypų kadastrinių matavimų atlikimu, Kalvarijos savivaldybei priklausančių pastatų žemės sklypų
valdymo teisę įrodančių dokumentų sutvarkymu. Dirbo su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba“. Rengė dokumentaciją, susijusią
su detaliuoju ar specialiuoju teritorijų planavimu. Registravo patvirtintus teritorijų planavimo
dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre (įregistruota 20 teritorijų planavimo
dokumentų). Teikė atnaujintus duomenis apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos
skyriaus prašymu teikė išrašus apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Dirbo su VĮ
Registrų centro adresų suteikimo programa. Suteikė adresus Kalvarijos savivaldybės kaimų
teritorijų nekilnojamiesiems objektams – pastatams ir prie jų esantiems žemės sklypams. Parengė
57 administracijos direktoriaus įsakymus dėl adresų suteikimo.
Per 2011 m. išdavė 77 statybą leidžiančius dokumentus, iš jų 31 leidimą statyti naują statinį,
28 leidimus rekonstruoti statinį, 18 rašytinių pritarimų statinių projektams, išrašė 27 planavimo
sąlygas ir sąvadus detaliojo planavimo dokumentams rengti, 5 planavimo sąlygas specialiojo
planavimo dokumentams rengti. Pateikė tvirtinti savivaldybės tarybai 23 detaliuosius planus.
Parengė 19 planavimo sąlygų sąvadų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo ar kaimo plėtros
žemėtvarkos projektams rengti.
CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA
Centralizuota vidaus audito tarnyba 2011 m. dirbo pagal tarnybos 2011 m. veiklos planą,
kuris raštiškai suderintas su administracijos direktoriumi. Metiniame vidaus audito tarnybos plane
numatyti vidaus audito subjektai, juose atlikto ankstesnio vidaus audito data, vidaus auditų temos ir
jų atlikimų trukmė. Metinis veiklos planas patikslintas 2011 m. lapkričio 14 d., papildomai

įtraukiant „Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį 2011 metais Kalvarijos savivaldybėje auditą”.
Centralizuotos vidaus audito tarnybos tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinti audituotų
viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti jų veiklos tikslus,
kad vykdoma veikla būtų efektyvi ir veiksminga. Tarnyba vykdė šias pagrindines funkcijas: tikrino
ir vertino savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo
efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems
teisės aktams. Taip pat tikrino ir vertino strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų
tikslams ir uždaviniams, biudžeto lėšų 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.
Atliktų vidaus auditų metu surinkta medžiaga buvo sisteminama ir apibendrinama, jos
pagrindu parengtos audito ataskaitos. Ataskaitose pateiktos išvados pagrįstos dėstomojoje dalyje
nustatytais faktais, taip pat nurodyti pastebėti veiklos procedūrų trūkumai, įvertinta vidaus kontrolė,
pateiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti ir audituojamo subjekto galimų rizikų
valdymui bei vykdomai veiklai tobulinti.
2011 m. Tarnyba pateikė šešias audito ataskaitas, kuriose suformavo 74 rekomendacijas.
Programų auditas:
1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos savivaldybėje auditas už 2010 metus - 2
rekomendacijos.
2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos savivaldybėje auditas už 2011 metus - 1
rekomendacija.
Valdymo auditas:
1. Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų veiklos (su vidaus kontrolės sistemos
vertinimu) auditas – 19 rekomendacijų.
2. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro valdymo (su vidaus kontrolės vertinimu) auditas – 17
rekomendacijų.
3. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos ir valdymo (su vidaus kontrolės vertinimu)
auditas – 16 rekomendacijų.
4. Kalvarijos savivaldybės Alksninės pagrindinė mokyklos valdymo (su vidaus kontrolės
vertinimu) auditas - 19 rekomendacijų.
Didžiausio reikšmingumo rekomendacijos suformuotos dėl vidaus kontrolės procedūrų ir
priemonių stiprinimo, apimant įstaigose patvirtintas vidaus tvarkas, sutartis, viešuosius pirkimus,
informacijos pateikimo procesus, taip pat teisės aktų laikymąsi, atsiskaitymą bei kontrolę.
2011 m. atliktų auditų metu buvo tikrinama ir vertinama savivaldybės administracijos, jos
struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus
kontrolės funkcionavimas, rizikos veiksnių valdymo efektyvumas. Auditų metu audituotų įstaigų ir
administracijos struktūrinių padalinių vidaus kontrolės sistema (toliau – VKS) arba atskiri jos
elementai buvo įvertinti:
Audito pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimo pagal
paskirtį Kalvarijos savivaldybėje auditas už

VKS
įvertinimas
gerai

Patenkinamo ar nepatenkinamo įvertinimo
priežastys

2010 metus
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
gerai
Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimo pagal
paskirtį Kalvarijos savivaldybėje auditas už
2011 metus
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios
gerai
globos namų veiklos (su vidaus kontrolės
sistemos vertinimu) auditas
Kalvarijos savivaldybės kultūros centro patenkin Įvertinta, atsižvelgiant į tai, kad veiklos
valdymo (su vidaus kontrolės vertinimu)
a-mai
rizika
kontroliuojama
ne
visose
auditas
svarbiausiose srityse.
Kalvarijos
vaikų
lopšelio-darželio patenkin Apibendrinus ir įvertinus visą vidaus
„Žilvitis“ veiklos ir valdymo (su vidaus
audito
metu
surinktą
informaciją,
a-mai
nustatyta, kad ypatingą dėmesį reikėtų
kontrolės vertinimu) auditas
skirti apskaitos organizavimo vidaus
kontrolės tobulinimui, nes audito metu
nustatyta, kad buhalterinės apskaitos
organizavimas įstaigoje yra per mažai
reglamentuotas ir kontroliuojamas, o
visuose apskaitos organizavimo etapuose
būtina nustatyti papildomas vidaus
kontrolės priemones, kurios padėtų
sumažinti riziką dėl klaidų atsiradimo
tikimybės registruojant, perkeliant ar
apskaičiuojant, tinkamai ir savalaikiai
tvarkant apskaitą, naudojant registrus ir kt.
patenkin Įvertinta atsižvelgiant į tai, kad mokykloje
Kalvarijos savivaldybės Alksninės
a-mai
pagrindinė mokyklos valdymo (su vidaus
vidaus kontrolės sistema apima ne visas
kontrolės vertinimu) auditas
veiklos sritis, taip pat ne visais atvejais
nustatytos priemonės, kurios garantuotų,
kad visi nustatyti uždaviniai bus
įgyvendinti veiksmingai, racionaliai,
ekonomiškai, laikantis LR teisės aktų
nuostatų.
Po atlikto vidaus audito, atsižvelgiant į pateiktus patvirtintus įgyvendinimo priemonių
planus, buvo atliekamas pažangos stebėjimas. Pažangos stebėjimas fiksuotas pažymose, kuriose
žymėtos parengtos priemonės rekomendacijai įgyvendinti, vertintos priemonės tinkamumas, taip pat
rekomendacijos įgyvendinimas arba įvykdymas. Pažangos stebėjimui 2011 m. buvo surašyta 10
pažymų, 2 rekomendacijos įvertintos audito metu. Per 2011 m. vertintas 43 rekomendacijų
įgyvendinimas:
pilnai įgyvendinta – 27 (62,8 proc.);
įgyvendinta iš dalies – 7 (16,3 proc.);
neįgyvendinta – 3 (7,0 proc.);
prarado aktualumą – 6 (14,0 proc.).
Neįgyvendintos arba iš dalies įgyvendintos rekomendacijos bus vertinamos pakartotinai, o
kitose audituotose įstaigose pažangos stebėjimas bus vykdomas 2012 m.
Centralizuota vidaus audito tarnyba 2011 m., be kitų funkcijų, numatytų Lietuvos
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 str. 3 p., parengė 2010 m. finansų
kontrolės būklės ataskaitą, dalyvavo darbo grupės, sudarytos Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D-137 „Dėl Kalvarijos

savivaldybės strateginio planavimo grupės“ darbe, taip pat Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktorės sudarytų komisijų darbe.
EKONOMINĖ PLĖTRA IR INVESTICIJOS
2011 m. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius specialistai išdavė:
9 vienkartines licencijas;
4 licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
4 leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais;
4 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
1 licenciją mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais.
Patikslino:
4 licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
4 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
4 licencijas mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais;
4 leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais;
1 licencijos kortelę verstis kelių transporto veikla;
1 leidimą verstis prekyba suskystintomis dujomis.
Panaikino:
1 licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
4 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Apie išduotas, patikslintas, panaikintas licencijas, leidimus per 5 d. informavo VĮ Registrų
centrą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą.
Pasibaigus ketvirčiui, informaciją apie išduotas, patikslintas, panaikintas licencijas skelbė leidinio
„Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei savivaldybės interneto tinklalapyje.
Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie LRV, Vyriausybės įstaigai
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, Ūkio ministerijai, Energetikos ministerijai
teikė ataskaitas apie galiojančias licencijas, leidimus.
Koordinavo keleivių pervežimo vietiniais maršrutais savivaldybės teritorijoje sistemą. Tyrė
keleivių srautus visuose Kalvarijos savivaldybėje registruotų vežėjų aptarnaujamuose maršrutuose
bei vykdė keleivinio kelių transporto kontrolę.
Rengė bei teikė pasirašyti 3 bendruomenių bei religinių bendruomenių rėmimo sutartis.
Savivaldybės vykdytų viešųjų pirkimų vertė yra mažesnė už VPĮ 9 str. 14 d. nustatytas
tarptautinių pirkimų vertės ribas be pridėtinio vertės mokesčio. Savivaldybė vykdė tik
supaprastintus pirkimus.
2011 m. vykdyti 48 mažos vertės apklausos būdu pirkimai, kai prekių, paslaugų vertė iki 20
tūkst. Lt (darbų – 50 tūkst. Lt).
9 pirkimai vykdyti mažos vertės pirkimų būdu, kai prekių, paslaugų vertė didesnė kaip 20
tūkst. Lt, darbų – 50 tūkst. Lt. Šiuos pirkimus vykdė Kalvarijos savivaldybės administracijos
viešųjų pirkimų komisija ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos.
Neskelbiamų supaprastintų derybų būdu vykdyta 11 pirkimų.
Pirkimų supaprastintų skelbiamų derybų ir riboto konkurso būdu nevykdyta.
Vykdyti 39 supaprastinti atviri pirkimo konkursai.
Per 2011 m. laikotarpį Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos 83 supaprastintų atvirų konkursų
pirkimų procedūrų ataskaitos, paklausimai dėl vykdomų pirkimo procedūrų atitikimo VPĮ.
Skyriaus specialistai analizavo savivaldybės administracijos pirkimų iniciatorių pateiktus
prekių, paslaugų ir darbų aprašymus, jų kiekius, techninius ir kvalifikacinius reikalavimus, pirkimopardavimo sutarčių projektus bei kitus dokumentus. Rengė mažos vertės ir supaprastinto atviro
konkurso dokumentus.

Rengė ir keletą kartų tikslino Kalvarijos savivaldybės administracijos 2011 m. viešųjų
pirkimų planą.
Parengė ir pateikė paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
šiems projektams:
1. „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“, 2 kartus;
2. „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“;
3. „Kalvarijos savivaldybės bendrojo plano koregavimas ir detaliųjų bei specialiųjų planų
rengimas“;
4. „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“;
5. „Trakėnų kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija“;
6. „Bažnyčios ir jai priklausančių statinių nekilnojamojo turto pagerinimas Kamšų kaime“;
7. „Liubavo bendruomenės namų remontas“;
8. „Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos
sav.“
9. „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
10. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Brukų kaime“;
11. ,,Bažnyčios kapitalinis remontas Liubavo kaime“;
12. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Trakiškių kaime“;
13. ,,Bažnyčios kapitalinis remontas Sangrūdos kaime“;
14. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Salaperaugio kaime“;
15. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Senosios Radiškės kaime“;
16. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Jusevičių kaime“;
Parengė, pateikė ir tikslino projektinius pasiūlymus Regioninės plėtros tarybai dėl projektų
finansavimo:
1. „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
2. „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“;
3. „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“;
4. „Globos namų perplanavimas ir priestato statyba Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos
sav.“
5. „Kalvarijos miesto V. Kudirkos ir Savanorių gatvių rekonstrukcija“.
Parengė ir pateikė 12 monitoringo lentelių LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros
skyriaus Marijampolės apskrities poskyriui.
Tikslino 8 paraiškas pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (planavimo būdu)”.
Vykdė visų finansuotų projektų paraiškų administravimą ir koordinavimą.
Organizavo savivaldybės dalyvavimą bendruose projektuose su kitais partneriais: Alytaus ir
Lazdijų rajonų savivaldybėmis, Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi, Krasnapolės valsčiumi,
Sokulkų, Suvalkų bei Suchovolės valsčių administracijomis, Rusijos Federacijos Oziorsko rajono
administracija.
Organizavo ir vykdė strateginio veiklos plano parengimą, vykdymą ir priežiūrą.
Parengė Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarką.
Parengė 39 savivaldybės tarybos sprendimų projektus, daugiau kaip 98 administracijos
direktoriaus įsakymus.
Statistikos departamentui pateikė savivaldybės biudžetinių įstaigų investicines ketvirtines ir
metines ataskaitas.
SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIUS
Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir poįstatyminiais aktais, socialinės apsaugos ir darbo ministro

