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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 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 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-403, 263 punktu, savivaldybės administracijos direktorius privalo raštu pateikti metinę ataskaitą už
savo ir administracijos veiklą merui ir tarybai.
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) ir į struktūrinius padalinius
neįeinantys valstybės tarnautojai bei kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-68-19 buvo
patvirtinta Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūra. Savivaldybės administraciją sudarė 12
struktūrinių padalinių, 4 struktūriniai teritoriniai padaliniai ir 5 į struktūrinius padalinius neįeinantys
darbuotojai.
2010 m. administracijos direktoriumi dirbo Valdas Aleknavičius.
CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA
Centralizuota vidaus audito tarnyba (toliau CVAT) savo veikloje vadovavosi Lietuvos
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, administracijos direktoriaus 2010 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. A-78 patvirtinta Vidaus audito metodika, administracijos direktoriaus 2009-1111 įsakymu Nr. A-171 patvirtintais Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais, pareigybių
aprašymais, kitais vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tarnyboje yra sukaupta ir
susisteminta reikiama teisinė bazė ir nuolat sekami jos pokyčiai.
CVAT yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui.
Administracijos vadovas užtikrino CVAT veiklos nepriklausomumą – nebuvo daromas poveikis
audito planavimui bei audito atlikimo procesui, pateikiant vidaus audito rezultatus, formuojant
išvadas ir rekomendacijas. Tarnyba savarankiškai planavo savo veiklą, atliko vidaus auditus bei
pateikė audito ataskaitas.
CVAT 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. Atlikę vidaus auditus, rengė
ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, vykdė pažangos stebėjimą.

CVAT 2010 metais be kitų funkcijų numatytų Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatymo 8 str. 3 p. parengė 2009 metų 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.
2010 metais CVAT buvo leista naudotis savivaldybės administracijos, jos struktūrinių
padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta
informacija, galima buvo gauti audituotų juridinių asmenų reikalingas vidaus auditui atlikti
dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus ir informaciją. Auditų metu buvo gauta reikalingi
vadovų ir darbuotojų žodiniai bei raštiški paaiškinimai, sudarytos tinkamos sąlygos savarankiškai
dirbti ir parengti objektyvias išvadas, suformuluoti ir pateikti rekomendacijas. Parengti vidaus
auditų ataskaitų projektai buvo aptariami su audituotų įstaigų vadovais ir valstybės tarnautojais ar
darbuotojais, atsakingais už atitinkamą veiklos ar darbo sritį.
Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2010 metų veiklos planas buvo sudarytas ir 2010-0111 patvirtintas CVAT vedėjos bei raštiškai suderintas su administracijos direktoriumi. Metiniame
vidaus audito tarnybos plane numatyti vidaus audito subjektai, juose atlikto ankstesnio vidaus
audito data, vidaus auditų temos ir jų atlikimų trukmė. Šis planas per 2010 m. laikotarpį buvo tris
kartus tikslinamas.
2010 metais parengtas CVAT strateginis planas 2011-2013 metams. Strateginiame plane
atlikta aplinkos bei išteklių analizė, SSGG analizė, nurodyta CVAT misija, strateginiai tikslai bei
prioritetinės kryptys, CVAT uždaviniai bei jų įgyvendinimo priemonės, taip pat efekto kriterijai.
Strateginis planas patvirtintas CVAT vedėjo bei suderintas su Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriumi.
Kiekvienam auditui atlikti buvo parengta išsami vidaus audito programa, kuri buvo
aptariama su audituojamų įstaigų vadovais bei atsakingais darbuotojais vidaus audito atlikimo
įžanginėje diskusijoje.
Atliekant vidaus auditą, priklausomai nuo subjekto, sudaroma audito atlikimo programa,
numatant tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimo priemones bei įvykdymo laikotarpius. CVAT pagal
tarnybos vedėjos patvirtintą metų veiklos planą vykdė auditus ir vertino audituojamo subjekto
vidaus kontrolės sistemos (ar atskirų jos elementų) funkcionavimą bei rizikos valdymą.
Auditų metu buvo tikrinama ir vertinama, ar audituojamieji subjektai savo veikloje laikosi
teisės norminių aktų, ar yra sudaryta ir laikomasi veiklos planų, procedūrų, ar sukurta vidaus
kontrolės sistema, ar ji realiai funkcionuoja, kaip laikomasi nustatytų ir patvirtintų tvarkų, kitų
teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos audituojamo subjekto veiklai. Patikrinama ir vertinama, ar
racionaliai, pagal norminius teisės aktus ir sutartis valdomas, naudojimas ir saugojamas patikėtas
naudoti turtas, prireikus patikrinama, ar toks turtas egzistuoja.
Atliekant vidaus auditą buvo naudojamos procedūros: tikrinimai, skaičiavimai, stebėjimai,
įvairios apklausos, priklausomai nuo tikslų ir masto. Renkant audito įrodymus atrankos būdu buvo
išanalizuojami audituojamo subjekto dokumentai – metinės ir kitos finansinės ataskaitos,
buhalterinės apskaitos analitiniai ir sintetiniai dokumentai, sutartys, priimti administraciniai
sprendimai, prireikus daromos dokumentų kopijos. Visa audito procedūrų metu surinkta medžiaga
buvo dokumentuojama darbo dokumentuose, kuriuose fiksuoti visi audito etapai, pradedant nuo
audito planavimo ir baigiant ataskaitos projekto suderinimu ir galutinės audito ataskaitos pateikimu.
Ataskaitos pateiktos audituojamųjų subjektų vadovams bei administracijos direktoriui. Vidaus
auditų metu pažeidimų, nagrinėtų atitinkamų teisėsaugos institucijų, nebuvo nustatyta.
Atliktų vidaus auditų tikrinimo ir vertinimo metu surinkta medžiaga buvo sisteminama ir
apibendrinama, jos pagrindu buvo 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. Atliktų vidaus auditų
ataskaitos parengtos laikantis Pavyzdinės vidaus audito metodikos reikalavimų. Pagal pateiktas