bei sveikatos apsaugos ministro įsakymais, metodinėmis medžiagomis, Kalvarijos savivaldybės
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
Per 2011 m. 5 223 asmenims išmokėta 1 566 996 Lt išmokų vaikams, 934 asmenims
išmokėta 4 618 381 Lt valstybinių šalpos išmokų, 19 asmenų - 7 253 Lt transporto išlaidų tikslinių
kompensacijų, 1 901 asmeniui - 4 020 807 Lt socialinių pašalpų, 874 asmenims - 962 230 Lt būsto
šildymo išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms, 185 asmenims - 192 400 Lt laidojimo pašalpų.
Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms.
Parengta Kalvarijos savivaldybės 2011 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos programa. Jos
finansavimui iš savivaldybės biudžeto skirta 48 000 Lt. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės
integracijos programą, pritaikyti 4 būstai neįgaliesiems, skirta 25 044 Lt iš valstybės biudžeto, 9
540 Lt iš savivaldybės biudžeto. Paminėta Žmonių su negalia diena. Šiam renginiui iš savivaldybės
biudžeto skirta 1 000 Lt. Suorganizuotas neįgaliųjų asmenų vasaros poilsis, kuriam finansuoti skirta
3 000 Lt.
Suorganizuotas socialiai išskirtinų šeimų vaikų 2011 m. vasaros poilsis, kuriam finansuoti
skirta 2 000 Lt.
Socialinių reikalų skyrius organizavo socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.
Priimti 47 prašymai dėl socialinių paslaugų poreikių vertinimo ir gavimo socialinės rizikos
suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amžiaus asmenims,
asmenims su negalia, asmenims su proto ar psichikos negalia. Nustatyti 47 gyventojų socialinių
paslaugų poreikiai. 12 asmenų apgyvendinta stacionariose socialinės globos įstaigose. Priimta ir
patenkinta 116 prašymų dėl specialiojo transporto paslaugų gavimo. 84 gyventojai aprūpinti
techninės pagalbos priemonėmis.
Surašyta 51 šeimų aplankymų buities tyrimo aktas.
Pagal socialinių paslaugų planavimo metodikos nuostatas parengtas Kalvarijos savivaldybės
2011 m. socialinių paslaugų planas.
Priimtas ir patenkintas 141 prašymas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.
Išduoti 135 šalpos (socialinės) pensijos gavėjo, šalpos (kompensacijos) gavėjo, neįgaliojo
pažymėjimai.
Kalvarijos savivaldybėje 1 027 mokiniai aprūpinti mokinio reikmenimis. Mokinių
aprūpinimui mokinio reikmenimis panaudota 160 000 Lt. Nemokami pietūs skirti 930 mokinių.
Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 594 200 Lt.
Priimta 80 prašymų vienkartinėms pašalpoms gauti iš savivaldybės biudžeto dėl sunkios
materialinės padėties, ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių. Patenkinta 70
prašymų. Išmokėta 15 000 Lt.
Priimti ir patenkinti 1 408 prašymai 3 682 asmenims maisto produktams iš intervencinių
atsargų gauti. Iš savivaldybės biudžeto finansuotas maisto iš intervencinių atsargų parvežimas.
Dalyvauta 11 teismo posėdžių dėl suaugusių asmenų globos ir rūpybos nustatymo. Pateikta
11 išvadų ir atsiliepimų teismui dėl globos ir rūpybos reikalingumo suaugusiam asmeniui.
Pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamo turto duomenų baze išimta 1 459 fizinių
asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti.
Savivaldybės gyventojams išduota 716 pažymų apie jiems išmokėtas socialines pašalpas ir
kompensacijas, valstybines šalpos pensijas, kitą suteiktą piniginę socialinę paramą.
Dalyvauta savivaldybės strateginio planavimo, biudžeto formavimo procese, parengta
socialinių reikalų plėtros programa.
Parengta tvirtinti savivaldybės tarybai 28 sprendimų projektai, 66 administracijos
direktoriaus įsakymai.
Parengtos ir pasirašytos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos sutartys.
2011 m. skyriuje gauti 776 informaciniai dokumentai, išsiųsti 549 dokumentai.
Parengti ir įgyvendinami savivaldybės teisės aktai dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų
telkimo visuomenei naudingiems darbams. Per 2011 m. išduota 1 606 asmenims pranešimai dėl
visuomenei naudingų darbų atlikimo.
Įgyvendinami savivaldybės teisės aktai dėl išmokų mokėjimo nepinigine forma.

Įgyvendinami savivaldybės norminiai teisės aktai dėl išmokų mokėjimo kortelėmis,
apsiperkant maisto prekių parduotuvėse. Išmokų mokėjimas kortelėmis, apsiperkant maisto prekių
parduotuvėse, buvo teikiamas 169 asmenims.
Įgyvendinami savivaldybės norminiai teisės aktai dėl bendrųjų sveikatos ir socialinių
paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams.
Koordinuojami socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektai, kuriuos
vykdys Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2011-2013 m. ES paramos lėšomis.
Parengta ir įgyvendinama Socialinių reikalų plėtros programa 2011-2013 metams.
Parengti ir įgyvendinti sveikatos įstaigų ir NVO socialiniai projektai dėl socialinių paslaugų
teikimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams:
1. Vilkaviškio vyskupijos Carito organizacijos Vaiko dienos centro „Žiniukas“, kurį lanko
30 vaikų iš socialinės rizikos šeimų, socializacijos programa (iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto
skirta 2 000 Lt).
2. VšĮ „Solidarity“, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių administracijų projektas, kuris
remia daugiavaikes šeimas (iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto skirta 6 000 Lt).
3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kalvarijos viltis“ socialinis projektas (iš
savivaldybės biudžeto skirta 1 000 Lt).
4. Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos pirminės asmens sveikatos
priežiūros (pagalbos) ir socialinių paslaugų bendro teikimo programa (iš savivaldybės biudžeto
skirta 10 000 Lt).
5. VšĮ Kalvarijos PSPC greitosios medicinos pagalbos skyriaus iškvietimų registravimo
kokybės kontrolės programa (iš savivaldybės biudžeto skirta 20 000 Lt).
2011 m. parengta ir pateikta tvirtinti savivaldybės tarybai Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos 2010 m. ataskaita ir 2011 m. sąmata.
Vykdytos šios sveikatos programos:
1. Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa 2011 m. (programos vykdytoja
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, programos sąmata 810 Lt).
2. Kalvarijos savivaldybės tęstinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011 m. programa
(programos sąmata 5 000 Lt).
3. Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vaikų burnos ligų profilaktikos
programa „Sveiki dantys – sveikas ir pilnavertis gyvenimas“ (programos sąmata 1 000 Lt).
4. Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Laikysena - tavo vizitinė kortelė“ (programos
vykdytoja Kalvarijos gimnazija, sąmata 1 250 Lt).
5. Vaikų socializacijos ugdymo programa (programos vykdytoja Sangrūdos vidurinė
mokykla, sąmata 1 500 Lt).
6. „Aš jau suaugęs“ (programos vykdytoja Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija,
sąmata 3 330 Lt).
7. Moksleivių asmenybės stiprinimo programa (programos vykdytoja Jungėnų pagrindinė
mokykla, sąmata 1 400 Lt).
8. Pedikuliozės ir niežų profilaktikos ir kontrolės 2011 m. programa (programos vykdytoja
VšĮ Sangrūdos ambulatorija, sąmata 2 700 Lt).
9. Sveikas ir saugus darželinukas (programos vykdytojas Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis
„Žilvitis“, sąmata 1 500 Lt).
10. Žarnyno infekcijų valdymo vaikų globos namuose 2011 m. programa (programos
vykdytojas Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai, sąmata 3 000 Lt).
11. Noriu būti sveikas (programos vykdytojas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“,
sąmata 1 500 Lt).
12. Krūties vėžio prevencijos projektas „Nedelsk“ (programos vykdytojas VšĮ „AZZARA“,
sąmata 2 000 Lt).
2011 m. pasirašyta Sveikatinimo veiklos sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija.
Ministerijos ir savivaldybės skirtos lėšos buvo naudojamos Kalvarijos gyventojų sveikatai stiprinti
ir susirgimų profilaktikai.

Parengtas Ūmių viršutinių kvėpavimo susirgimų ir gripo profilaktikos ir gydymo planas.
ŠVIETIMAS IR UGDYMAS, KULTŪRA
Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistai parengė 2011 m. švietimo
veiklos programą, finansinę programą, 10 mėnesių veiklos planų, Kalvarijos savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrąjį planą.
Vykdė švietimo įstaigų priežiūrą bei parengė pažymas dėl 2010-2011 m. m. Kalvarijos
savivaldybės mokinių dalykų olimpiadų, konkursų rezultatų; dėl mokyklų interneto svetainių
informatyvumo; dėl neformaliojo vaikų ugdymo organizavimo Kalvarijos savivaldybės bendrojo
ugdymo įstaigose; dėl 2011 m. mokinių kompiuterinio raštingumo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų
organizavimo, vykdymo ir rezultatų; dėl 2010 m. įskaitų ir brandos egzaminų organizavimo,
vykdymo ir rezultatų; dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos vykdymo Kalvarijos savivaldybės mokyklose.
Atliko mokyklų 2011-2012 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų
projektų analizę, Kalvarijos savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių 2010-2011 m. m. analizę,
mokinių, dalyvavusių 2011 m. savivaldybės bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatų
analizę, rinko duomenis apie valstybinių brandos egzaminų rezultatus 2010-2011 m. m. ir juos
išanalizavo, teikė duomenis Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2012-2015 m. bendrajam planui, duomenis apie 2011-2012 m. m. dirbančius tikybos mokytojus ir
besimokančius mokinius.
Organizavo įskaitas ir brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą,
vykdė jų priežiūrą.
Dalyvavo Kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamuose
pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūros organizuotoje konferencijoje ,,Tradicinių amatininkų veikla“, vienuolikoje
Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro,
Ugdymo plėtotės centro programų, projektų, konkursų.
Organizavo 6 pasitarimus švietimo įstaigų vadovams.
Organizavo 16 seminarų, pasitarimų mokytojams.
Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisija suteikė vadybines
kvalifikacines kategorijas keturiems vadovams, surengė 10 posėdžių.
Suorganizavo 21 olimpiadą, konkursą gabiems mokiniams.
Koordinavo Savivaldybės mokinių tarybos veiklą.
Organizavo ar iniciavo įvairias akcijas, renginius: vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies
kūrybos atlikėjų kultūros konkursą–šventę „Tramtatulis – 2011“, Kalvarijos savivaldybės pradinių
klasių mokinių šaškių turnyrą; mokinių kūrybinių darbų parodą, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo
dienai, savivaldybės mokinių rudens krosą, Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną, Konstitucijos
egzaminą, etninės kultūros parodą ,,Senolių Kalėdinės eglutės“.
Inicijavo savivaldybės įstaigų dalyvavimą akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, inicijavo ir
koordinavo švietimo įstaigų dalyvavimą Kalvarijos krašto šventėje ,,Šypsausi savo kraštui“.
Parengė ir pristatė pranešimą Kultūros centro ir laisvalaikio salių darbuotojams ,,Kalvarijos
savivaldybės kultūros centro padalinių veikla 2010 metais“.
Teikė informaciją, įvairias ataskaitas Kultūros ministerijai, Lietuvos nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai, Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir
įamžinimo skyriui, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Pravedė 4 pasitarimus savivaldybės kultūros įstaigų vadovams dėl kultūros darbuotojų
atestacijos, dėl Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo savivaldybėje,
teikė individualias metodinės konsultacijas kultūros darbuotojams, supažindino su teisiniais
dokumentais, reglamentuojančiais kultūros veiklą, dalyvavo kultūros darbuotojų ir bibliotekų
darbuotojų pasitarimuose, kultūros renginiuose, knygų pristatymuose, literatūriniuose vakaruose.

Teikė pagalbą Kalvarijos meno mylėtojų draugijai ,,Šešupė“, Kalvarijos miesto mokytojams
senjorams. Dalyvavo mokytojų senjorų suėjimuose, suorganizavo jų susitikimą su Kalvarijos
savivaldybės meru.
Koordinavo renginį su Jaunimo organizacija DARBAS ,,Nauja pradžia“.
Atstovavo savivaldybės administracijai Vilkaviškio vyskupijos Carito Kalvarijos vaiko
dienos centro ,,Žiniukas“ rengiamuose renginiuose, susitikimuose.
Inicijavo mokinių, išgelbėjusių skęstančiuosius, pagerbimą.
Švietimo ir ugdymo skyrius sporto klausimais bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos
sporto įstaigomis, organizacijomis, įvairių sporto šakų federacijomis, asociacijomis, klubais,
Marijampolės apskrities vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sporto įstaigomis,
Kalvarijos savivaldybės įstaigomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, gyvenamųjų vietovių
bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, privačiomis įmonėmis.
Daugiausia buvo dirbama su Kalvarijos sporto centru. Organizuojami ir vykdomi
moksleivių pavasario ir rudens krosai, Sausio 13 d. paminėti skirtas futbolo turnyras, Vasario 16 d.
paminėti tinklinio turnyras, Kovo 11 d. paminėti vaikų krepšinio turnyras. Organizuoti Vaikų
gynimo dienai paminėti įvairūs sportiniai turnyrai, skirti moksleiviams ir vaikams. Kasmet
organizuojamas tradicinis futbolo turnyras, savivaldybės Mokinių tarybos taurei laimėti.
Skyriaus darbuotojai parengė 5 mero potvarkius, 38 savivaldybės tarybos sprendimų
projektus.
Dalyvavo savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – skyrius)
2011 m. užtikrino vaiko teisių apsaugą, vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą, atstovavo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko
teisėms ir jo teisėtiems interesams teismuose, gynė vaiko teises šeimose, globėjų/rūpintojų ir
įvaikintojų šeimose, valstybės ir savivaldybės institucijose, organizavo įstatymų nustatyta tvarka
globą/rūpybą vaikams šeimose, globos namuose, organizavo įvaikinimą, rūpinosi nuskriaustais
vaikais, visais atvejais stengėsi apginti vaiko teises, dirbo prevencinį darbą su socialinės 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 Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Kalvarijos
savivaldybės tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijomis ir kitais teisės aktais.
Kalvarijos savivaldybėje per 2011 m. laikotarpį į socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašyta 15
šeimų, išbraukta 20. 2011-12-31 Kalvarijos savivaldybėje buvo 57 socialinės rizikos šeimos, jose
augo 165 vaikai. Skyriaus darbuotojai šias šeimas nuolat stebėjo. Esant poreikiui jas lankė, kartais
viena šeima buvo aplankoma vieną, du ir daugiau kartų per savaitę. Nuvykusios į tokias šeimas,
darbuotojos išsiaiškindavo iškilusias problemas, kartu ieškodavo problemų sprendimo būdų,
tarpininkaudavo tarp kitų institucijų ar savivaldybės padalinių, apie situaciją šeimoje informuodavo
socialinius darbuotojus, dirbančius su socialinės rizikos šeimomis. Gavę žodinę ar rašytinę
informaciją iš policijos, poliklinikos, seniūnijų, mokyklų, bendruomenių ar fizinių asmenų, kad
galimai pažeistos vaiko teisės, vyko į nurodytas šeimas, aiškindavosi situaciją ir imdavosi reikiamų
veiksmų. Tokių neplanuotų apsilankymų būdavo du, trys, kartais ir keturi kartai per savaitę.
Surašyta ir užregistruota 180 šeimos aplankymo aktų.
Skyriaus darbuotojos aktyviai bendradarbiavo su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su
socialinės rizikos šeimomis, seniūnais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, mokyklų socialiniais
pedagogais, Kalvarijos policijos komisariato pareigūnais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais.
Vadovaudamiesi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-53-8
patvirtintos Kalvarijos savivaldybės socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos 19