rekomendacijas pavaldžių audituotų įstaigų vadovai per 15 kalendorinių dienų priėmė sprendimus
dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir pateikė patvirtintus įgyvendinimo priemonių planus. Dėl
Kalvarijos savivaldybės administracijai pateiktų rekomendacijų ne visais atvejais laiku pateikiami
priemonių įgyvendinimo planai bei priimami sprendimai dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.
Po atlikto vidaus audito, atsižvelgiant į pateiktus patvirtintus įgyvendinimo priemonių
planus buvo atliekamas pažangos stebėjimas. Pažangos stebėjimas fiksuojamas pažymose, kuriose
fiksuojamos parengtos priemonės rekomendacijai įgyvendinti, vertinama priemonės tinkamumas,
taip pat rekomendacijos įgyvendinimas arba įvykdymas.
2010 metais buvo vykdomi šeši auditai, pateiktos penkios vidaus auditų ataskaitos, kuriose
suformuotos 49 rekomendacijos.
Didžiausio reikšmingumo rekomendacijos suformuotos dėl vidaus kontrolės procedūrų ir
priemonių stiprinimo, apimant įstaigose patvirtintas vidaus tvarkas, sutartis, viešuosius pirkimus,
informacijos pateikimo procesus, taip teisės aktų laikymąsi, atsiskaitymą bei kontrolę.
Pažangos stebėjimas 2010 metais buvo vykdomas 5 (penkiuose) audituotuose objektuose,
kuriuose vertinta 46 rekomendacija, įgyvendinta 36 rekomendacijos, 2 rekomendacijos neteko
aktualumo. Vertinant rekomendacijų įgyvendinimą nustatyta, kad kai kurios rekomendacijos yra
nepilnai įgyvendintos arba nepradėtos įgyvendinti. Neįgyvendintos arba dalinai įgyvendintos
rekomendacijos bus vertinamos pakartotinai, kitose audituotuose įstaigose pažangos stebėjimas bus
vykdomas 2011 metais.
2010 metais 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 atitinkamai įvertinti.
ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS
Per 2010 m. laikotarpį parengtos 2010 metų švietimo veiklos programa, Finansinė 2010
metų programa, mėnesiniai veiklos planai. Vykdyta švietimo įstaigų priežiūra ir parengtos įvairios
pažymos. Organizuotos 3 įskaitos, 13 brandos egzaminų, vykdytas pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas ir jų priežiūra.
Per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 7 pasitarimai švietimo įstaigų vadovams, 24
seminarai, pasitarimai mokytojams. Vykdyta Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos
komisijos veikla. Dalyvauta švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisijų 3 posėdžiuose.
Dalyvauta programose, projektuose, konkursuose:
ŠMM programa 2010 metais finansinė parama persikvalifikuojantiems mokytojams - 2
Kalvarijos gimnazijos ir 1 Liubavo pagrindinės mokyklos mokytojai gavo finansinę paramą, įgyjant
pedagogo kvalifikaciją.
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinei stipendijai gauti - paskirta 100
USD per mėnesį (5 mėnesiams) stipendija I kurso bakalauro studijų studentei buvusiai Kalvarijos
gimnazijos abiturientei Rasai Bagdonaitei.
ŠMM projektas „Profesinio orientavimo sistemos diegimas“ - veikia 4 Profesinio
informavimo taškai, pateiktos ŠMM paraiškos PIT atnaujinimui, gauti naują įrangą.
ŠMM programa dėl elektroninio dienyno diegimo bendrojo lavinimo mokyklose Sangrūdos vidurinei mokyklai Švietimo ir mokslo ministro 2010-10-22 įsakymu Nr. V-1862
elektroninio dienyno įdiegimui paskirti 3 kompiuteriai.
ES projektas „Kalbos ir etnokultūros paveldo aktualizavimas Lietuvos-Lenkijos pasienio
regione“ – jungtinė Kalvarijos gimnazijos ir Sangrūdos vidurinės mokyklos mokinių komanda
dalyvavo viktorinoje „Pasakykim savo kraštui MYLIU“.

Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ tarptautinė programa „Zipio draugai“, tikslas: siekiant
geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo
gebėjimų (2010-2011 m. m. dalyvavo Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Nemunaičių,
Jungėnų pagrindinės, Sangrūdos vidurinė mokyklos).
Vasaros poilsio organizavimas (9,9 tūkst. Lt sav. biudžeto lėšų, dalyvavo 66 mokiniai);
ŠMM Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa – savivaldybėje organizuotos mokomųjų
dalykų olimpiados, konkursai, mokiniai išsiųsti į zonines ir respublikines olimpiadas, konkursus.
ŠMM programa „Švietimas informacinei visuomenei“ - kompiuterinės mokomosios
programos, įvairi metodinė literatūra išdalinta mokykloms.
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro konkursas „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“.
2010 m. organizuotos olimpiados, konkursai gabiems mokiniams:
1. 59-osios matematikos olimpiados II etapas (01-08).
2. I-osios lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas (01-12).
3. 43-osios biologijos olimpiados II etapas (01-15).
4. 48-osios chemijos olimpiados II etapas (01-22).
5. 58-osios fizikos olimpiados II etapas (01-29).
6. 21-osios informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis (02-05).
7. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas (02-11).
8. Technologijų olimpiados „Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei“ II etapas (02-12).
9. Rusų kalbos olimpiados II etapas (02-18).
10. Dailės olimpiados II etapas (02-23).
11. Istorijos olimpiados II etapas (02-25).
12. Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos“ (02-25).
13. IV-V klasių mokinių matematikos olimpiados II etapas (03-05).
14. Geografijos olimpiados II etapas (03-04).
15. 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados etapas (03-17).
16. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ (03-18).
17. 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados II etapas (03-25).
18. Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ (04-05).
19. Pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“ (04-20).
20. Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „BEBRAS“ (11-12).
21. 22-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas (12-10).
Per ataskaitinį laikotarpį buvo renkami duomenys apie mokinių, dalyvavusių 2010 m.
savivaldybės bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatus, valstybinių brandos
egzaminų rezultatus, Kalvarijos savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklius 2009-2010 m. m.,
duomenys apie 2009-2010 m. m. dirbančius dailės, technologijų ir šokio mokytojus, 2010-2011 m.
m. dirbančius tikybos mokytojus ir besimokančius mokinius, duomenys apie mokinių atvykimą ir
išvykimą iš mokyklų 2009-2010 ir 2010-2011 m. m.
2010 m. ir toliau buvo koordinuojama savivaldybės mokinių tarybos veikla, organizuojamos
įvairios akcijos, renginiai, dalyvauta 3 susitikimuose – seminaruose su Švietimo ir mokslo
ministerijos bei kitų institucijų atstovais..
Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus specialistai parengė ir išsiuntė 17 dokumentų įvairioms
institucijoms, parengė 61 sprendimo projektą. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo
grupių, komisijų veikloje.

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 20010 metais
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 teises ir jo
teisėtus interesus 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 2010 m. laikotarpį į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo
įrašyta 15 šeimų, o išbrauktos 23 šeimos. Iš viso 2010 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos savivaldybėje
buvo 61 socialinės rizikos šeima, kuriose auga 176 vaikai.
Per ataskaitinį laikotarpį Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus darbuotojai, atstovaudami vaikų teises ir jų teisėtus interesus, 186 kartus dalyvavo teismo
posėdžiuose, teismui pateikė 103 išvadas. Savarankiškai, kaip ieškovai, pateikė teismui 14 bylų dėl
tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos/rūpybos steigimo, globėjo/rūpintojo paskyrimo, vaiko
gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo priteisimo bei vaiko atskyrimo nuo tėvų.
Šioms byloms buvo surašyti ieškiniai, surinkta visa reikiama informacija bei medžiaga ir pateikta
teismui.
Vaiko teisių apsaugos skyrius 22 kartus dalyvavo baudžiamosiose bylose, kuriose
nepilnamečiai vaikai buvo įtariami padarę nusikalstamas veikas, arba buvo liudininkai.
Marijampolės rajono apylinkės teismui Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai parengė
ir pateikė prašymą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo nepilnamečiui, taip pat pateikė
prašymus skirti minimalios priežiūros priemones 6 nepilnamečiams.
2010 metais Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymais įsteigė 30
laikinųjų globų / rūpybų institucijose (globos namuose): 11 vaikų apgyvendinti Kalvarijos
savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose, 9 vaikai apgyvendinti Alytaus apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namuose. Dar 10 vaikų įsteigtos laikinosios globos šeimose.
2010 metais buvo įvaikinti 2 Kalvarijos savivaldybės vaikai.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai teikė gyventojams informaciją apie galimybę
globoti / rūpintis vaiku ir apie įvaikinimą. Pateikė 63 informacijas globos namų administracijoms
apie asmens, norinčio iš globos namų savaitgaliais, švenčių ar atostogų metu, pasiimti vaiką, buities
ir gyvenimo sąlygas. Dalyvavo Kalvarijos policijos, Marijampolės rajono prokuratūros,
Marijampolės rajono apylinkės teismo rengtose nepilnamečių, kurie buvo įtariami padarę
nusikaltimus, apklausose. Siuntė 12 užklausimų Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, apie asmens, kuris nori globoti / rūpintis vaiku, teistumą ir
patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, teikė informaciją kitų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos
skyriams apie nepilnamečių tėvus, giminaičius, gyvenančius mūsų savivaldybėje.
Kalvarijos savivaldybėje 2010 metais šeimose buvo globojama / rūpinamasi 67
nepilnamečiais vaikais. Dažniausiai vaikus, likusius be tėvų globos, globojo giminaičiai, seneliai,
tik keliose šeimose, kuriose globojami visiškai svetimi vaikai, nėra giminystės ryšių.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pagal savo kompetenciją rengė administracijos
direktoriaus įsakymus, teikė Kalvarijos savivaldybės tarybai sprendimų projektus. Bendradarbiavo
su Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjais, prokurorais, keitėsi informacija, kaip geriau

atstovauti vaiko interesus įvairiose bylose. Bendradarbiavo su Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių,
Kazlų Rūdos taip pat ir kitų savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir skyriais. Teikė
informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui apie motinas,
turinčias, bet neauginančias savo vaikų, kuriems yra įsteigta globa / rūpyba ir apgyvendinti vaikų
globos namuose.
2010 m. gruodžio 31 d. Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namuose,
Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., gyveno 25 vaikai, iš kurių 8 globojami laikinai, o
likusieji nuolatinai. Artimiausiu metu 6 vaikai yra ruošiami grąžinti į šeimą.
2010 m. vyko jaunimo neformalaus ugdymo organizavimas. Kartu su Kalvarijos jaunimo
reikalų taryba organizuotas jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursas. Jaunimo
organizacijos, neformalios jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios organizacijos pateikė 4 projektus,
finansuoti 4 projektai. Aplankytas jaunimas, jaunimo grupės, organizuotas iniciatyvaus
savivaldybės jaunimo supažindinamas su galimybėmis dalyvauti projektinėje veikloje,
pasidalinimas jaunimo politikos naujovėmis su savivaldybės jaunimo NVO nariais, neformaliomis
jaunimo iniciatyvinėmis grupėmis, aktyviais moksleiviais ir su jais dirbančiais žmonėmis.
Buvo informuojamos ir konsultuojamos savivaldybės jaunimo organizacijos apie galimybes
dalyvauti Jaunimo reikalų departamento, Tarptautinės jaunimo bendradarbiavimo agentūros
inicijuojamose programose. Konsultuota paraiškų pateikimo klausimais. Organizuotas jaunimo
veiklos projektų finansavimo sutarčių pasirašymas. Kontroliuota kaip vykdomos projektuose
numatytos priemonės, naudojamos lėšos. Inicijuotas Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų
sąjungos ,,Apskritas stalas“ steigimas, parengti steigimui reikalingi dokumentai.
Per elektroninius paštus, pokalbių grupes kalvarijos-jaunimas@googlegroups.com ir
kalvarijosmt@googlegroups.com jaunimas buvo informuojamas apie seminarus, projektų
konkursus, renginius, kitus jaunimo politikos klausimus.
2010 m. buvo ir toliau koordinuojamas Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
darbas. Inicijuoti 4 šios tarybos posėdžiai.
Per ataskaitinį laikotarpį Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės dalyvavo įvairių
institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, pasitarimuose. Taip pat dalyvavo
savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių,
komisijų veikloje.
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS
2010 metais skyriuje buvo parengti 310 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų darbuotojų atostogų klausimais, 44 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymai darbuotojų komandiruočių klausimais, 264 Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai personalo klausimais.
Nemokamų atostogų 46 Kalvarijos administracijos darbuotojai per 2010 metus buvo 130
dienų.
Buvo suderinti visi Kalvarijos savivaldybės tarybai parengti 322 projektai.
Taip pat buvo rengiami, derinami ir vizuojami savivaldybės institucijų teisės aktų administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektai, atstovauta Kalvarijos savivaldybės
administracijai Marijampolės rajono apylinkės teismo 4 procesuose (6 posėdžiai), Kauno apygardos
administraciniame teisme - 3 teismo procesuose (3 posėdžiai ). Kalvarijos savivaldybės tarybai
atstovauta Kauno apygardos administraciniame teisme 1 teismo procese ( 3 posėdžiai).
Kalvarijos savivaldybėje 2010 metais 239 pareiškėjams buvo suteikta pirminė teisinė
pagalba, iš jų 27 gyventojams pirminė teisinė pagalba tuo pačiu metu dviem ir daugiau klausimų,
todėl bendras klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, skaičius- 277.
Pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmės pratęsti nebuvo pagrindo, todėl jos trukmė
nepratęsta nei vienam pareiškėjui.

Nė vienam pareiškėjui nebuvo atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą.
Negautas nei vienas pareiškėjų skundas dėl pirminės teisinės pagalbos.
78 pareiškėjams surašyta ar padėta surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Neparengta nei viena taikos sutartis, nes nei vienas pareiškėjas to nepageidavo.
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Bendrųjų reikalų skyriaus 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 322 tarybos sprendimų projektai, pagal norminius ir
metodinius raštvedybos reikalavimus parengti ir įforminti 19 tarybos posėdžių protokolai, įforminti
302 sprendimai. Nepriimti 2 sprendimai, 3 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 2010 m. laikotarpį buvo parengti ir įforminti 48 komitetų posėdžių protokolai.
Užregistruoti 48 mero potvarkiai.
Per metus gautos ir įregistruotos 409 sutartys.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti administracijos direktoriaus 142 įsakymai veiklos
organizavimo klausimais bei 376 savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymai.
Buvo tvarkomi, registruojami, perduodami vykdytojams ir susegami pagal bylų
nomenklatūrą siunčiamieji bei gaunamieji raštai, kiti dokumentai, sekami įvykdymo terminai ir t. t.
Iš kitų institucijų, įstaigų, įmonių organizacijų gauta 3 175 dokumentai. Išsiųsta 1 804 dokumentai.
2010 m. gauta 119 piliečių ir kitų asmenų rašytiniai prašymai, pareiškimai, pasiūlymai ir
skundai. Jie išnagrinėti ir įforminti pagal nustatytą tvarką.
Interesantai buvo priimami kiekvieną darbo dieną, operatyviai teikiama reikiama
informacija, nukreipiami pas tarnautojus pagal jų kompetenciją ir kt.
Pagal raštvedybos reikalavimus parengtas ir nustatyta tvarka suderintas su Marijampolės
apskrities archyvu 2011 metų savivaldybės administracijos bylų dokumentacijos planas, registrų
sąrašas. Parengti suderinimui savivaldybės įstaigų, įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų
įstaigų dokumentacijos planai.
Buvo tikrinama, ar mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos
sprendimų, siunčiamųjų dokumentų projektai parengti pagal raštvedybos reikalavimus, ar nėra
rašybos, skyrybos ir didžiųjų kalbos klaidų.
Pagal administracijos skyrių, skyriams nepriskirtų vyriausiųjų specialistų ir seniūnų
pateiktas 2009 m. veiklos ataskaitas parengta apibendrinta administracijos veiklos metų ataskaita.
Taip pat parengta apibendrinta savivaldybės tarybos ir mero 2009 metų veiklos ataskaita.
2010 m. išduota 538 archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas senatvės pensijai arba
invalidumo pašalpoms gauti, išankstiniam senatvės pensijos skaičiavimo duomenų kaupimui ir
darbo stažui apskaičiuoti.
Priimta ir archyvo fonde saugoma 78 įstaigų ir organizacijų dokumentai. Per 2010 metus
archyvo fondas papildytas 6 įstaigų dokumentais.
Buvo vykdomas savivaldybės tarybos, administracijos ūkinis ir techninis aptarnavimas.
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje 2010 metais sudaryta 462 civilinės
būklės akto įrašai, išduota 413 liudijimų.