punktu, skyriaus darbuotojos kiekvieną savaitės trečiadienį dalyvavo išvažiuojamuosiuose
susirinkimuose vienoje iš seniūnijų. Susirinkimuose buvo aptariamas darbas su socialinės rizikos
šeimomis, sprendžiamos iškilusios problemos. Taip pat glaudus bendradarbiavimas vyko su
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato
pareigūnais, kurie, paprašius pagalbos, kartu vykdavo į šeimas, užtikrindavo darbuotojų saugumą ir
viešąją tvarką.
LR civiliniame kodekse nurodyta, kad visose bylose, susisijusiuose su vaikais, būtinas vaiko
teisių apsaugos institucijos dalyvavimas. Vaiko teisių apsaugos institucija, ištyrusi šeimos aplinkos
sąlygas, teikia teismui išvadą. Per 2011 m. laikotarpį Skyrius teismams pateikė 65 išvadas. Prieš
rašant išvadą, darbuotojos lankėsi šeimoje, išklausė vaiko ir jo tėvų nuomones. Kartais vieno
apsilankymo šeimoje neužtekdavo (tėvų ar vaikų nebūdavo namuose, teismui reikėdavo papildomos
informacijos), todėl į šeimas vyko keletą kartų. Daugeliu atvejų darbuotojai bendravo ir
bendradarbiavo su mokyklų socialiniais pedagogais, policijos pareigūnais, gydytojais, visuomenės
atstovais, kaimynais ir kt. Tik surinkę visą reikiamą medžiagą bei ją išanalizavę, rengė ir teikė
teismams išvadas.
2011 m. darbuotojos, atstovaudamos vaikų teisėms ir jų teisėtiems interesams, 164 kartus
dalyvavo teismo posėdžiuose bei nepilnamečių apklausose. Siekdamos tinkamai atstovauti
nepilnamečių interesus, darbuotojos kiekvienam teismo posėdžiui kruopščiai ruošėsi – vyko į
šeimas, aiškindavosi situaciją, kalbino ir išklausė vaikus bei jų tėvus, analizavo reikiamus teisės
aktus, teismų praktiką.
2011 m. skyrius teismui pateikė 7 ieškinius ir 1 pareiškimą dėl tėvų valdžios apribojimo,
nuolatinės globos/rūpybos steigimo, globėjo/rūpintojo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo, materialinio išlaikymo priteisimo. Visus pateiktus ieškinius teismas visiškai tenkino.
2011 m. darbuotojos dalyvavo 30 baudžiamųjų bylų, kuriose nepilnamečiai vaikai buvo
liudytojais arba įtariamaisiais, padarius nusikalstamas veikas. Šiose bylose Vaiko teisių apsaugos
skyriaus atstovų dalyvavimas yra būtinas. Skyriaus darbuotojos teikė vaiko šeimos buities ir
gyvenimo sąlygų aktus, užtikrino, kad nebūtų pažeistos vaiko teisės, dalyvavo pačioje apklausoje,
kai vaikui reikėdavo psichologinės pagalbos ir pan.
2011 m. teismams išdavė 34 pažymas dėl nekilnojamo turto pardavimo, nuomos ar įkeitimo
bei palikimo priėmimo/nepriėmimo nepilnamečių vaikų vardu.
Policijos komisariatams parengė ir pateikė 27 aktus apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo
sąlygas.
2011 m. skyriaus teikimu (parengtas 91 teikimas) administracijos direktoriaus įsakymais
buvo įsteigtos 36 laikinosios globos/rūpybos, iš jų 23 laikinosios globos/rūpybos institucijoje, 5
globos/rūpybos šeimoje, 6 globos/rūpybos įsteigtos tėvų prašymu, jiems laikinai išvykus dirbti ir
gyventi į užsienį. 8 vaikams savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu laikinoji globa buvo
panaikinta, jie grąžinti į šeimą.
Skyriaus darbuotojos surašė 21 sprendimą dėl vaiko laikino paėmimo iš tėvų ar kitos
buvimo vietos, 21 vaiko laikino apgyvendinimo aktą, 19 vaiko grąžinimo tėvams aktų, parengė 9
sprendimus dėl fizinio asmens teikimo tapti vaiko globėju/rūpintoju pirminės atrankos, 9
sprendimus dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju/rūpintoju bei 9 išvadas
apie vaiko būsimo globėjo pasirengimą.
Skyrius teikė informaciją apie galimybę globoti/rūpintis vaiku ar jį įvaikinti. 2011 m. viena
šeima baigė globėjų ir įvaikintojų kursus, kurie vyko Marijampolės socialinės pagalbos centre.
2011 m. buvo įvaikintas vienas mūsų savivaldybės vaikas.
2011 m. globos namų administracijoms pateikė 36 informacinius raštus apie asmenis,
norinčius savo namuose priimti svečiuotis institucijoje globojamą/rūpinamą vaiką.
Kalvarijos savivaldybėje 2011 m. šeimose buvo globojami/rūpinami 57 nepilnamečiai
vaikai. Dažniausiai vaikus, likusius be tėvų globos, globoja giminaičiai, seneliai, tik kelios šeimos,
globoja visiškai svetimus vaikus. Skyriaus darbuotojos lankė visas vaikus globojančias šeimas.
Apsilankymų metu domėjosi, kaip vaikams sekasi mokslai, kokie jų pomėgiai, ateities planai, kaip
sutaria su globėjais/rūpintojais ir jų šeimos nariais. Globojančiose šeimose darbuotojai stengėsi

apsilankyti bent kartą per metus, iškilus problemoms ir dažniau. Surašyti 65 globojamo/rūpinamo
vaiko aplankymo aktai.
2011 m. skyriaus darbuotojos kartu su vaikų globėjais/rūpintojais, tėvais, socialiniais
darbuotojais parengė 36 vaiko globos planus.
Skyriaus darbuotojos rinko, kaupė, analizavo ir sistemino informaciją, kurią suvedė į
,,Strateginės partnerystės informacinių sistemų” (SPIS) duomenų kaupimo sistemą.
Atnaujino informaciją Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje – parengė atmintines
asmenims, norintiems globoti/rūpinti, įvaikinti, priimti svečiuotis ir kt., papildė ir parengė naujas
prašymo formas.
2011 m. skyrius gavo 326 raštus, parengė ir išsiuntė 467 raštus.
Pagal savo kompetenciją parengė 96 administracijos direktoriaus įsakymus, pateikė
Kalvarijos savivaldybės tarybai 1 sprendimo projektą.
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS VEIKLA
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 119-5406) 8
straipsnyje teigiama, kad savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina savivaldybės jaunimo
politiką, jai šią funkciją atlikti padeda jaunimo reikalų koordinatorius, kuris yra valstybės
tarnautojas.
Jaunimo politika yra kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama
sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės
gyvenimą.
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jaunimo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr.
1715 patvirtinta Nacionaline jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programa, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-193
patvirtintu Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 20112013 metų priemonių planu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu
Nr. 339 patvirtinta Nacionaline jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. programa
(Žin. 2008, Nr. 46-1728), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-234 patvirtinta jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012
metų programa, Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-7-5
patvirtinta Kalvarijos savivaldybės jaunimo politikos koncepcija bei Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybės aprašymu.
1. Situacijos analizė
Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. Kalvarijos savivaldybėje yra 3
332 jauni žmonės (14-29 m.), iš jų - vaikinų 1 732, merginų 1600. Tai sudaro 25,82 proc. visos
savivaldybės gyventojų. Iš jų 1 293 mokyklinio amžiaus (14-19 m.). Jaunimui atstovauja 3 jaunimo
organizacijos (Jaunimo organizacijos ,,Darbas“ Kalvarijos skyrius, Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Kalvarijos skyrius, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,Arka“), 3 neformalios
jaunimo grupės (Aistiškių neformali jaunimo grupė ,,Aista“, Kušliškių neformali jaunimo grupė
,,Via Baltica“, Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos jaunimo choras), 7 mokyklų
mokinių savivaldos (Kalvarijos savivaldybės mokinių taryba, bendrojo lavinimo mokyklose
veikiančios mokinių tarybos), 17 su jaunimu dirbančių ar jaunimo poreikius tenkinančios įstaigos ir
organizacijos, iš jų 8 švietimo įstaigos, 9 kitos (Marijampolės apskrities šaulių 4-sios rinktinės
Kalvarijos šaulių 1-oji kuopa, Kultūros centras, Sporto centras, Kalvarijos policijos komisariatas,
Viešoji biblioteka, Neįgaliųjų draugija, Vilkaviškio vyskupijos Caritas vaikų dienos centras
,,Žiniukas“, Kalvarijos vietos veiklos grupė). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla
apima įvairias sritis: kultūrą, sportą, laisvalaikį, nusikaltimų prevenciją ir kt. Jaunimo organizacijų
plėtrai ir veiklos tęstinumui savivaldybėje trukdo dažna žmogiškųjų išteklių kaita. Kadangi

Kalvarijos savivaldybėje nėra aukštųjų mokyklų, jaunimo organizacijų nariai yra mokiniai, kurie
per kelerius metus įgiję patirties išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus.
2. Jaunimo neformaliojo ugdymo organizavimas. Jaunimo lyderių kvalifikacijos kėlimas.
Naujų lyderių paieška. Jaunimo informavimas
2.1. Jaunimo politikos įgyvendinimui (Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros
programos priemonė ,,Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas“) buvo skirta 5 000 Lt.
Šios lėšos buvo skirtos:
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Renginio (projekto)
pavadinimas
Iniciatyva ,,Nebijok kalbėti”

Konferencija ,,Išlaisvink
mintį“
Konferencija ,,Įgūdžių
įgijimas. Jaunimas.
Bendradarbiavimas“

Organizatorius (vykdytojas)
Kalvarijos savivaldybės administracija,
Andrius Mamontovas, Jaunimo
psichologinės paramos centras, Emocinės
paramos tarnybos ,,Jaunimo linija“
savanoriai
Marijampolės regione į Lietuvos mokinių
parlamentą išrinkti nariai
Kalvarijos savivaldybės administracija,
Kalvarijos vietos veiklos grupė

Paramos
suma (Lt)
500,-

100,1 600,-

2.2. Suorganizuoti 3 renginiai:
sausio mėnesį iniciatyva ,,Nebijok kalbėti” (dalyvavo apie 200 žmonių),
balandžio mėnesį informacinis-mokomasis seminaras apie ES programos ,,Veiklus
jaunimas“ programa ir jos galimybės“ (dalyvavo 15 jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų,
neformalių jaunimo grupių narių),
spalio mėnesį konferencija ,,Įgūdžių įgijimas. Jaunimas. Bendradarbiavimas“ (dalyvavo 120
dalyvių).
2.3. Parengtas ir visuomenei pristatytas pranešimas ,,Jaunimo politikos įgyvendinimas
Kalvarijos savivaldybėje“.
2.4. Apibendrinti konferencijos ,,Įgūdžių įgijimas. Jaunimas. Bendradarbiavimas“ darbo
grupių rezultatai.
2.5. Lapkričio-gruodžio mėn. suorganizuoti Kalvarijos savivaldybės mero susitikimai su
Kalvarijos gimnazijos (2 susitikimai) ir Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos (1
susitikimas) mokinių tarybomis. Jų metu jauni žmonės iškėlė jiems aktualias problemas, pasiūlė jų
sprendimo būdus, numatė kitų susitikimų tikslus ir temas. Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybos
nariai antrame susitikime pateikė 2012 metų veiklos pasiūlymus.
2.6. Informuotos ir konsultuotos savivaldybės jaunimo organizacijos apie galimybes
dalyvauti Jaunimo reikalų departamento, Tarptautinės jaunimo bendradarbiavimo agentūros
inicijuojamose programose. Konsultuota paraiškų pateikimo klausimais.
2.7. Teikta metodinė pagalba, konsultacijos, padėta parengti reikiamus dokumentus
Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ steigėjams, inicijuoti 4
jaunimo organizacijų lyderių susirinkimai.
2.8. Jaunimas nuolat informuotas apie seminarus, projektų konkursus, renginius ir
konsultuotas kitais jaunimo politikos klausimais elektroniniais paštais, 2011 m. sukurtoje socialinio
tinklo www.facebook.com grupėje ,,Kalvarijos jaunimas“ (175 atvejai). Informacija išsiuntinėta ir
švietimo įstaigoms, bendruomenėms, kitoms įstaigoms.
2.9. Parengti 3 informaciniai pranešimai, kita informacija į savivaldybės internetinę svetainę
www.kalvarija.lt