Bendras gimimo akto įrašų 2010 metais skaičius - 132. Palyginus su 2009 metais, - 17
gimimų daugiau.125 gimimo akto įrašai sudaryti naujagimiams, 6 gimimo akto įrašai sudaryti,
apskaitant užsienio valstybėse (Airija, Anglija, Norvegija, Vokietija) sudarytus gimimo aktus. 1
gimimo akto įrašas atkurtas. Išduota 131 gimimo liudijimas.
Iš 2010 metais įregistruotų naujagimių - 65 mergaitės ir 66 berniukai. Tėvams nesusituokus,
gimė 63 vaikai, t. y., 19 vaikų daugiau nei 2009 metais. 17 naujagimių gimė vienišoms mamoms, t.
sk., 3 nepilnametėms. Tėvystę pripažino 46 asmenys. Jauniausios motinos amžius 17 metų. pirmojo
vaiko 2010 metais susilaukė 59 šeimos, antrojo - 36 šeimos, trečiojo – 22 šeimos. 3 šeimos –
susilaukė ketvirtojo, 4 šeimos – penktojo, 2 šeimos – septintojo ir po 1 šeimą devintojo ir dvyliktojo
vaiko.
2010 metais mirė 191 Kalvarijos savivaldybės gyventojas. Iš jų 106 vyrai, 83 moterys ir 2
kūdikiai. Darbingo amžiaus būdami mirė 24 vyrai ir 12 moterų. Išduota 191 mirties liudijimas.
2010 metais sudaryta 31 santuokos akto įrašas: 26 santuokos vyko metrikacijos skyriuje, 4
santuokos sudarytos bažnyčioje, į apskaitą įtraukta ir 1 užsienio valstybėje sudaryta santuoka.
Išduota 31 santuokos liudijimas. Pirmą kartą tuokėsi 23 poros. 8 poroms tai buvo nepirma santuoka:
4 vyrams ir 4 moterims –antra, 2 vyrams ir 1 moteriai – trečia.
Išduotos 5 pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo šeiminę padėtį, asmenims,
deklaruojantiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir ketinantiems įregistruoti santuoką
užsienio valstybėse.
2010 m. išsituokė 29 Kalvarijos savivaldybėje gyvenančios šeimos. Santuoką nutraukė 2
šeimos, santuokoje pragyvenusios 28 metus, 1 šeima -32 metus, 8 šeimos pragyvenę kartu nuo 10
iki 20 metų, 16 šeimų, santuokoje pragyvenę nuo 3 iki 9 metų. Be vieno iš tėvų liko gyventi 32
nepilnamečiai vaikai. Pagal gautus teismo sprendimus, sudaryti 29 santuokos nutraukimo akto
įrašai. Išduoti 59 ištuokos liudijimai.
Pagal gautus Kalvarijos savivaldybės gyventojų prašymus, buvo užvesta 19 civilinės būklės
akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo bylų: 2 civilinės būklės akto įrašo atkūrimo bylos, 3
bylos santuokos akto įrašui ištaisyti, 11 bylų gimimo akto įrašui, papildyti, ištaisyti, 2 bylos mirties
akto įrašui ištaisyti ir 2 pavardės pakeitimo bylos. Visos bylos užbaigtos, parašytos išvados,
papildymo pakeitimo akto įrašai, sudaryti atkurti įrašai, išduoti atitinkami liudijimai.
2010 metais sudaryti 79 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.
2010 m. iš kitų įstaigų gauta 185 raštai dėl civilinės būklės aktų įrašų, išsiųsta 213 raštų.
Per ataskaitinį laikotarpį įregistruota 146 piliečių prašymai dėl kartotinių liudijimų, civilinės
būklės akto įrašų ir archyvinių pažymų gavimo. Išduota 70 gimimo, 17 mirties, 7 santuokos
kartotiniai liudijimai, 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.
SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIUS
Socialinių reikalų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir poįstatyminiais aktais, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, metodine medžiaga ir
instrukcijoms, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos
direktoriaus įsakymais.
Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija bei Sveikatos apsaugos ministerija, jų departamentais, kitomis valstybinėmis,
savivaldybės institucijomis, įgyvendinančiomis socialinės apsaugos ir sveikatos politiką
Respublikoje, savivaldybėje. Įgyvendina valstybinę socialinės apsaugos ir sveikatos politiką,
įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus.

Per 2010 m. išmokų vaikams išmokėta 1 795 038 litų, 7 183 asmenims. Valstybinių šalpos
išmokų išmokėta 5 021 660 litų, 996 asmenims, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų išmokėta 9
969 litų, 26 asmenims, Socialinių pašalpų išmokėta 3 156 313 litų, 18 016 asmenims, būsto šildymo
išlaidų ir išlaidų vandens kompensacijoms išmokėta 436 345 litų 3 795 asmenims, laidojimo pašalpų
išmokėta 200 720 litų 193 asmenims. Pateiktos ataskaitos ministerijoms ir kitoms institucijoms.
Parengta Kalvarijos savivaldybės 2010 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos programa. Jos
finansavimui iš savivaldybės biudžeto skirta 23 000 litų. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės
integracijos programą pritaikytas 1 būstas neįgaliesiems, skirta 14 626 litai iš valstybės biudžeto, 3
656 litai iš savivaldybės biudžeto. Neįgaliąjam asmeniui pritaikyta gyvenamoji aplinka ir nupirktas
mobilus kopėjas. Paminėta Žmonių su negalia diena. Suorganizuotas neįgaliųjų asmenų vasaros
poilsis, kuriam finansuoti skirta 3 000 litų.
Suorganizuotas socialiai išskirtinų šeimų vaikų 2010 metų vasaros poilsis, kuriam finansuoti
skirta 2 000 litų.
Socialinių reikalų skyrius organizavo socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams.
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 43 prašymai dėl socialinių paslaugų poreikių vertinimo ir gavimo
socialinės rizikos suaugusiems asmenimis, socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikams, senyvo amžiaus
asmenims, asmenims su negalia, asmenimis su proto ar psichine negalia. Nustatyti 43 gyventojų
socialinių paslaugų poreikiai. 5 asmenys apgyvendinti stacionariose socialinės globos įstaigose.
Priimti ir patenkinti 118 prašymų dėl specialiojo transporto paslaugų gavimo. 100 gyventojų
aprūpinta techninės pagalbos priemonėmis.
Surašyti 29 šeimų aplankymų buities tyrimo aktai.
Pagal socialinių paslaugų planavimo metodikos nuostatas parengtas Kalvarijos savivaldybės
2010 metų socialinių paslaugų planas.
Priimti ir patenkinti 197 prašymai dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo.
Išduoti 238 šalpos (socialinės) pensijos, kompensacijos gavėjo, neįgaliojo pažymėjimai.
2010 m. Kalvarijos savivaldybėje 1 086 mokiniai aprūpinti mokinio reikmenimis. Mokinių
aprūpinimo mokinio reikmenimis panaudota 169 416 litų. Nemokami pietūs skirti 940 mokinių.
Mokinių nemokamam maitinimui panaudota 533 134 litų.
Priimta 80 prašymų, vienkartinėms pašalpoms gauti iš savivaldybės biudžeto, dėl sunkios
materialinės padėties, ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar kitų stichinių nelaimių, Patenkinti 58
prašymai. Išmokėta 18 600 litų.
Priimta ir patenkinta 1 443 prašymai 3 911 asmenų maisto produktams iš intervencinių
atsargų gauti. Organizuotas maisto iš intervencinių atsargų parvežimas ir išdalinimas.
Dalyvauta 13 teismo posėdžių, dėl suaugusių asmenų globos ir rūpybos nustatymo. Pateikta
11 išvadų ir 9 atsiliepimai teismui dėl globos ir rūpybos reikalingumo suaugusiam asmeniui.
Pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamo turto duomenų baze išimta 1 309 fizinių
asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti.
Savivaldybės gyventojams išduota 362 pažymos apie jiems išmokėtas socialines pašalpas ir
kompensacijas, valstybines šalpos pensijas, kitą suteiktą piniginę socialinę paramą.
Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta savivaldybės strateginio planavimo procese, biudžeto
formavimo procese, parengta socialinių reikalų plėtros programa. Dalyvauta savivaldybės tarybos
posėdžiuose, parengta 30 sprendimo projektų. Dalyvauta savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais sudarytų komisijų darbe.
2010 m. skyriuje gauti 628 informaciniai dokumentai, išsiųsti 625 dokumentai.
Parengti ir įgyvendinami savivaldybės norminiai teisės aktai dėl piniginės socialinės
pašalpos gavėjų telkimo visuomenei naudingiems darbams. Per 2010 metus išduoti 1 194 asmenims
pranešimai dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo. Parengti ir įgyvendinami savivaldybės
norminiai teisės aktai dėl išmokų mokėjimo nepinigine forma, dėl išmokų mokėjimo kortelėmis,
apsiperkant maisto prekių parduotuvėse, dėl Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmenims

su sunkia negalia asmens namuose, dėl bendrų sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos
savivaldybės gyventojams.
Koordinuojami socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektai, kuriuos
2011-2013 m. ES paramos lėšomis vykdys Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Parengta ir įgyvendinama Socialinių reikalų plėtros programa 2010-2012 metams.
2010 m. dalyvauta Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginio plano
rengime. Koordinuota Socialinės paramos ir sveikatos darbo grupės veikla, rengiant Kalvarijos
savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginį planą.
Per 2010 m. laikotarpį 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 programai iš savivaldybės biudžeto skirta 2 000
Lt.
2. VšĮ „Solidarity“, Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės administracijos projektui, kuris
remia daugiavaikes šeimas, įgyventinti iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto skirta 4 200 Lt.
3. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kalvarijos viltis“ socialiniam projektui iš
savivaldybės biudžeto skirta 1 000 Lt.
4. VŠĮ Kalvarijos ligoninės „Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, apnakvydinimo,
išblaivinimo ir kitų socialinių paslaugų teikimo Kalvarijos ligoninėje“ programai iš savivaldybės
biudžeto skirta 72 000 Lt.
5. VŠĮ Sangrūdos ambulatorijos Kalvarijos savivaldybės VŠĮ Sangrūdos ambulatorijos
pirminės asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) ir socialinių paslaugų bendro teikimo programai iš
savivaldybės biudžeto skirta 12 000 Lt.
6. VŠĮ Kalvarijos PSPC greitosios medicinos pagalbos skyriaus iškvietimų registravimo
kokybės kontrolės programai iš savivaldybės biudžeto skirta 11 000 Lt.
2010 m. savivaldybėje buvo organizuotas sveikatos programų rengimas. Kalvarijos
savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos 2009 metų ataskaita ir 2010 metų sąmata. Savivaldybėje šiais metais vykdytos šios
sveikatos programos: „Maudyklų vandens kokybės monitoringo programa 2010 metais“,
„Kalvarijos savivaldybės tęstinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2010 metų programa“
(programos sąmata - 5 000 Lt), Kalvarijos savivaldybės VšĮ Sangrūdos ambulatorijos pedikuliozės
ir niežų profilaktikos ir kontrolės 2010 metų programa (programos sąmata - 4 550 Lt), sveikos
gyvensenos ugdymo programa „Tavo pasirinkimas“ (programos vykdytojas - Kalvarijos gimnazija,
sąmata - 1 400 Lt), Vaikų socializacijos ugdymo programa (programos vykdytojas - Sangrūdos
vidurinė mokykla, sąmata - 1 400 Lt). Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija vykdė programą
„Aš esu žmogus“. Jos sąmata - 2000 Lt. VšĮ Kalvarijos PSPC parengė ūmių gyvybei pavojingų
būklių atpažinimo bei prevencijos įgyvendinimo programą, kurios įgyvendinimui iš savivaldybės
biudžeto skirta 2 400 Lt. Jungėnų pagrindinė mokykla vykdė 2 programas: Mokinių lytiškumo
ugdymo programa, (jos sąmata-1 000 Lt), Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Mes norime
gyventi sveikai“ (jos sąmata-2 000 Lt).
Toliau buvo vykdoma Triukšmo prevencijos programa – parengtas ir patvirtintas triukšmo
prevencijos veiksmų planas, nustatytos tyliosios zonos. Kalvarijos savivaldybė sudarė
bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės visuomenės sveikatos biuru, dėl paslaugų pirkimo iš šio
biuro. Atsižvelgiant į Jusevičių kaimo bendruomenės nusiskundimus, dėl netoliese esančio kiaulių
komplekso, buvo atlikti vandens kokybės tyrimai, kuriuos atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija.
Parengtas ir patvirtintas ūmių viršutinių kvėpavimo susirgimų ir gripo profilaktikos ir
gydymo planas. Dalyvauta konferencijose, seminaruose, diskusijose. Paminėta cukrinio diabeto
diena , paruoštas straipsnis vietiniame laikraštyje.

Skyriaus darbuotojos lankė sunkiai gyvenančius asmenis, neįgaliuosius, konsultavo ir
informavo gyventojus įvairiais socialinės paramos klausimais. Teikė informaciją atitinkamoms
institucijoms.
ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIUS
Ūkio ir urbanistikos skyrius 2010 metais savo veikloje sprendė įvairius klausimus, susijusius
su ūkine, komunaline veikla, savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto valdymu,
disponavimu juo, teritorijų planavimu, statybos leidimų išdavimu, adresų suteikimu, gyventojų
prašymų, skundų nagrinėjimu ir kita.
Per šiuos metus 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.
Vykdė savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto
apskaitą (išskyrus buhalterinę) - registravo valstybės bei savivaldybės turtą registruose, pateikė
buhalterinės apskaitos skyriui dokumentų kopijas. 2010 m. pradėta valstybės turto, perduoto
Kalvarijos savivaldybei, nusidėvėjusio ir netinkamo naudoti, nurašymo procedūra. Dėl didelio
nurašytino turto kiekio bei įstaigų, perdavusių šį turtą Kalvarijos savivaldybei valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise, skaičiaus, bei turto buvimo vietų įvairovės (daugiausiai valstybės
turto perduota Kalvarijos savivaldybės švietimo bei ugdymo įstaigoms), galutinis nurašymas
neatliktas, bet parengiamieji darbai padaryti bei priimtas Kalvarijos savivaldybės tarybos
sprendimas.
Per 2010 m. organizavo viešuosius nuomos konkursus: negyvenamųjų patalpų (garažų),
Suvalkų g. 51, Kalvarija (2 konkursai), negyvenamųjų patalpų (kasos) Dariaus ir Girėno g. 24,
Kalvarija.
Kaupė bei teikė duomenis apie savivaldybės turtą. Parengtos nekilnojamojo turto nuomos
bei panaudos teisėmis perduotų pastatų, patalpų suvestinės, kurios pateiktos buhalterinės apskaitos
skyriui. Teikiant savivaldybės bei valstybės turto metines ataskaitas statistikos departamentui (teikia
Finansų ir biudžeto planavimo skyrius), buvo tikrinamos savivaldybės biudžetinių įstaigų turto
balanso bei turto iššifravimo ataskaitos bei atliekami derinimai.
Rūpinosi socialinio būsto fondo plėtros programos įgyvendinimu. Buvo teikiami prašymai
Aplinkos ministerijai, tačiau jie nebuvo patenkinti, programos įgyvendinimui lėšos neskirtos.
Nuo 2010-03-05 priėmė bei registravo piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą
apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, dokumentus, sudarė bei tikslino eiles šiai paramai gauti.
Per 2010 m. buvo gauti 22 prašymai dėl socialinio būsto. Taip pat buvo teikiama išsami informacija
gyventojams apie socialinio būsto nuomą, lengvatinių kreditų būstui įsigyti (rekonstruoti) gavimo
sąlygas.
Per 2010 m. laikotarpį buvo parengti 50 tarybos sprendimų projektų dėl turto priėmimo,
perdavimo, panaudos, nuomos, patikėjimo teise perduodamo turto. Visi jie buvo patvirtinti taryboje,
po to atliktas vykdomasis šių sprendimų įgyvendinimas: parengta 10 panaudos sutarčių su
perdavimo aktais, 5 nuomos sutarys su perdavimo aktais, 7 susitarimai dėl sutarčių pakeitimo,
nutraukimo, 8 turto perdavimo-priėmimo aktai perduodant turtą patikėjimo teise.
Skyriaus darbuotojai tvarkė ataskaitinę dokumentaciją, nustatytais terminais ją teikė
įvairioms tarnyboms bei institucijoms. Dalyvavo tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų komisijų darbe.
Per 2010 m. Ūkio ir urbanistikos skyrius organizavo bei vykdė su Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos remontuojamų kelių patikrinimą ir priežiūrą, kiekvieną
mėnesį teikė informaciją susijusią su vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis bei paraiškas gauti

lėšoms iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. 2010 m. buvo
sudarytos sutartys su Lietuvos automobilių direkcija prie Susisiekimo ministerijos už 1 124 500
mln. litų, visi darbai už šią sumą buvo įvykdyti. Per 2009-2010 metus Naujojoje gatvėje buvo
įrengta lietaus nuotekų tinklai ir naujai įrengta asfaltbetonio danga. Parengti Kalvarijos
savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo šaligatvių, tilto per Šešupę Vytauto
gatvėje techninės būklės įvertinimo aprašymai, dokumentai Vilniaus ir J. Basanavičiaus gatvių
projektavimui, darbams, techninei priežiūrai, autorinei priežiūrai pirkti, darbų sutartis pasirašymui
su rangovu pagal FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Tarptautinė inžinierių
konsultantų federacija) sąlygas. Suorganizuota viešųjų darbų atranka darbdaviams atrinkti.
Pasirašius su darbdaviais sutartis, jie konsultuoti programos vykdymo metu.
Per ataskaitinį laikotarpį organizuoti susitikimai-pasitarimai „Daugiabučių namų
atnaujinimo programa“ su daugiabučių namų gyventojais, namų administratoriumi, Būsto ir
urbanistinės plėtros agentūros Marijampolės regioniniu padaliniu.
2010 m. buvo toliau registruojamos topografinės ir išpildomosios nuotraukos, tikslinama
pastatų inventorizacija, registruojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas.
2010 m. parengta techninė dokumentacija 19 techninių projektų, 10 projektų ekspertizių
pirkimui, 3 projektų darbų techninei priežiūrai pirkti bei 9 darbų pirkimams, atliekama ir šių
projektų darbų priežiūra.
Per ataskaitinius metus kiekvieną mėnesį buvo atlikta savivaldybės įstaigų elektros
įrengimų, elektros apskaitų apžiūra, nurašomi elektros skaitiklių rodmenys, pažymos apie elektros
energijos sunaudojimą pateikiamos AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Marijampolės
klientų aptarnavimo skyriui ir savivaldybės administracijos buhalterijai. Atlikta Kalvarijos miesto ir
savivaldybės kaimų gatvių apšvietimo elektros apskaitos ir valdymo skydelių periodinio
aptarnavimo, lempų keitimo darbai, ruoštos elektros maitinimo, įrengimų išdėstymo schemos.
Vasaros periodui kaimuose atjungtas gatvių apšvietimo elektros maitinimas, taimeriai išimti
saugojimui. Kartu su AB Rytų skirstomieji tinklai Alytaus regiono Marijampolės skyriaus
darbuotojais atlikta savivaldybės administracijai priklausančių 65 elektros apskaitos taškų
patikrinimai (apžiūros). Įrengti nauji gatvių apšvietimai Kalvarijos seniūnijos Jurgežerių ir Šaltųjų
Šaltinių kaimuose. Atlikta Kalvarijos savivaldybės administracinių pastatų, esančių Laisvės g. 2,
Kalvarija, Akmenynų, Liubavo ir Sangrūdos kaimuose, elektros instaliacijos priežiūros darbai.
Vykdyta elektros ūkio priežiūros, remonto ir atnaujinimo darbų techninė priežiūra.
Kalvarijos savivaldybės vyriausiasis architektas 2010 metais savo veikloje 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 ataskaitinius metus Ūkio ir urbanistikos skyrius, iki 2010-07-01 - Marijampolės
apskrities viršininko administracijos prašymu, o nuo 2010-07-01 – Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus
prašymu, pateikdavo duomenis apie žemės sklypus, rengė administracijos direktoriaus įsakymus dėl
žemės sklypų ribų tvirtinimo, buvo patvirtinta penkių sklypų ribos. Rengė dokumentaciją susijusią
su žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimu, Kalvarijos savivaldybei priklausančių pastatų
žemės sklypų valdymo teisę įrodančių dokumentų sutvarkymu. Vyriausioji specialistė dirbo su
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema
,,Infostatyba“. Iki 2010 m. spalio 1 d. užsakinėjo sąlygas techniniams projektams rengti, siuntė
įstaigoms, išduodančioms sąlygas reikalingus dokumentus. Parengė 75 sąlygų sąvadus. Rengė
dokumentaciją, susijusią su detaliuoju ar specialiuoju teritorijų planavimu. Registravo patvirtintus
teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre, teikė ataskaitas
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Iki 2010-07-01 -

Marijampolės apskrities viršininko administracijos prašymu, o nuo 2010-07-01 – Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos
skyriaus prašymu, teikė išrašus apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Dirbo su
Valstybinės įmonės Registrų centro programa adresų suteikimui. Įgyvendino Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 464 3 punktą – Kalvarijos mieste buvo pakeisti
58 kampiniai numeriai. Buvo suteikinėjami adresai Kalvarijos savivaldybės kaimų teritorijų
nekilnojamiesiems objektams – pastatams ir prie jų esantiems žemės sklypams. Per 2010 m.
suteikta 1 200 adresų.
2010 m buvo išduoti 57 statybos leidimai. Patvirtinti keturi kaimo plėtros žemėtvarkos
projektai.
EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius per 2010 m. išdavė 6 vienkartines licencijas, 6
licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 6 leidimusi vežti keleivius reguliaraus
susisiekimo kelių transporto maršrutais, 1 kaimo turizmo paslaugų teikimo pažymėjimą. Patikslino
2 licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 3 licencijas verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais. Išdavus Kaimo turizmo paslaugos teikimo pažymėjimą, buvo suvesti visi
reikalingi duomenys į Nacionalinės turizmo informacijos sistemos centrinę duomenų bazę.
Per ataskaitinį laikotarpį koordinuota keleivių pervežimo vietiniais maršrutais savivaldybės
teritorijoje sistema. Tirtas keleivių srautas visuose Kalvarijos savivaldybėje registruotų vežėjų
aptarnaujamuose maršrutuose bei vykdyta keleivinio kelių transporto kontrolė.
Parengtos bei pasirašytos 2 bendruomenių bei religinių bendruomenių rėmimo sutartys.
Savivaldybės vykdytų viešųjų pirkimų vertė yra mažesnė už VPĮ 9 str. 14 d. nustatytas
tarptautinių pirkimų vertės ribas be pridėtinio vertės mokesčio. Todėl savivaldybė vykdė tik
supaprastintus pirkimus.
Per 2010 m. įvykdyti 72 mažos vertės apklausos būdu pirkimai, kai prekių, paslaugų vertė
iki 20 tūkst. Lt. (darbų – 50 tūkst. Lt.).
Per ataskaitinį laikotarpį 21 pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu ir mažos vertės
pirkimų būdu, kai prekių, paslaugų vertė didesnė kaip 20 tūkst. Lt (darbų – 50 tūkst. Lt), vykdė
Kalvarijos savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija ir Administracijos direktoriaus
įsakymais sudarytos komisijos.
Neskelbiamų supaprastintų derybų būdu vykdyti 5 papildomų darbų pirkimai, 28
supaprastinti atviri pirkimo konkursai.
Viešųjų pirkimų tarnybai buvo teikiamos pirkimų supaprastinto atviro konkurso būdu
procedūrų bei sutarties įvykdymo ataskaitos, paklausimai dėl vykdomų pirkimo procedūrų atitikimo
VPĮ.
Taip pat buvo analizuojami savivaldybės administracijos pirkimų iniciatorių pateikti prekių,
paslaugų ir darbų aprašymai, jų kiekiai, techniniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, pirkimopardavimo sutarčių projektai bei kiti dokumentai. Parengti mažos vertės ir supaprastinto atviro
konkurso dokumentai.
Kaip ir kasmet buvo parengtas ir keletą kartų tikslinamas Kalvarijos savivaldybės
administracijos 2010 m. viešųjų pirkimų planas.
Parengtos ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų sekantiems projektams:
1. „Kalvarijos savivaldybės gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai“;
2. „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
3. „Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“;
4. „Kalvarijos dienos globos namų plėtra“;