3. Duomenų bazės kaupimas. Tyrimai
3.1. Atnaujinti duomenys apie jaunimo organizacijas, jų veiklą. Informacija pateikta
Kalvarijos savivaldybės interneto svetainės www.kalvarija.lt skyrelyje „Jaunimas“.
3.2. Surinkti duomenys, atliekant jaunimo situacijos Kalvarijos savivaldybėje tyrimą.
3.3. Surinkti ir pateikti duomenys VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutui, kuris atliko
jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje kokybės vertinimą.
3.4. Surinkti ir pateikti duomenys, panaudoti, atliekant jaunimo politikos įgyvendinimo
Lietuvoje tyrimą, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
3.5. Surinkti ir į sistemą suvesti Jaunimo problematikos tyrimo Kalvarijos savivaldybėje
duomenys.
3.6. Pateikti savivaldybėje esančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų duomenys
Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši informacija
prieinama
elektronine
nuoroda
http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimoorganizacijos/kalvarijos.
3.7. Surinkta ir Lietuvos moksleivių sąjungai pateikta informacija apie Kalvarijos
savivaldybėje esančias mokinių savivaldas.
4. Tarpžinybinis bendradarbiavimas
4.1. Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu
Nr. A1-4 ,,Dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“, parengtas
Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų patvirtinimo“ projektas.
4.2. Jaunimo politikos formavimo klausimais bendradarbiauta su Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariatu, Kalvarijos savivaldybės kultūros
centru, Kalvarijos vietos veiklos grupės administracija, savivaldybės bendruomenėmis ir kitomis
institucijomis bei organizacijomis dirbančiomis su jaunais žmonėmis.
4.3. Dalyvauta tarybų, komisijų ir darbo grupių veikloje.
4.4. Dalyvauta seminaruose, konferencijose, pasitarimuose:
BUHALTERINĖ APSKAITA
Kalvarijos savivaldybės administracija „Swedbank“ ir „Nordbank“ bankuose turi 46
atsiskaitomąsias sąskaitas.
Finansavimas ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas. Per 2011 m. gauta 11 967,8 tūkst. Lt
asignavimų, iš jų: valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti – 6 082,2 tūkst. Lt, specialiosioms
programoms - 732,6 tūkst. Lt; VIP (melioracija) - 96 tūkst. Lt, savivaldybės funkcijoms vykdyti –
5 100,0 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto aplinkos tvarkymo darbams
panaudojo 483,7 tūkst. Lt (iš jų Kalvarijos seniūnija – 114,9 tūkst. Lt, Sangrūdos seniūnija – 32,0
tūkst. Lt, Liubavo seniūnija – 20,0 tūkst. Lt, Akmenynų seniūnija – 23,3 tūkst. Lt); kelių priežiūrai
– 198,4 tūkst. Lt; komunalinių atliekų išvežimui iš viešųjų vietų - 10,8 tūkst. Lt; gatvių apšvietimui,
jų priežiūrai ir naujų linijų įrengimui - 113,3 tūkst. Lt; vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui vasaros
stovyklose - 6,0 tūkst. Lt; paslaugų teikimui asmenims su negalia - 125,0 tūkst. Lt; neįgaliųjų
socialinės integracijos programai - 44,2 tūkst. Lt; lengvatiniam keleivių pavėžėjimui - 179 tūkst. Lt;
nemokamam moksleivių pavėžėjimui – 329,3 tūkst. Lt ir kt.
Kalvarijos savivaldybėje per 2011 m. išmokėta 11 285,3 tūkst. Lt pašalpų, kompensacijų ir
kitų lengvatinių išmokų, iš jų socialinių pašalpų - 4021,0 tūkst. Lt; pašalpų mirties atveju - 192,4
tūkst. Lt; pagal valstybės įstatymą pašalpų vaikams, globos, įsikūrimo išmokų ir kt. – 1 567 tūkst.
Lt; kompensacijų kietam kurui įsigyti, šiluminei energijai bei šaltam vandeniui - 704,0 tūkst. Lt;

mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis - 160,2 tūkst. Lt; pensijoms ir kitoms šalpos išmokoms 4 618,3 tūkst. Lt; transporto išmokoms - 7,3 tūkst. Lt; vienkartinėms pašalpoms - 15 tūkst. Lt.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, bei biologinio turto likutinė vertė metų pabaigoje
50 690,2 tūkst. Lt. Vykdant įvairius projektus atlikta darbų, dėl kurių padidėjo turimo turto vertė 5
967,7 tūkst. Lt. Neatlygintinai perduota ilgalaikio turto mokykloms ir kt. įstaigoms (įskaitant
mokyklų pastatų vertės padidėjimą po atliktų renovacijos darbų) už 7 656,8 tūkst. Lt. Neatlygintinai
gauta ilgalaikio materialiojo turto už 1 564,4 tūkst. Lt.
Pavedimų lėšos. Gauta lėšų įvairiems pavedimams vykdyti 7 874,1 tūkst. Lt, iš jų šalpos
išmokoms ir transporto kompensacijoms bei jų administravimui - 4 719,4 tūkst. Lt; išmokoms
vaikams ir jų administravimui - 1 624,5 tūkst. Lt; kelių remontui bei priežiūrai - 1 290,6 tūkst. Lt;
sveikatos priežiūrai mokyklose - 48,9 tūkst.Lt; visuomenės sveikatos programai - 16,7 tūkst. Lt;
būsto pritaikymui neįgaliesiems - 26,1 tūkst. Lt; socialiniams būstams įsigyti - 141,2 tūkst. Lt;
ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymui - 6,2 tūkst. Lt.
Per 2011 m. vykdant įvairius projektus gautas finansavimas 4 446,5 tūkst. Lt iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir 15 778,0 tūkst. Lt iš valstybės. Taip pat vykdant projektus panaudota
savivaldybės lėšų (iš paskolos)1 916,7 tūkst. Lt. Gavus valstybės ar ES finansavimą grąžinta
paskolos 606,0 tūkst. Lt.
Per metus surinkta 11,2 tūkst. Lt už patalpų nuomą.
Metų pabaigoje biudžeto lėšų gautinos sumos sudarė 45,4 tūkst. Lt, o mokėtinos sumos 379,9 tūkst. Lt, iš jų soc. išmokoms 356,3 tūkst. Lt.
2011 m. darbo užmokesčio ir turto apskaitai atlikti naudota kompiuterinė programa
“Labbis”.
Skyriuje dirba 5 darbuotojai. Bankinių sąskaitų operacijos atliekamos pagal „Telehansa“
sutartis elektroniniu būdu. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pereita prie naujos buhalterinės apskaitos,
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Apskaitai vykdyti skyrius neturi jokios
kompiuterinės programos, nors ją diegti planuojama 2012 m.
VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA
Teisės ir personalo skyrius. 2011 m. skyriuje parengta 317 Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų darbuotojų atostogų klausimais, 68 - darbuotojų
komandiruočių klausimais, 291 - personalo klausimais. Palyginimas:
Administracijos direktoriaus įsakymai
darbuotojų atostogų klausimais
darbuotojų komandiruočių klausimais
personalo klausimais

2008 m.
178
308
293

2009 m.
305
211
244

2010 m.
310
44
264

Per ataskaitinį laikotarpį suderinti 275 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai.
Taip pat buvo rengiami, derinami ir vizuojami administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių
projektai, pagal kompetenciją rengiami savivaldybės tarybos sprendimų projektai.
2011 m. atstovauta Kalvarijos savivaldybės administracijai 3 Marijampolės rajono apylinkės
teismo procesuose (5 posėdžiai), 2 Kauno apygardos administracinio teismo procesuose (5
posėdžiai ), sudaryta 1 taikos sutartis su UAB „Deimantina“.
Kalvarijos savivaldybės tarybai atstovauta Marijampolės rajono apylinkės teisme 1 teismo
procese ( 3 posėdžiai).
2011 m. Kalvarijos savivaldybėje 259 pareiškėjams buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, iš
jų 101 pareiškėjui surašyti ar padėta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
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Pirminės teisinės pagalbos teikimas 2008-2011 m.
Bendrųjų reikalų skyrius. Skyriaus darbas buvo organizuojamas pagal galiojančius
įstatymus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Administracijos nuostatus, tarybos
sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus nuostatus su
vėlesniais jų pakeitimais, tarnautojų pareigybių aprašymus ir jų pakeitimus.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 275 tarybos sprendimų projektai, pagal norminius ir
metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir įforminta 16 tarybos posėdžių protokolų, įforminti
258 sprendimai. Nepriimti 3 sprendimai, 4 atidėti, kai kurie nagrinėti vėliau, buvo ir nenagrinėtų
sprendimų projektų. Visi tarybos sprendimai padauginti ir išsiuntinėti atitinkamoms
suinteresuotoms įstaigoms ar asmenims.
Be to, padėta organizuoti tarybos komitetų posėdžius, sukviesti komitetų narius, įforminti
protokolus ir kt. Per 2011 m. laikotarpį buvo parengti ir įforminti 58 komitetų posėdžių protokolai.
Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus specialistai parengė 5 sprendimų projektus, informaciją
apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. priimtų sprendimų vykdymą.
2011 m. užregistruota 19 mero potvarkių.
Per metus gautos ir įregistruotos 405 sutartys.
500
400
2008
300
200

2009
422

342

409

405

2010
2011

100
0

Įregistruotos sutartys 2008-2011 m.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti administracijos direktoriaus 122 įsakymai veiklos
organizavimo klausimais bei 416 savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymų.
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Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais 2008-2011 m.
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Administracijos direktoriaus (savivaldybės vykdomosios institucijos)
įsakymai 2008-2011 m.

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 gauti 3 105 dokumentai. Išsiųsti 2 432 dokumentai.
Palyginimas:

Gautų
dokumentų
skaičius
Išsiųstų
dokumentų
skaičius

2005 m.
2 418

2006 m.
2 443

2007 m.
3 397

2008 m.
3 800

2009 m.
3 740

2010 m.
3 175

2011 m.
3 105

1 360

2 111

1 499

1 635

1 966

1 804

2 432

Gaunami dokumentai

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

Institucijos, iš kurių gauti dokumentai

Gautų dokumentų skaičius

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

45
29
932
49
39
298
1 091
622
3 105

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

Institucijos, kurioms išsiųsti dokumentai

Išsiųstų dokumentų skaičius

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

29
18
988
65
14
179
751
388
2 432

2011 m. gauta 215 piliečių ir kitų asmenų rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų. Palyginti
su 2010 m. laikotarpiu, šių dokumentų skaičius ženkliai padidėjo.

Besikreipiančių fizinių asmenų
rašytinių prašymų, pareiškimų, skundų skaičiaus kitimas 2006-2011 m.

Gauta
ir
užregistruo-ta
fizinių
asmenų
rašytinių prašymų,
pareiškimų,
skundų

2006 m.
77

2007 m.
90

2008 m.
123

2009 m.
126

2010 m.
119

2011 m.
215

Daugiausia į savivaldybės administracijos priimamąjį fiziniai asmenys kreipėsi dėl pažymų
iš archyvo apie darbo stažą, uždarbį (44), žemės sklypų suformavimo (24), socialinio būsto
suteikimo ir remonto (9), socialinės paramos (8), gatvių, kelių tvarkymo (8), aplinkosaugos (5),
komunalinio ūkio klausimų (5). Nagrinėti šeši prašymai, persiųsti iš kitų institucijų, 2 skundai ir 2
kreipimaisi.
Interesantai buvo priimami kiekvieną darbo dieną, operatyviai teikiama reikiama
informacija, nukreipiami pas tarnautojus pagal jų kompetenciją ir kt.
Pagal raštvedybos reikalavimus parengtas ir nustatyta tvarka suderintas su Marijampolės
apskrities archyvu 2012 metų savivaldybės administracijos bylų dokumentacijos planas, registrų
sąrašas. Parengti suderinimui savivaldybės įstaigų, įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų
įstaigų dokumentacijos planai.
Pagal administracijos skyrių, skyriams nepriskirtų vyriausiųjų specialistų ir seniūnų
pateiktas 2010 m. veiklos ataskaitas parengta apibendrinta administracijos veiklos metų ataskaita.
Taip pat parengta apibendrinta savivaldybės tarybos ir mero 2010 metų veiklos ataskaita.
Savivaldybės archyvo fonde saugojama 82 įstaigų ir organizacijų dokumentai. Per
ataskaitinį laikotarpį saugojimui priimtos 4 likviduotų juridinių asmenų 98 archyvinių dokumentų
bylos, iš jų 20 ilgo saugojimo ir 78 laikino saugojimo.
Iš savivaldybės administracijos padalinių saugoti priimtos 2008 metų bei 2009 metų 142
nuolatinio ir 270 ilgo saugojimo bylų.
2011 m. saugomų dokumentų pagrindu parengtos ir išduotos 52 darbo užmokesčio ir darbo
stažo archyvo pažymos, parengtas 171 atsakymas dėl fonduose saugomų dokumentų, parengtos ir
išduotos 557 juridinius faktus patvirtinančių dokumentų kopijos.
Buvo vykdomas savivaldybės tarybos, administracijos ūkinis ir techninis aptarnavimas.
Kadangi visi savivaldybės tarybos nariai yra aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais, tarybos
posėdžių medžiaga bei kita svarbi informacija buvo nuolat jiems persiunčiama elektroniniu paštu.
Tai leido ne tik pateikti daugiau informacijos, bet ir taupyti popierių.
Vyriausiasis specialistas informatikai 2011 m. užtikrino savivaldybės administracijoje
efektyvų naudojamų informacinių sistemų veikimą, taikomosios programinės įrangos
funkcionavimą ir turimos kompiuterinės ir komunikacinės technikos panaudojimą.
2011 m. baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas
Kalvarijos savivaldybėje“. Sukurtos e-demokratijos paslaugos leido padidinti savivaldybės veiklos
skaidrumą ir atskaitomybę gyventojams, užtikrinti gyventojams aktualios informacijos
prieinamumą ir galimybę išreikšti savo nuomonę bei daryti įtaką politiniams sprendimams.
Kalvarijos savivaldybės interneto svetainė buvo atnaujinta ir patobulinta pagal naują
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą.
Visi savivaldybės teisės aktų projektai ir teisės aktai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės
aktų informacinėje sistemoje.
Pradėjus aktyviau teikti elektronines paslaugas, atsiranda asmenų, kurie noriai naudojasi
galimybe prašyti informacijos ar pateikti paklausimus per savivaldybės interneto svetainės skyrelį
„Klauskite“. Nors 2011 m. per šį skyrelį buvo gauta tik 2 asmenų konkretūs, individualaus
pobūdžio klausimai, tačiau savivaldybės administracijos specialistai į juos operatyviai atsakė, o šia
galimybe pasinaudojusiems asmenims nebereikėjo teikti rašytinių prašymų.
Vyriausiasis specialistas informatikai šiuo metu prižiūri ir techniškai aptarnauja 75
kompiuterizuotas darbo vietas, administruoja serverius, vietinę telefono stotį.
Visi administracijos darbuotojai aprūpinti kompiuteriais bei periferiniais įrenginiais.
Savivaldybėje eksploatuojama tarnybinė elektroninio pašto stotis sudaro galimybę jiems naudotis
patikimomis elektroninio pašto paslaugomis.
Savivaldybės administracijoje įdiegta vietinio kompiuterių tinklo apsaugos ir perduodamų
duomenų šifravimo įranga. Todėl darbuotojai pagal jų atliekamas funkcijas gali gauti reikalingus
asmens duomenis, prisijungdami prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos bei kitų įstaigų informacinių sistemų duomenų bazių. Skyriuose įdiegta ir