5. „Pastato Laisvės g.2, Kalvarijoje, rekonstrukcija“;
6. „Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“;
7. „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
8. „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“ (Kalvarijos bažnyčios projektas);
9. „Geriau būti kartu. Turizmo plėtra abipus sienų“;
10. „Aistiškių vandens tiekimo sistemos atnaujinimas“;
11. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Sangrūdos kaime“;
12. „Bendruomenės reikmėms naudojamo pastato rekonstrukcija Aistiškių kaime“;
13. „Bažnyčios kapitalinis remontas Akmenynų kaime“;
14. „Liubavo seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija“;
15. „Jungėnų kultūros namų pastato renovacija ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas“;
16. „Kalvarijos savivaldybės detaliųjų specialiųjų planų parengimas“.
Parengti, pateikti ir tikslinti projektiniai pasiūlymai Regioninės plėtros tarybai dėl projektų
finansavimo:
1. „Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija“;
2. „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių sutvarkymas. Darbai“;
3. „Pastato Laisvės g.2, Kalvarijoje, rekonstrukcija“;
4. „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų rekonstrukcija“;
5. „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos savivaldybėje“;
6. „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir
aplinkos sutvarkymas“;
7. „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Kalvarijos savivaldybės institucijose“;
8. „Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“
Parengti ir pateikti projektiniai pasiūlymai tiesiai ministerijoms:
1. „Viešosios turizmo infrastruktūros kūrimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“;
2. „E. sveikatos paslaugų plėtra Kalvarijos savivaldybėje“;
3. „Arklių pašto komplekso pritaikymas turizmo reikmėms Kalvarijos mieste“.
Pateikta ir patikslinta 14 projektinių pasiūlymų pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra (planavimo būdu).
Vykdytas visų finansuotų projektų paraiškų administravimas.
Skyriaus darbuotojai organizavo savivaldybės dalyvavimą bendruose projektuose su kitais
partneriais: Alytaus ir Lazdijų rajono savivaldybėmis, Punsko valsčiumi, Krasnapolės valsčiumi,
Korycin savivaldybe, Oziorsko rajono administracija, Suvalkų valsčiaus administracija.

Kalvarijos savivaldybės administracijos projektų įgyvendinimo suvestinė 2011 m. vasario 1 d.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

2010 m.
įgyvendinti
projektai ir
įsisavintos lėšos,
Lt
290 395,70
100 301,70

Regioniniai projektai
1.
„Kalvarijos miesto gatvių ir
šaligatvių sutvarkymas. Techninė
dokumentacija“
2.
„Kalvarijos savivaldybės ilgalaikio 190 094,00
strateginio plėtros plano
atnaujinimas ir strateginio veiklos
plano parengimas“
3.
„Šešupės upės būklės gerinimas
Kalvarijos miesto ribose“
4.
„Detaliųjų ir specialiųjų planų
parengimas“
5.
„Kalvarijos miesto gatvių ir
šaligatvių sutvarkymas. Darbai“
6.
„Elektroninės demokratijos
priemonių diegimas Kalvarijos
savivaldybėje“
7.
„Jungėnų kultūros namų pastato
renovacija ir aplinkos gerbūvio
sutvarkymas“
8.
„Kalvarijos dienos globos namų
plėtra“
9.
„Kalvarijos savivaldybės vaikų
laikinosios
globos
namų
rekonstrukcija“
10. „Kalvarijos
sporto
centro

Įgyvendinami
projektai ir 2010
m. įsisavintos
lėšos, Lt
153 378,18

Pateiktos
paraiškos

4 754 014,59

2011 m.
teikiamos
paraiškos

4 690 276,59

Pasirašytos
finansavimo ir
administravimo
sutartys, Lt
5 846 838,26

1 136 518,00
205 876,00
3 462 977,90
153 378,18

211 084,00

2 533 570,79

1 031 433,00
320 971,91

441 235,41

rekonstrukcija“
„Pastato Laisvės g.2, Kalvarijoje
rekonstrukcija“
12. „Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio
"Žilvitis" modernizavimas“
13. „Poilsiavietės ir kempingo
įrengimas prie Orijos ežero“
14. „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo
didinimas Kalvarijos savivaldybės
institucijose“
15. „Universalaus daugiafunkcio
centro steigimas Kalvarijos
savivaldybėje“
16. „Pastato Akmenynų seniūnijoje
renovacija, pritaikymas
bendruomenės reikmėms ir
aplinkos sutvarkymas“
17. „Bendrojo plano koregavimas ir
detaliųjų bei specialiųjų planų
parengimas“
18. Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas Kalvarijos vaikų
lopšelyje-darželyje „Žilvitis“
Valstybės projektų sąrašas
18. „Kalvarijos gimnazijos pastato
rekonstrukcija“
19. „Kalvarijos savivaldybės
Akmenynų pagrindinės mokyklos
pastato rekonstrukcija“
20. „Kalvarijos savivaldybės Liubavo
pagrindinės mokyklos pastato
rekonstrukcija“
11.

528 829,37
728 356,47
820 852,00
283 671,00

717 011,76

1 900 178,36

240 936,47

727 627,00

6 175 858,89
2 533 015,06

9 561 404,71
3 070 601,0

412 814,29

544 106,00

439 462,16

488 468,00

„Kalvarijos savivaldybės
Sangrūdos pagrindinės mokyklos
pastato rekonstrukcija“
22. „Kalvarijos muzikos mokyklos
rekonstravimas“
23. „Veiklos procesų tobulinimas
Kalvarijos savivaldybėje“
24. „Vandens tiekimo ir nuotekų
infrastruktūros plėtra Kalvarijoje“
Bendradarbiavimo per sieną
programos
25. „Kultūrinės industrijos – Lietuvos
ir Lenkijos pasienio regionų
darnaus vystymo galimybės“
(Kalvarijos kultūros ir poilsio
parkas)
26. „Vandens turizmo plėtra pasienio
regione“
27. „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina
senovines tradicijas“ (Kalvarijos
bažnyčios projektas)
28. „Geriau būti kartu. Turizmo plėtra
abipus sienų“ (Sporto centro
remontas
ir
Techninės
dokumentacijos parengimas)
Kaimo plėtros projektai
29. „Aistiškių vandens tiekimo
sistemos atnaujinimas“
30. „Bendruomenės reikmėms
naudojamo pastato rekonstrukcija
Sangrūdos kaime “
31. „Bendruomenės reikmėms
naudojamo pastato rekonstrukcija
Aistiškių kaime“
21.

1 139 955.95

1 444 573,88

451 776,47

527 680,00
1 000 000,00

1 198 834,96
8 370,00

2 485 975,83
4689 707,95

1 188 291,48

8 370,00

1 126 165,25

62 126,23
3 373 919,00

1 315 788,95

1 066 201,62
69 386,00
197 426,18

298 520,63

2 994 007,24

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.