naudojama buhalterinės apskaitos, biudžeto valdymo, valstybinės žemės nuomos mokesčių
administravimo, socialinių pašalpų informacinės sistemos ir kitos taikomosios kompiuterinės
programos.
RYŠIAI SU VISUOMENE, ŽINIASKLAIDA
Vyriausiasis specialistas ryšiams su visuomene, žiniasklaida rinko, analizavo informaciją
apie Kalvarijos savivaldybę, rašė pranešimus spaudai, skelbė administracijos direktoriaus įsakymus,
mero potvarkius Kalvarijos savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietos spaudoje. Taip pat skelbė
administracijos skyrių ir seniūnijų teikiamą oficialią informaciją, susijusią su savivaldybės darbu,
rūpinosi vaizdiniu informacijos apipavidalinimu ir iliustravimu, kaupė skaitmeninių nuotraukų apie
savivaldybėje vykstančius įvykius archyvą.
Dėl lėšų stygiaus mažai priimtų teisės aktų skelbta vietos spaudoje. Dažniausiai buvo tik
informuojama apie priimtus teisės aktus, o susipažinti siūloma savivaldybės interneto svetainėje.

ŽEMĖS ŪKIS IR MELIORACIJA
Per 2011 m. priimta, suarchyvuota ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
išsiųsta 1 417 pasėlių deklaracijų. Pasėlių deklaracijose elektronine forma pateikti 11 796 laukai.
Priimti 125 papildomi dokumentai iš asmenų, deklaruojančių žemės ūkio pasėlius ir dalyvaujančių
įvairiose paramose. Surinkta 10 paraiškų pagal 2007-2013 m. paramą ,,Pirmas žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku”.
Atnaujinti ir sutikslinti duomenys 2 202 kaimo valdose. Įregistruota 31 kaimo valda ir
išregistruota 514 kaimo valdų, įregistruota 1 partnerystės sutartis. Kartu su Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos
skyriaus specialistais suderintos sutartys dėl valstybinės žemės nuomos. Įregistruoti 69 ir
išregistruoti 28 ūkininkų ūkiai, keisti duomenys 65 ūkininkų ūkių bylose. Suarchyvuotos ir
priduotos į archyvą 45 bylos.
Surinktos 242 paraiškos pagal priemonę ,,Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir
mėsines avis, 2011 m išmoka”.
Sutikslinti duomenys tiesioginėms išmokoms už ėriavedes ir karves žindenes gauti.
Pavasarį ir rudenį buvo priimamos paraiškos pieno kvotų pirkimui aukcione. Surinkta 14
pieno kvotų paraiškų paveldėjusiems perėmėjams ir 11 prašymų pieno kvotos grąžinimui iš
laikinojo rezervo, patikslinta 21 pieno kvotų paraiška už 2006-2007 m. kvotinį pieną. Iš seniūnijų
surinkta 12 ketvirtinių pieno kvotų ataskaitų.
Patikslinti 52 galvijų laikytojų duomenys tiesioginėms išmokoms už bulius gauti.
Priimtos 37 bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Priimta ir
išsiųsta į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 35 cukrinių runkelių augintojų paraiškos
tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų gauti. Iš 3 žemės ūkio bendrovių, esančių savivaldybės
teritorijoje, priimtos ir sutikrintos metinės apyskaitos.
Parengta ir išsiųsta 290 raštų. Suteikta informacija daugiau kaip 3 000 interesantų pasėlių
deklaravimo, europinio dydžio vienetų (EDV), tiesioginių išmokų, pieno kvotų, PSD mokesčių
kitais klausimais. Sukviesta 16 žemdirbių susirinkimų. Išduota 517 pažymų apie ekonominio
vieneto dydį.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta atliktų patikrų ataskaita. Apskaičiuota ir teikta
savivaldybės ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių savaitinė/ketvirtinė nuimto derliaus, parduotų bei
augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaita.
Dalyvauta šešiuose Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdžiuose, keturiuose Žemės ūkio
ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros suorganizuotuose pasitarimuose, respublikinėje
žemdirbių šventėje.

Suorganizuota 12 žemdirbių mokymų, konkursai ,,Gražiausiai tvarkoma ūkininko sodyba”,
,,Metų ūkis 2011”, ,,Jaunasis ūkininko ūkis”, ,,Gražiausia Kalvarijos savivaldybės sodyba”,
Rudeninio arimo konkursas, artojų varžybos, Kalvarijos žemdirbių šventė. Dalyvauta
respublikiniame rudeninio arimo konkurse.
Per 2011 m. atlikta 820 traktorių ir 438 priekabų techninės apžiūros. Įregistruota 115
traktorių, 89 priekabos, atlikta 169 technikos perregistravimo operacijos. Išduota 214 naujų
traktorių ir jų priekabų numerių. Išduotos 7 pažymos apie ūkininkų turimą techniką, atliktos 8
technikos įkeitimų įregistravimo ir išregistravimo operacijos. Įregistruoti 7 technikos areštavimo ir
areštų nuėmimo atvejai.
Dalyvauta 7 patikrose, išduotos pažymos ūkininkams, kurie dėl liūčių padarytos žalos
neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, negalėjo laiku nušienauti pievų ir ganyklų, apsėti juodojo
pūdymo. Ištirta 12 pareiškėjų skundų.
Kalvarijos savivaldybei iš valstybės biudžeto melioracijos funkcijai atlikti buvo skirta 137,5
tūkst. Lt, iš jų investicijų lėšoms – 96,0 tūkst. Lt., turto nedidinančios lėšoms – 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstybės investicijų programos buvo baigtas Kalvarijos sav. Akmenynų sen. Aistiškių k.
v. griovių bei jų statinių rekonstrukcijos projektas (2011 m. 2,5 km atlikta darbų už 72 000,00 Lt).
Viso šio 2010-2011 m. įgyvendinamo projekto vertė – 168 653,70 Lt. Taip pat pradėtas 2011-2012
m. įgyvendinamas Kalvarijos sav. Tarprubežių k. v. Navasodų tvenkinio rekonstrukcijos projektas,
kurio 2011 m. atlikta darbų už 26 000 Lt.
Iš paprastų lėšų atlikti šie darbai: melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė
apskaita, smulkių melioracijos gedimų šalinimas, Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra.
Buvo vykdoma įgyvendintų projektų „Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos
Smetoniškės polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija“ ir „Kalvarijos savivaldybės
melioracijos sistemų ir jose esančių hidrotechninių statinių renovacija” įrenginių priežiūra
(melioracijos griovių šienavimo darbai).
Iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti Jusevičių kaimo drenažo remonto darbai.
Nuolat derinamos topografinės nuotraukos, kūdrų kasimo projektai, su projektavimo
įmonėmis ir statybos darbus atliekančiomis organizacijomis įvairūs naujos statybos ar esamų
statinių rekonstrukcijos darbai melioruotoje žemėje. Konsultuojami ūkininkai dėl melioracijos
įrenginių priežiūros, įvairių melioracijos statinių gedimų šalinimo. Priimta 14 prašymų dėl valstybei
priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos, iš jų 3 įgyvendinti. Išduodama
melioracijos statinių techninė dokumentacija, pažymos dėl miško įveisimo ne miško paskirties
žemėje. Organizuota melioracijos darbų ir statinių techninė ir projekto vykdymo priežiūra, objektų
priėmimas. Nustatytos techninės sąlygos, projektuojant melioruotuose žemės plotuose kelius,
geležinkelius, požemines komunikacijas, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir
kitus įrenginius, taip pat kitus statinius.
Derinta kitų žinybų projektinė dokumentacija, kontroliuota jų vykdomi darbai, turintys
įtakos vandens režimui melioruotoje ir melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje.
Išduota melioruotos žemės sklypų savininkams ar kitiems naudotojams statinių techniniai
dokumentai, žemėlapiai, eksploatacijos taisyklės ir privalomos sąlygos.
Konsultuoti žemės savininkai statinių priežiūros klausimais, kontroliuota kitų žinybų
vykdomi darbai, susiję su statiniais, pagal kompetenciją kontroliuota, kaip laikomasi Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos
juostų nustatymo taisyklių.
Kontroliuota, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jų nuosavybės teise,
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančias valstybei
nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius.
Tikrintas išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymas, teiktos techninės konsultacijos.
Rinkta, kaupta, sisteminta ir analizuota duomenys nusausintos žemės būklės, statinių
remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais.
Organizuoti tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbai.
Derinti detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje projektai.

Atlikti melioracijos statinių ir melioruotos būklės patikrinimai po gamtos stichijų, pavasario
ir rudens potvynių, įvertinta statinių būklė, numatyta neatidėliotinos priemonės statinių kokybiškam
funkcionavimui užtikrinti.
Parengti dokumentai, išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti.
Derinti melioruotos žemės planai dėl apsodinimo mišku, kūdrų kasimo.
VALSTYBINĖS KALBOS TVARKYBA
Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytojas vyriausiasis specialistas darbą
organizuoja vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 7 str. 12 p. aptartą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms)
funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė –ir vadovaudamasis Valstybinės
kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344; 2002, Nr. 68-2760 (2002-07-03)) įgyvendinimo, kalbos
politikos, lietuvių kalbos tvarkymo, norminimo nuostatomis, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašu,
patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 (Žin., 1998, Nr. 18-445), kitais šios srities nutarimais, Valstybinės
kalbos inspekcijos nurodymais, rekomendacijomis, Administracinių teisės pažeidimų kodekso
(Žin., 2000, Nr. 22-552; 2002, Nr. 75-3214) atitinkamais straipsniais ir pareigybės aprašymu.
Valstybinės kalbos inspekcijos vardu nagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų per
ataskaitinį laikotarpį nebuvo, nes 2011 m. šiurkščių pažeidimų nenustatyta, todėl Administracinių
teisės pažeidimų komisijai prie Kalvarijos savivaldybės tarybos nagrinėti administracinių teisės
pažeidimų bylų ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą skirtų administracinių nuobaudų
nebuvo. Be to, nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Administracinių teisės pažeidimų kodekso
redakcija, pagal kurią 246(7) straipsnio 3 dalis pripažinta netekusi galios, nes apskričių, savivaldybių
kalbos tvarkytojai Valstybinės kalbos inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų
bylas ir skirti administracines nuobaudas jau nebegali, taip pat ir skirti įspėjimą arba baudą nuo
dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. Atsižvelgiant į tai prižiūrėta, kaip vartojama valstybinė kalba ir
kaip laikomasi jos taisyklingumo reikalavimų savivaldybės teritorijos įstaigose, įmonėse bei
organizacijose, Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiuose. Stebėti įvairūs viešieji renginiai,
siekiant nustatyti renginių vedėjų kalbos taisyklingumą ir kt. Vykdyti Valstybinės kalbos įstatymo
17, 18, 23 straipsniai, Civilinio kodekso 2.40 straipsnis dėl juridinio asmens pavadinimo sudarymo,
Prekių ženklų ir Vartotojų teisių gynimo įstatymai, Viešosios garsinės informacijos ir viešųjų
užrašų laikinosios taisyklės, Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklės, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimo sudarymo ir rašymo“ bei
Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos.
Per ataskaitinį laikotarpį pagal norminius ir metodinius raštvedybos reikalavimus parengta ir
įforminta bei pateikta siūlymų, atliktos patikros pagal VKI pavedimus, savo iniciatyva arba
interesantų prašymu. Parengtos ir viešai publikuotos 43 bendrosios ir specifinės rekomendacijos
kalbos vartotojams.
Reguliariai tikrinta miesto išorinė reklama, viešieji užrašai, prireikus juos įrengti derinti
projektai.
Sistemintos ir apibendrintos dažniausios sakytinės kalbos klaidos, daromos viešosiose
kalbose (Tarybos narių kalbos taisyklingumas per posėdžius, kai kuriuos viešuosius renginius) ir
viešai kalbančių asmenų daromos kirčiavimo klaidos (Tarybos narių kalbos per posėdžius).
Patikrinta individuali įmonė „Extra užkandžiai“, priminta, kad Kalvarijos savivaldybės
taryba 2010 m. rugsėjo 23 d. yra priėmusi sprendimą Nr. T-71-2 „Dėl išorinės reklamos įrengimo
Kalvarijos savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojantį ir nustatantį išorinės
reklamos įrengimo reikalavimus, eksploatavimo, priežiūros, paraiškų išorinei reklamai įrengti
pateikimą ir nagrinėjimą, dokumentų, projektų pateikimą, derinimo procedūras, leidimų išdavimo
tvarką, išorinės reklamos eksploatavimą, priežiūros ir išardymo reikalavimus, kontrolės bei
atsakomybės už pažeidimus taikymą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Nusiųstas paketas
rekomendacijų ir dokumentų, reglamentuojančių išorinę reklamą bei valstybinės kalbos vartoseną.

Nurodyta atidžiai išanalizuoti rekomendacijas ir pritaikyti jas savo įstaigos viešuosiuose
informaciniuose užrašuose, valgiaraščiuose ir kitur. Taip pat individualiai įmonei rekomenduota
sutvarkys reikiamus formalumus, kad neliktų pavadinime „Extra užkandžiai“ svetimų kalbų raidyno
raidės x, o valgiaraščiuose bei vidaus reklaminiuose užrašuose neliktų šiurkščių rašybos, skyrybos,
santrumpų vartojimo ir kitų klaidų.
Surašytas nurodymas dėl valgiaraščių kalbos taisyklingumo ir veiklos sričiai būdingų
kalbininkų aprobuotų ir standartizuotų terminų privalomojo vartojimo, kad valgiaraščių įrašuose
lietuvių kalba nebūtų nepagrįstai vartojami svetimžodžiai (originalūs ar adaptuoti).
Surašytas nurodymas uždarajai akcinei bendrovei „Kratonas“ dėl išorinės reklamos ir
iškabos, neparengtų pagal reikalavimus, nustatytus Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo
23 d. sprendimu Nr. T-71-2 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje
taisyklių patvirtinimo“, kuris galioja visoje savivaldybės teritorijoje visiems juridiniams (fiziniams)
asmenims.
Atlikta ir daugiau išorinės reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimo bei derinimo darbų.
Valstybinei kalbos inspekcijai parengtas išsamus dokumentas dėl rengiamo projekto
savivaldybių vykdomų funkcijų perskirstymui tarp valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) ir savivaldybių savarankiškųjų funkcijų,
nes tai sumenkintų šių funkcijų svarbą bendrajai šalies kultūrai. Ne kiekviena savivaldybė galėtų
savarankškai tai atlikti, pavyzdžiui, Kalvarijos savivaldybės kelerių pastarųjų metų metinis
biudžetas buvo apie 30 000 tūkst. Lt. Savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamos buvo planuojamos 29
073,8 tūkst. Lt, tačiau įvykdytos 28 364,2 tūkst. Lt – iki plano trūko 709,6 tūkst. Lt. Vadinasi, net ir
dotuojama savivaldybė negalėtų visiškai užtikrinti visų aptariamų funkcijų vykdymo: 2010 m.
biudžetas įvykdytas tik 97,6 proc. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2010 m. buvo skirta dotacija, sudaranti apie 14 proc. savivaldybės biudžeto, t. y. 4 020,9 tūkst. Lt, o
nesurenkant biudžeto pajamų, atitinkamai mažinamas finansavimas visoms veiklos sritims, tarp jų
tai būtų daroma ir valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumui ir kontrolei. Išsprendus valstybinio
finansavimo klausimą ir savivaldybių biudžetams skyrus pakankamas dotacijas šiai funkcijai
vykdyti, kiekvienoje savivaldybėje tikrai būtų užtikrintas deleguotų funkcijų vykdymas.
2011-ieji metai buvo Kalvarijos miesto įteisinimo 220-metis. Parengta išsami iliustruota
paskaita „Atveriame duris praeičiai ir dabarčiai“, skaityta 2011-12-28 iškilmingame posėdyje.
Patikrintos trys mokyklos, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ir kitos įstaigos,
surašytos atitinkamos tikrinimo ataskaitos. Tikrinimo aktų ar nurodymų surašyti neprireikė.
Suredaguota interneto svetainei ir informacijos viešinimui Socialinių reikalų skyrius 37
informacijos socialinių išmokų, lengvatų, nemokamo moksleivių maitinimo ir kitais 2011 m.
pakeistais klausimais.
Savivaldybės interneto svetainės skyriui „Naujienos“ suredaguoti, patikslinti iš viso 242
informaciniai pranešimai. Parengti mero pavedimu 3 dokumentai, 10 – administracijos direktoriaus.
2011 m. dalyvauta galimų tarnybinių nusižengimų tyrimo komisijose (3 atvejai). Taip pat
dalyvauta Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veikloje. Parengtas Kalvarijos
savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kalvarijos garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo ir garbės vardo suteikimo komisijos“. Dalyvauta Valstybinės kalbos
kvalifikavimo komisijos ir kitų komisijų, darbo grupių veikloje.
2011 m. vadovauta Kalvarijos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių
mokinių meninio skaitymo konkurso komisijai.
Dalyvauta komandinio darbo, valdymo, valstybinės kalbos tvarkybos, vartotojų teisių
apsaugos, audito ir kitokiuose seminaruose bei pasitarimuose, atlikti skirtieji darbai, pateiktos
atitinkamos ataskaitos.
Parengta ir susisteminta informacija, susijusi su teritorija, gyventojais, įstaigomis, ir pateikta
suinteresuotoms įstaigoms ir organizacijoms ir kt.
Papildytas surinktų, susistemintų, sukirčiuotų vietovardžių, vandenvardžių sąrašas ir
pateiktas suinteresuotoms institucijoms bei Valstybinei kalbos inspekcijai.

Parengta Kalvarijos savivaldybės interneto tinklalapiui papildoma medžiaga skyriui
„Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė“, apimanti kai kuriuos kanceliarinės kalbos patarimus,
santrumpas, savivaldybės vietovardžių kirčiavimą ir kitus klausimus.
Buvo bendraujama su suinteresuotų spaudos leidinių redakcijomis, jų vadovais ir
žurnalistais jų leidinių kalbos taisyklingumo klausimais. Dėl korektūros ar nedidelių kalbos klaidų
skrajutėse buvo perspėjama telefonu. Apie tikrinimo rezultatus visada informuoti leidinių
redaktoriais ir žurnalistai. Griežčiau vertinti vaikams ir jaunimui skirti, taip pat didesniu tiražu
leidžiami populiarūs leidiniai.
Sumaketuota ir apipavidalinta keliasdešimt renginių skelbimų, padėkos raštų, kvietimų,
sveikinimo adresų, atvirukų ir kt.
Periodiškai tikrinta, kaip administracijos padaliniai laikosi kalbos taisyklingumo,
raštvedybos ir kitų reikalavimų. Nuo 2011 m. gegužės atskiru pavedimu pradėti redaguoti įstaigos
siunčiamieji dokumentai, tarybos sprendimų projektai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus
įsakymai ir kiti dokumentai.
Savivaldybės administracijos darbuotojams, tarybos nariams, įvairių įstaigų ir įmonių
specialistams periodiškai teiktos konsultacijos kanceliarinės kalbos, kalbos praktikos ir kalbos
kultūros klausimais.
CIVILINĖ SAUGA IR KARO PRIEVOLĖ
2011 m. atlikta savivaldybės pavojų ir rizikos analizė.
Vykdant visuomenės informavimą apie objektus, turinčius pavojingų medžiagų, jų veiklą,
galimas avarijas, taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip elgtis įvykus avarijai, savivaldybės
gyventojams parengta ir išplatinta informacinė medžiaga apie šiuos objektus bei organizuotas ir
koordinuotas informacijos apie jų veiklą parengimas. Informacija paskelbta interneto tinklalapyje.
Taip pat informacinę medžiagą apie objektų veiklą parengė ir 9 savivaldybės teritorijoje esantys
objektai.
Registruoti duomenys apie ekstremalius įvykius.
Išplatinti lankstinukai ir plakatai apie ugnies daromą žalą.
Įvyko 7 Saugaus eismo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyta 18 klausimų ir priimta 18
sprendimų.
Vykdyta 12 Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
2011 m. priemonių, kurioms skirta 24 990 Lt.
Gaudyti beglobiai šunys ir katės. Jų gaudymui išleista 10 490 Lt.
Vykdyta oralinė laukinių gyvūnų vakcinacija prieš pasiutligę.
Pavasarinio polaidžio metu patikrinta visų 14 hidrotechninių statinių būklė.
Vyko tolesnis 7 hidrotechnikos statinių teisinis pripažinimas bešeimininkiais arba
šeimininko nustatymas.
2011 m. vasario 18 d. Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisija svarstė
klausimą „Dėl potvynių, susijusių su Lakinskų hidroelektrinės darbo režimu ir vandens lygio
reguliavimu Šešupėje ir jų padariniais Kalvarijos savivaldybėje“. Nuspręsta rekomenduoti
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui prašyti LR aplinkos ministeriją atlikti neplaninę
Lakinskų hidroelektrinės statinio būklės patikrą, kreiptis į Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamentą, kad po kiekvieno planinio patikrinimo savivaldybei teiktų Lakinskų hidroelektrinės
vandens lygio aukštutinio bjefo vandens lygio rodmenis.
2011 m. balandžio 5 d. parengtas raštas LR aplinkos ministerijai „Dėl Lakinskų
hidroelektrinės“, o gegužės 2 d. atliktas Lakinskų hidroelektrinės statinio neplaninis patikrinimas.
Vyko sodybų ir butų priešgaisriniai tikrinimai.
Savivaldybės administracija parengė ir išplatino informaciją apie žolės ir miško deginimo
žalą. Išplatinti lankstinukai savivaldybės mokyklose, seniūnijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose
ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose apie gaisrų daromą žalą. Pavasarį, kai vyko žolės
deginimas, surengti 2 reidai su aplinkos apsaugos agentūros atstovais ir 2 reidai su ugniagesiais.

Kalbėta apie ugnies daromą žalą gamtai ir turtui žemdirbių susirinkimų metu. Mokymus
gaisrų išvengimo klausimu vedė PGTV inspektorius.
Administracijos direktoriaus įsakymu patikslintas ir patvirtintas Veiksmų, sugriuvus
hidrotechniniams statiniams, planas.
Parinkta slėptuvė Kalvarijos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklai
užtikrinti.
Paženklinti kolektyvinės apsaugos statiniai civilinės saugos ženklu.
Parengtas ir patvirtintas direktoriaus civilinės saugos 2011 metų darbo planas.
Įvyko 4 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai.
Pravestos gyventojų evakavimo stalo pratybos.
Parengta ir paskelbta informacinė medžiaga savivaldybės internetinėje svetainėje apie
gaisrus, jų pavojų, rekomendacijos, kaip jų išvengti.
2011 m. birželio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-193 patvirtintas
Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančių statinių ir patalpų, kuriuos ekstremaliųjų situacijų metu
galima būtų pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų
veiksnių, sąrašas.
Patikrinta civilinės saugos būklė UAB „Marijampolės pieno konservai“ Kalvarijos ceche,
Sangrūdos vidurinėje mokykloje.
Su aplinkinėmis Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėmis
sudarytos civilinės saugos tarpusavio pagalbos sutartys.
Su ūkio subjektais sudarytos šios sutartys:

Eil.
Nr.

1

2.

3.

4.
5.

Sutarties
(susitarimo)
Sutarties (susitarimo)
Sutarties (susitarimo) objektas
sudarymo
apibūdinimas
data
Kalvarijos savivaldybės administracijos sutartys
2006-01-26 Potencialiai pavojingų atliekų
Kalvarijos savivaldybės
administracija ir UAB
priėmimas ir išvežimas perdirbėjams
arba naudotojams.
„Marijampolės švara“
Kalvarijos savivaldybės
2011-11-21 Kelių priežiūros sutartis
administracija ir UAB
„Marijampolės švara“
Kalvarijos savivaldybės
2011-05-31 Priežiūros paslaugų teikimo sutartis
administracija ir UAB
„Kalvarijos komunalininkas“
Kalvarijos savivaldybės
2011-03-18 Kelių priežiūros sutartis
administracija ir UAB „Parama“
Kalvarijos savivaldybės
2011-05-03 Beglobių gyvūnų (šunys, katės)
administracija ir VšĮ Gyvūnų
gaudymo, karantinavimo ir eutanazijos
globos namai „Mindroja“
paslaugos

2011 m. balandžio 22 d. gautas ir užregistruotas pranešimas apie užsilikusį nuo antrojo
pasaulinio karo sprogmenį, rastą Raudeniškių k., Kalvarijos sen.
Per ataskaitinį laikotarpį parengtas savivaldybės mobilizacijos planas, 10 savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų civilinės saugos klausimais, 2 savivaldybės tarybos sprendimų
projektai. Parengti dokumentai gauti leidimus dirbti su slapta informacija.
Dalyvauta savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

GAMTOSAUGA IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA
Administruojant Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą,
parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 m. lėšų naudojimo
ataskaita ir 2011 m. sąmata. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšomis iš dalies finansuota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Pravesta 20 proc. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant
medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių
naudojimą.
Įrengti dviračių infrastruktūros elementai. Kalvarijos mieste ir savivaldybės didesniuose
kaimuose prie viešai naudojamų pastatų įrengti 39 dviračių stovai.
Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo skirta 13,5
tūkst. Lt medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms
kompensuoti. Įvyko du Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir prevencinių priemonių
vertinimo komisijos posėdžiai, kurių metu įvertintos miško savininkų, valdytojų ir naudotojų
paraiškos diegiamoms prevencinėms priemonėms kompensuoti bei atliktų darbų perdavimopriėmimo aktai.
Įsigyti ir pasodinti 30 mažalapės liepos, 90 didžialapės liepos, 125 paprastojo ąžuolo 25
dygiosios eglės sodinukai Kalvarijos mieste.
Vykdyta beglobių gyvūnų plitimo kontrolė. Viešųjų pirkimų būdu parinkta įmonė, teiksianti
savivaldybės teritorijoje beglobių gyvūnų kontrolės paslaugas. Sugauta 70 beglobių gyvūnų.
Išplėtus nuotekų surinkimo tinklus Kalvarijos mieste, sudaryta visuotinė galimybė
gyventojams centralizuotai šalinti nuotekas. Likviduotos penkios nenaudojamos paplavų duobės ir
jų aplinkoje susidariusi tarša.
Specialiojoje programoje numatytos lėšos ypatingoms ekologinėms situacijoms valdyti bei
padarinių likvidavimo priemonėms įsigyti. Lėšos naudotos ekstremalioms situacijoms pasirengti.
Įsigytos 3 pakuotės sorbento Sphak sorb, bona (120 cm) ir bona (2100 cm).
Išnagrinėti 158 gyventojų, įmonių ir organizacijų prašymai dėl želdinių pertvarkymo, išduoti
148 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo
darbams.
Dalyvauta UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ veikloje, kuriant
regiono atliekų tvarkymo sistemą, taip pat trijuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose,
aštuoniuose valdybos posėdžiuose.
Kartu su UAB „Marijampolės švara“ organizuota antrinių žaliavų, stambiagabaričių ir
pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų akcija.
Konsultuoti gyventojai atliekų tvarkymo sistemos, želdinių tvarkymo, kultūros paveldo
apsaugos ir kitais klausimais.
Kontroliuota, kaip gyventojai laikosi Kalvarijos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių,
Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių, Kalvarijos savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių
tvarkymo ir švaros taisyklių, Kalvarijos savivaldybės medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje,
apsaugos, priežiūros ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo taisyklių.
Parengti 4 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 2 Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Dalyvauta 2 seminaruose aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo bei kitais su
darbine veikla susietais klausimais. Baigti 120 valandų mokymai „Augančių medžių ir krūmų
genėjimo bei atjauninimo urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams“.
Atliktas savivaldybės hidrotechninių statinių būklės patikrinimas pavasarinio polaidžio
metu.
Suderintos ar pareikštos pastabos 4 paraiškoms Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimams gauti ar jiems koreguoti.
Vykdyta kultūros paveldo objektų stebėsena, fotofiksacija ir apsauga. Surašyti 6 kultūros
paveldo objekto būklės patikrinimo aktai.

Įvertinta vandalų padaryta žala Mockavos buvusio dvaro rūsiui. Atlikti rūsio konservavimo
darbai.

SENIŪNIJŲ VEIKLA
1. Akmenynų seniūnija
Akmenynų seniūnijos teritorijoje 2012 m. sausio 1 d. gyveno 833 gyventojai. Daugiausia
gyventojų gyvena Akmenynų kaime – 269, Aistiškių kaime –213 ir Girkantų kaime –70 gyventojų.
Alšenkos ir Papiliakalnių kaimuose šiuo metu gyventojų nėra.
Iš viso seniūnijos teritorijoje yra 20 kaimų.
2011 m. Akmenynų seniūnijos teritorijoje gimė 11 naujagimių (2010 m. – 17), mirė 5
gyventojai (2010 m. – 9).
Per ataskaitinį laikotarpį Akmenynų seniūnija gavo 66 raštus, išsiuntė 65 raštus, išdavė 66
pažymas apie šeimos sudėtį, 41 apie deklaruotą gyvenamąją vietą, atliko 14 notarinių veiksmų,
parengė ir pateikė Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriui ir
Valstybinei mokesčių inspekcijai tris ir daugiau vaikų turinčių daugiavaikių motinų bei šeimoje
esančių darbingų šeimos narių sąrašus. Išdalino 28 gyventojams Žemės nuomos mokesčių
deklaracijas. Sudarė ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašus.
Seniūnijoje gautų ir išduotų dokumentų kitimas 2010-2011 m. matomas žemiau pateiktoje
lentelėje:

Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį
Išduotos pažymos dėl pastatų
Gauta prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą
Priimta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą
Priimta prašymų išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą
Priimta prašymų naikinti deklaravimo duomenis
Priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų

2010 m.
67
44
73
13
37
44
6

2011 m.
66
65
66
11
36
41
5

4

5

5
13

3
8

Kaip ir kasmet, taip ir 2011 m. seniūnija organizavo viešuosius darbus. Per ataskaitinį
laikotarpį Akmenynų seniūnijoje viešuosius darbus dirbo 12 žmonių, įdarbintų Kalvarijos VVG.
Kiekvieną mėnesį apie 30 žmonių dirbo visuomenei naudingus darbus. Vykdant viešuosius darbus
savo teritorijos ribose, seniūnija organizavo kapinių priežiūrą. Rudenį ir pavasarį darbininkai rinko
šiukšles, vasarą pjovė žolę, nulūžusius medžius ir šakas, remontavo tvoras, tvarkė aplinką,
neprižiūrimus kapus.
Viešųjų darbų darbininkai ne tik tvarkė kapines, bet ir kirto pakelių krūmus. Nušienauta 15
kilometrų pakelių, sutvarkyta aplinka prie seniūnijos pastato, Aistiškių kaimo parkas, aplinka
Akmenynų kaime prie Akmenynų kaimo laisvalaikio salės, aplinka prie Aistiškių kaimo
bibliotekos, Būdviečių ežero pakrantės, tvarkyta aplinka prie paminklo Kauniškių kaimui atminti,
prie paminklų partizanams atminti Akmenynų, Būdviečių ir Girkantų kaimuose.
Seniūnijos teritorijoje yra 6 neveikiančios ir 2 veikiančios kapinės. Neveikiančių kapinių
plotas yra 0,82 ha, o veikiančių – 0,42 ha. Seniūnijoje yra vedama Laidojimo ir kapinių statinių
knyga. Kapinėse seniūnas nurodo ir pažymi laidojimo vietas. Žiemos metu organizuojamas sniego
valymas.

Visus metus buvo prižiūrimi seniūnijos keliai. 2011 m. seniūnijos teritorijoje du kartus
nugreideriuoti keliai su žvyro danga, įrengta viena pralaida kelyje KV0202 ir dvi pralaidos kelyje
KV0402, paklota ištisinė 1 500 kv. m. asfaltbetonio danga Aistiškių kaime.
Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį seniūnijos patalpose vyko pasitarimai dėl socialinės
rizikos ir probleminių šeimų. Juose dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai, seniūnas,
socialiniai darbuotojai ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.
Gruodžio mėnesį su Marijampolės apskrities archyvu suderintas ir patvirtintas 2012 metų
dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas bei registrų sąrašas, dokumentų
naikinimo aktai.
Seniūnas teikė merui ir savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat administracijai
pasiūlymus dėl įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, vietinės
reikšmės kelių, gyvenviečių, gatvių, aikščių, šaligatvių tvarkymo, pastatų ir statinių remonto,
paminklų priežiūros.
Balandžio mėnesį seniūnijos darbuotojai dalyvavo respublikinėje talkoje „Darom 10“. Buvo
sutvarkyta aplinka šalia seniūnijos pastato.
2011 m. Akmenynų kaimo laisvalaikio salėje Kalvarijos savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius kartu su Konsultavimo tarnyba reguliariai organizavo žemdirbių
susirinkimus. Aptarti įvairūs klausimai: pasėlių deklaravimas, pieno kvotos, galvijų pasai, įvairios
išmokos ir kt. Akmenynų seniūnijos žemdirbiai visada gausiai dalyvavo susirinkimuose ir
pateikdavo įvairių klausimų.
Vyko seminarai žemdirbiams: „Karvių sergamumo mastitu mažinimas ir pieno kokybės
gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Apskaitos svarba ir pirminių dokumentų
tvarkymas (ūkininkams)“.
Aistiškių kaime buvo suorganizuota Joninių šventė. Dalyvavo apie 450 žmonių. Rugpjūčio
mėnesį Akmenynų kaime vyko Šv. Roko atlaidai ir kaimo šventė. Dalyvavo daugiau nei 500
žmonių. 2011 m. lapkričio 18 d. Akmenynų kaimo laisvalaikio salėje buvo suorganizuota vakaronė
„Rudens gėrybių pilni aruodai“, o lapkričio 25 d. rudens vakaronė Aistiškių kaimo laisvalaikio
salėje.
Rugsėjo mėnesį seniūnija dalyvavo Kalvarijoje vykusioje šventėje „Šypsausi savo kraštui“.
Seniūnas dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiuose, svarstant su seniūnijos
bendruomenių gyvenimu susijusius klausimus. Taip pat dalyvavo tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų komisijų darbe.
Seniūnija teikė gyventojams informaciją apie joje vykstančius įvairius kultūrinius renginius.
2. Kalvarijos seniūnija
Seniūnija pagal dydį savivaldybėje yra pati didžiausia. Jos plotas 23 116 ha. Seniūnijoje
gyvena 9 388 gyventojai, iš jų 4 558 Kalvarijos mieste. Seniūnijoje yra 89 kaimai, didžiausi Jungėnai, Brukai, Jusevičiai, Mikalauka, Santaka, Sūsninkai, Tarprubežiai, Jonai, Juodeliai,
Jurgežeriai, Raudeniškiai, Suvalkėliai, Trakėnai ir Trakiškiai. Kalvarijos seniūnija padalyta į 5
kadastrines vietoves: Brukų, Jusevičių, Tarprubežių, Trakiškių, Jungėnų.
Kalvarijos seniūnijos gyvenamosios vietovės suskirstytos į 6 seniūnaitijas: Kalvarijos,
Jungėnų, Tarprubežių, Trakėnų, Mindaugų, Jusevičių.
Kalvarijos seniūnijoje gyvena 120 daugiavaikių šeimų, 1 300 asmenų su negalia, 40 šeimų,
įtrauktų į rizikos šeimų sąrašą.
2011 m. seniūnijoje veikė 3 žemės ūkio bendrovės (Vazniškių, Orijos ir žemės ūkio
perdirbamoji bendrovė „Šaltekšnis“), UAB „Kratonas“, UAB „Marijampolės pieno konservai“,
UAB „Parama“ filialas. Dirbo keletas privačių medžio apdirbimo įmonių Jusevičiuose, Jungėnuose
ir Turlojiškėje.
Seniūnijos teritorijoje veikia Kalvarijos globos ir užimtumo centras, Socialinės globos
namai, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, Kalvarijos gimnazija, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė
mokykla, Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kalvarijos meno mokykla, Kalvarijos

savivaldybės Alksninės, Jungėnų, Nemunaičių pagrindinės mokyklos, Kalvarijos savivaldybės
viešoji biblioteka, kultūros, sporto centrai, policijos komisariatas, pirminės sveikatos priežiūros
centras, ligoninė, 3 vaistinės, 5 kirpyklos, įvairios prekybos įmonės. Kalvarijos seniūnijoje veikia 7
kapinės, yra 26 neveikiančios kapinės.
Atlikdami viešuosius (40 žmonių) ir visuomenei naudingus darbus (1 001 žmogus), asmenys
tvarkė gatves, skverus, parkus, veikiančias ir neveikiančias kapines, architektūrinius paminklus,
pjovė žolę, prižiūrėjo gėlynus, ravėjo piktžoles, padėjo vienišiems senyvo amžiaus asmenims.
Seniūnijoje užregistruota 1 140 ūkių. Stambesni ūkininkai yra Stepas Mileris, Mindaugas
Mileris, Artūras Ražinskas, Vidas Živila, Elegijus Skrupskis, Rūta Grigaliūnienė, Irma Naujalienė,
Jaronimas Pavadaitis, Marijona Balytienė.
Gruodžio mėnesį su Marijampolės apskrities archyvu suderintas ir patvirtintas 2012 metų
dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas bei registrų sąrašas, dokumentų
naikinimo aktai.
2011 m. Kalvarijos seniūnijos mokykloms pateikti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų sąrašai. Finansų ir biudžeto planavimo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti
daugiavaikių šeimų sąrašai.
Gyventojai per 2011 m. pateikė 1 515 prašymų dėl šeimos sudėties, pastatų, žemės pažymų.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariatui,
Marijampolės rajono apylinkės teismui, Vilkaviškio rajono pataisos inspekcijai buvo išduotos 106
charakteristikos. Atlikta 180 notarinių veiksmų įvairiais klausimais (įgaliojimai pensijai gauti,
nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai). Išduoti 107 leidimai prekiauti, 18 leidimų atlikti
kasinėjimo darbus ir 103 leidimai laidoti.
Per 2011 metus gauti 278 raštai. Gyventojai pateikė 110 prašymų, pasiūlymų, skundų, kurie
buvo išnagrinėti ir įforminti pagal nustatytą tvarką.
Nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 gyvenamąją vietą Kalvarijos seniūnijoje deklaravo 426
asmenys, išvykimą į užsienį deklaravo 95 asmenys, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą įtraukta 91 asmuo, priimta 226 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
taisymo, keitimo ar naikinimo, išduota 718 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 663
pranešimai gyvenamosios patalpos savininkams apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą
jiems priklausančioje patalpoje, išduota 113 pažymų apie įtraukimą gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą.
Kalvarijos seniūnijoje 2011 m. atlikta 1 070,5 kv. m asfalto duobių remonto. Paklota ištisinė
asfaltbetonio danga Ugniagesių g., Vasario 16-osios g., Suvalkų g., Šaltųjų Šaltinių k., Kampinių k.,
Jungėnų k., Jusevičių k., įrengta dalis šaligatvio Vytauto g., Kalvarijos m., gelžbetonio žiedais
paaukštinta šešiolika šulinių, pastatyti reikalingi kelio ženklai. Nugreideriuota 318 km kelių su
žvyro danga, atlikti kelių pažvyravimo darbai (sunaudota 293, 5 m³ žvyro). Įrengta pralaida kelyje
Juodeliai-Liubavas, dalis Mindaugų kapinių tvoros (79 m) pakeista nauja.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo sodinami medeliai, genėjami ir išpjaunami trukdantys ir
grėsmę keliantys medžiai, tvarkomos pakelės, kirsti savaiminiai krūmai Kalvarijos mieste ir
seniūnijos kaimuose, prižiūrimas gatvių apšvietimas, Kalvarijos miesto viešasis tualetas.
2011 m. seniūnija įsigijo benzininę žoliapjovę STIHL km 30R su priedais, šakų smulkintuvą
VIKING GB 460C, priekabą traktoriui ir lengvajam automobiliui. Tai leido efektyviau prižiūrėti
seniūnijos teritoriją.
Kaip ir kasmet kartu su Kalvarijos bendruomene buvo suorganizuota pavasarinė talka,
kurios metu buvo tvarkomos Šešupės pakrantės.
Su Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriumi išaiškinti
gražiausių sodybų savininkai kaimo gyvenamosiose vietovėse.
Seniūnija dalyvavo Kalvarijos kraštiečių šventėje „Šypsausi savo kraštui“, organizavo
Kalvarijos seniūnijos kiemelį.

3. Liubavo seniūnija
Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijoje yra 32 kaimai, kuriuose gyvena 908 gyventojai.
Daugiausia gyventojų gyvena Liubave – 397, Salaperaugyje – 189, Pagraužiuose – 88, kituose
kaimuose gyventojų skaičius mažesnis.
Būdviečių, Kalnelių, Papiliakalnių, Skaistelių, Šarkaičio kaimuose šiuo metu nėra
gyventojų.
Per 2011 m. laikotarpį seniūnijoje gimė 8, mirė 14 gyventojų.
Liubavo seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrinės vietovės – Liubavo ir Salaperaugio.
Liubavo kadastrinei vietovei priklauso 2 694 ha žemės teritorija, Salaperaugio – 3 163 ha
žemės teritorija.
Seniūnijoje 2011 m. buvo išduotos 96 pažymos (apie gyventojų šeimos sudėtį, gyventojams
priklausančius statinius, gyvenamą vietą, ūkininkavimo stažą ir kt.), adresuotos savivaldybės
Socialinės paramos, Žemės ūkio ir melioracijos skyriams, VĮ Registrų centro Marijampolės filialui,
Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms, atlikta 16 notarinių
veiksmų (įgaliojimai, nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai). Per metus buvo gauti 56 raštai iš
Marijampolės apskrities administracijos, savivaldybės administracijos, Marijampolės apskrities
archyvo, Kalvarijos policijos komisariato, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos žemės ūkio
ministerijos bei kitų institucijų ir išsiųsta 61 raštas.
Per 2011 m. buvo gauta 14 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusiuosius ir
išduota tiek pat leidimų laidoti Liubavo senosiose ir naujosiose kapinėse.
Seniūnija organizavo visuomenei naudingus darbus, kuriuos dirbo asmenys gaunantys
socialines išmokas. 2011 m. buvo sudarytos 103 visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartys,
kiekvieną mėnesį tvarkoma šių asmenų darbo laiko apskaita, pildomas darbų apskaitos žurnalas,
pranešimai apie dirbtą laiką.
Vasario, kovo mėnesiais buvo atrinkti ir parengti archyvuoti 2 009 seniūnijos dokumentai.
Sudarytas 2009 m. nuolatinio saugojimo specialiosios veiklos apyrašas, bylų naikinimo aktas.
Parengta istorijos ir 2009 metų dokumentų sutvarkymo pažyma.
Gruodžio mėnesį buvo parengtas seniūnijos 2012 metų dokumentacijos planas ir dokumentų
registrų sąrašas, 2011 metų dokumentacijos plano papildymas.
Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamos vietos deklaravimo funkciją. 2011 m. gauti ir
registruoti gyventojų prašymai išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą ir išduota 65
pažymos, registruotos 35 atvykimo deklaracijos, 2 deklaracijos gautos iš asmenų, išvykstančių iš
Lietuvos Respublikos, gauti 9 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Per 2011 m. buvo gauti 33 gyvenamojo būsto savininkų prašymai naikinti, keisti gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenis ir priimti 33 sprendimai minėtu klausimu. Išduota 19 pažymų būsto
savininkams apie gyvenamosiose patalpose deklaruotus asmenis.
2011 m. pradžioje buvo tikslinama Liubavo seniūnijos gyventojų privačiose valdose ir
visuomeninės paskirties statiniuose esančių asbesto turinčių gaminių (pastatų) pirminė apskaita.
2011 m. buvo užpildyti 252 prašymai atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir suvesti visi prašymai į duomenų bazę.
2011 m. kovo-liepos mėnesiais buvo padedama seniūnijos gyventojams pildyti paraiškas
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2011 m. gauti bei šių paraiškų
papildymus. Minėtų paraiškų bei jų papildymų buvo pateikta ir priimta 214.
Žemdirbiai buvo informuojami ir kviečiami į žemdirbių susirinkimus-susitikimus su Žemės
ūkio ir melioracijos skyriaus, veterinarijos, augalų apsaugos, žemės ūkio konsultavimo tarnybų
specialistais, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“, Darbo biržos darbuotojais.
Susirinkimai vyko Liubavo laisvalaikio salėje.
Birželio mėnesį buvo sudaryti Liubavo seniūnijos teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai ir perduoti Liubavo pagrindinei mokyklai.

2011 m. buvo prižiūrimas ir remontuojamas seniūnijos gyvenviečių gatvių apšvietimo
tinklas. Lankomi gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, siekiant nustatyti gražiausią seniūnijos
kaimo sodybą.
Marijampolės darbo biržoje 2011 m. registruoti 78 seniūnijos gyventojai, ieškantys darbo.
Per metus įdarbinta viešuosiuose darbuose 16 seniūnijos gyventojų. Viešųjų darbų darbininkai
tvarkė aplinką Liubave ir Salaperaugyje, Kovų kaime remontavo socialinį būstą, dirbo aplinkos
priežiūros darbus.
Seniūnijos kaimuose nuolat tobulinama buitinių atliekų surinkimo sistema, plečiant buitinių
atliekų konteinerių išdėstymą ir rūšiavimo įdiegimą. Seniūnijos teritorijoje suderinus su žemės
savininkais, įrengtos trys atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelės.
Kelių priežiūros programos lėšomis atliktas asfalto duobių remontas, įrengtos pralaidos
Liubavo, Gulbinavo, Kovų, Makauskų kaimų keliuose, atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo darbai,
griovių atstatymo autogreideriu darbai. Įrengta 10 kelio ženklų.
Prie seniūnijos pastato esančio parko tvarkymui buvo suorganizuotos talkos, kurioms
vadovavo seniūnas ir bendruomenės vadovas.
Seniūnijos darbuotojai teikė informacinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, kaimų
bendruomenėms, padėjo organizuoti susirinkimus Neįgaliųjų draugijos Kalvarijos skyriui, juose
dalyvavo, sprendė iškilusius klausimus.
Seniūnija padėjo organizuoti kultūrinius renginius (Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtą
minėjimą, Užgavėnes, Motinos dienos minėjimą, tradicinę Liubavo kaimo kraštiečių šventę,
Kalvarijos krašto šventę, Advento popietę), kartu su Liubavo bendruomene dalyvavo, kuriant
seniūnijos pastato ir aplinkos papuošimą Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
4. Sangrūdos seniūnija
Sangrūdos seniūnijoje yra 34 kaimai. Didžiausios gyvenvietės: Sangrūda, kurioje deklaravę
gyvenamąją vietą - 394 gyventojai, Mockai – 237 gyventojai, Senoji Radiškė – 254 gyventojai.
Giluišių, Trikampių ir Pasiekų kaimuose šiuo metu nėra gyventojų.
Sangrūdos seniūnija padalyta į 3 kadastrines vietoves: Sangrūdos, Mockų ir Senosios
Radiškės.
2012 m. sausio 1 dieną gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1 563 gyventojai.
2011 m. seniūnijoje gimė 16 vaikų (2010 m. - taip pat 16), mirė 17 žmonių (2010 m. - 18).
Sangrūdos seniūnijoje žemės ūkio bendrovių nėra. Stambiausi ūkininkai: Juozas Trečiokas,
Tomas Trečiokas, Vytautas Birgelis, Linas Birgelis, Jonas Daunoravičius, Lina Rudinskienė,
Saulius Valinčius, Juozas Čebatorius, Egidijus Vaičiulis, Ričardas Daunoravičius, Algirdas
Naujalis, Benius Juodeška, Vytenis Skilandis.
Balandžio–liepos mėnesiais iš 306 gyventojų priimtos paraiškos tiesioginėms nacionalinėms
išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį
cukrų, paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.
Spalio 27 d. dar priimta paraiška su papildomais pateisinamaisiais dokumentais tiesioginėms
išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius gauti.
Pareiškėjams pageidaujant, priimta ir išsiųsta Nacionalinei mokėjimo agentūrai 10 prašymų
pakeisti paraiškos duomenis.
Prie paraiškų priimta ir išsiųsta 11-os pareiškėjų 11 lapų papildomų dokumentų.
Priimta 1 gamintojo deklaracija, susijusi su tiesioginėmis pieno gamybos kvotomis ir 1
gamintojo deklaracija dėl pieno gamybos kvotos perdavimo paveldėtojui.
Gamintojai buvo nuolat informuojami pieno gamybos kvotų klausimais. Suteikta
informacija apie papildomas atsietąsias tiesiogines nacionalines išmokas už rinkai pateiktą pieną
2011 metais.
Iki spalio mėnesio seniūnijos darbuotojai informavo žemdirbius apie gautus pranešimus ir
konsultavo, kaip taisyti neatitikimus jų paraiškose, kokie reikalingi išsiųsti pateisinamieji
dokumentai, padėjo juos užpildyti.

Lapkričio mėnesį gyventojams buvo išdalytos 92 mokesčių deklaracijos už iš valstybės
nuomojamą žemę, suteikta informacija apie mokesčius už nuosavą žemę.
Per ataskaitinį laikotarpį priimta 268 prašymai atnaujinti žemės ūkio valdą registre, 52
valdos atnaujintos deklaravimo laikotarpiu, 3 perduotos iš vieno valdytojo kitam ir 3 valdoms
priimti prašymai išregistruoti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro.
Išsiųsta 65 mėsinių gyvulių ir avių augintojams pranešimai apie išmokas už jų laikymą, 42
gyventojams išsiųsti pranešimai apie laisvos bandos statuso suteikimo būtinumą veterinarinėje
tarnyboje.
Prasidėjus javapjūtės darbams, visą mėnesį kiekvieną savaitę, o po to kartą ketvirtyje buvo
teikiami ūkininkų derliaus duomenys (auginančių daugiau kaip 50 ha javų) apie parduotus ir
sandėliuose laikomus grūdų kiekius.
Kadangi žemdirbiai moka sveikatos draudimo mokestį, taip pat socialinio draudimo
mokesčius, jiems buvo teikiama informacija apie valdos ekonominio dydžio vienetą ir
priklausančius mokėti mokesčius.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta 50 notarinių veiksmų.
2011 m. seniūnijoje surašytos 128 įvairaus turinio pažymos gyventojams, išduotos 24
pažymos policijos komisariatui, 47 šeimos sudėties pažymos, 81 pažyma susirašinėjimo su
savivaldybės administracija ir kitomis institucijomis. Priimta 17 gyventojų prašymų išduoti
leidimus laidoti mirusiuosius ir išduota tiek pat leidimų laidoti Sangrūdos senosiose ir naujosiose
kapinėse. Priimti 23 prašymai ir išduoti 23 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
Sangrūdos seniūnijos teritorijoje.
Lapkričio mėnesį buvo parengtas 2012 metų dokumentacijos planas ir 2011 metų
dokumentacijos plano papildymas. Sudarytas 2012 metų registrų sąrašas.
Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas. 2011 m.
gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravo 54 žmonės. Išvyko į užsienį 6. Gauti ir įregistruoti 85
gyventojų prašymai, išduota 104 pažymos patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Priimta 1 prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir išduota 1 pažyma.
Gauta 10 gyvenamo būsto savininkų prašymų naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis
ir surašyta 10 sprendimų. Informacinėje deklaravimo sistemoje ne visų nuolat gyvenančių
seniūnijoje nepilnamečių ir jau turinčių asmens dokumentus gyventojų duomenys yra įtraukti į
gyvenamos vietos deklaravimo duomenis, todėl Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos
Respublikos VRM buvo išsiųsta 9 prašymai patvirtinti gyvenamos vietos deklaravimo datas
seniūnijoje nuolat gyvenantiems gyventojams. Seniūnijoje nuo spalio mėnesio buvo pradėta
priiminėti asmenų prašymai keisti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis. Priimti 35 prašymai
keisti gyvenamosios vietos adresą ir surašyti 35 sprendimai.
2011 m. buvo tikslinami mokyklinio ir sudaromi ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
Seniūnijos keliai pagal poreikį buvo greideriuojami, užtaisomos asfaltbetonio dangų
išdaužos, sausio–kovo mėn. valomas nuo gatvių ir kelių sniegas. 2011 m. atlikta kelių remonto
darbų valstybės biudžeto lėšomis už 120 000 Lt. Išasfaltuota kelio KV0608 atkarpa per Radiškės
gyvenvietę.
Aplinkos tvarkymui išleista 17 318,5 Lt.
2011 m. seniūnijoje už socialines pašalpas viešuosius darbus (14 000 val.) dirbo 170
žmonių, policijos siųsti nemokamus viešuosius darbus (640 val.) dirbo 6 žmonės. Buvo tvarkomos
senosios kapinės, Sangrūdos veikiančios kapinės, atnaujinta kapinių tvora, tvarkomos gyvenamųjų
vietovių gatvės ir pakelės, kertami pakelių krūmai, remontuojamos ir dažomos Sangrūdos
seniūnijos, Sangrūdos vidurinės mokyklos, Vaikų globos namų patalpos, sutvarkytas Mockų dvaro
parkas.
Seniūnijos teritorijoje yra Sangrūdos vidurinė mokykla, kurioje dirba 33 mokytojai, 14
aptarnaujančiojo personalo darbuotojų ir mokosi 232 mokiniai. Vaikų globos namuose gyvena 29
globotiniai, dirba 15 darbuotojų. Sangrūdos ambulatorijoje prisiregistravę 1 310 pacientų. Dirba 4
gydytojai, 4 bendruomenės slaugytojos, 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Veikia UAB
„Kalvarijos vaistinė“ Sangrūdos filialas.

Seniūnijoje yra 3 bibliotekos filialai: Sangrūdos, Mockų, Radiškės.
Marijampolės apskrities centrinio pašto Sangrūdos skyriuje dirba 7 darbuotojai.
Seniūnijos teritorijoje registruotos 3 kaimo bendruomenės: Sangrūdos, Radiškės, Mockavos.
2011 m. Sangrūdos kaimo bendruomenė gavo finansinę paramą iš UAB „Juodeliai“ ir AB
„Gulbelė“. Per VVG paskirtas finansavimas projektui „Autoserviso įrengimas“.
Seniūnija kartu su kultūros darbo organizatore organizavo valstybės švenčių minėjimus,
tautines šventes.

Direktorė

Vilija Remeikienė