„Bažnyčios kapitalinis remontas
Akmenynų kaime“
„Liubavo seniūnijos
administracinio pastato
rekonstrukcija“
„Kalvarijos savivaldybės vaikų
laikinosios globos namų patalpų
rekonstrukcija“
„Mokyklos pastato rekonstrukcija
Brukų kaime“
„Bažnyčios kapitalinis remontas
Liubavo kaime“
„Bažnyčios kapitalinis remontas
Sangrūdos kaime“
„Pastato-laisvalaikio
salės
rekonstrukcija Trakiškių kaime“
„Pastato-pradinės mokyklos
rekonstrukcija Salaperaugio
kaime“
„Mokyklos pastato rekonstrukcija
Senosios Radiškės kaime“
„Jusevičių pradinės mokyklos
rekonstrukcija“
„Sangrūdos
seniūnijos
administracinio
pastato
rekonstrukcija“
„Geriamojo vandens kokybės
gerinimas Jungėnų kaime“ (VVG)
„Trakėnų kaimo bendruomenės
pastato rekonstrukcija“ (VVG)
Liubavo bendruomenės namų
remontas (VVG)
Iš viso:
290 395,70

223 468,81
277 400,00

277 400,00

298 570,00
167 024,00
204 400,00
211 699,00
167 900,00

244 614,24
292 000,00
350 400,00

130 000,00
350 000,00
300 000,00
6 337 607,07

10 509 924,16

7 684 283,83

16 596 534,45

2010 m. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus specialistai organizavo ir rengė
Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 metų strateginį plėtros planą.
Organizavo ir vykdė strateginio veiklos parengimą.
Parengė Nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarką.
Per 2010 m. laikotarpį buvo parengti 65 savivaldybės tarybos sprendimų projektai, daugiau
kaip 70 administracijos direktoriaus įsakymų.
2010 m. dalyvauta administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų įvairių komisijų bei
darbo grupių darbe (dėl ilgalaikės banko paskolos pirkimo, vežėjo (operatoriaus) parinkimo vežti
keleivius reguliaraus vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusais maršrutais MarijampolėKalvarija-Miklausė-Kalvarija-Marijampolė
ir
Marijampolė-Kalvarija-Zapalimai-KalvarijaMarijampolė, komisijose, Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 m. plėtros strateginio plano rengimo
darbo grupėsė ir kt.).
Rengtos ir tikslintos ataskaitos administracijos direktoriui, merui bei atsakingoms
institucijoms (agentūroms, ministerijoms, apskrities administracijai) apie rengiamus ir
įgyvendinamus projektus, jų eigą.
Teikta informacija skyriui priskirtais klausimais kitiems skyriams bei pavieniams
darbuotojams ir asmenims, valstybinėms institucijoms.
Atliktas projektų viešinimas savivaldybės tinklalapyje, regioninėje bei vietinėje spaudoje.
Dalyvauta seminaruose ir mokymuose, organizuotuose ESFA, ŠMM, VRM, ŽŪM, CPVA,
APVA. Atstovauta savivaldybei Regiono plėtros taryboje, LVPA, APVA ir kitose institucijose.
Daug konsultuotasi įvairiais veiklos klausimais su specialistais, dirbančiais LR susisiekimo
ministerijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinėje
tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje, LVPA, NMA, CPVA, kitų savivaldybių administracijose.
Per 2010 m. ataskaitinį laikotarpį vykdyti šie supaprastinti pirkimai:

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATLIKTI
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2010 METAIS

Pirkimo
data

2010-0104

2010-0115

2010-0107

2010-0107

2010-0201

2010-0203

2010-0205

2010-0205

2010-02-

Prekės,
Sutarties
paslaugos įvykdymo
ar darbų
data
kaina
Projekto „Aistiškių
UAB „Kauno 53 633,00 2010-01vandens tiekimo sistemos hidrogeologij
31
atnaujinimas“ techninio
a“
projekto parengimas ir
rangos darbai įrengiant
naują gręžinį
Projekto ,,Veiklos
UAB
29 880,00 2012-04procesų tobulinimas
„Dotus“
30
Kalvarijos savivaldybėje“
administravimas ir
viešinimas
Projekto
„Kalvarijos UAB
27 951,00 2011-10savivaldybės
vaikų „Travėja“
15
laikinosios globos namų
pastato
techninio
projekto parengimo ir
vykdymo priežiūra
Projekto
„Kalvarijos UAB
23 958,00 2011-11sporto centro pastato „Travėja“
30
rekonstrukcijos pastato
techninio
projekto
parengimo ir vykdymo
priežiūra
Ilgalaikė 54 mėnesių
AB
~215 2014-091962 tūkstančių litų
„Swedbank“
000,00 30
komercinė banko
paskola
Projekto ,,Elektroninės
UAB
17 580,00 2011-08demokratijos priemonių
„Dotus“
31
diegimas Kalvarijos
savivaldybėje“
administravimas ir
viešinimas
Projekto „Kalvarijos
UAB
3 450 2011-12miesto gatvių ir
„Parama“
000,00 10
šaligatvių sutvarkymas.
Darbai“
Projekto „Kalvarijos
UAB
9 680,00 2011-12Dienos globos namų
„Hidrostatyb
30
pastato rekonstrukcijos
os projektai“
techninio projekto
parengimo ir vykdymo
priežiūros paslauga
Projekto „ Kalvarijos
UAB
7 623,00 2011-12Pirkimo pavadinimas

Laimėjęs
dalyvis

Už sutarties
vykdymą
atsakingas asmuo
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

Finansų ir biudžeto
planavimo
skyriaus vedėjas
Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

Ūkio ir

05

2010-0218

2010-0223
2010-0225

2010-0303

2010-0304

2010-0310

2010-0310

2010-0315

2010-0324

vaikų lopšelio – darželio
“Žilvitis” pastato
rekonstrukcijos techninio
projekto parengimo ir
vykdymo priežiūros
paslauga
Projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Kalvarijoje“
techninio projekto
vykdymo priežiūra
Kalvarijos gimnazijos,
pastato rekonstrukcijos
darbai
Projekto „Kalvarijos
savivaldybės šaligatvių
rekonstrukcijos “
techninių projektų
vykdymo priežiūra
Projekto „Kultūrinės
industrijos – Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
darnaus vystymosi
galimybės“
rekonstravimo darbai
Projekto „Elektroninės
demokratijos priemonių
diegimas Kalvarijos
savivaldybėje“ įdiegimas
Projekto „Kalvarijos
sporto centro pastato
rekonstrukcijos“
techninio projekto
ekspertizė
Projekto „Kalvarijos
savivaldybės Vaikų
laikinosios globos namų
pastato rekonstrukcijos“
techninio projekto
ekspertizė
Projekto „Kultūrinės
industrijos – Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
darnaus vystymosi
galimybės“
rekonstravimo darbų
techninė priežiūra
Kalvarijos savivaldybės
vietinės reikšmės kelių ir

„Urbanistika
“

30

urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB „Sweco 21 780,00 2012-04Lietuva“
10

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Egistena“ ir
Ko
Metas
Ražinskas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

279 2010-09895,00 30
11 950,00 2011-1210

UAB
„Alkesta “

997 2011-06510,90 01

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Audiotonas“

193 2011-08481,00 31

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Statybos
projektų
ekspertizės
centras “
UAB
„Statybos
projektų
ekspertizės
centras “

6 800,00 2010-0726

4 200,00 2010-0726

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Optimum
projektai“

5 730,00 2011-0601

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Parama“

109 2010-12946,66 01

Ūkio ir
urbanistikos

2010-0324

2010-0406

2010-0406

2040-0406
2010-0406

2010-0407

gatvių greideriavimas,
griovių atstatymas
Projekto „Šešupės upės
būklės gerinimas
Kalvarijos miesto ribose“
planuojamos ūkinės
veiklos atrankos poveikio
aplinkai vertinimui
dokumentų parengimas
Projekto „Kalvarijos
vaikų lopšelio – darželio
“Žilvitis” pastato
rekonstrukcijos“
techninio projekto
ekspertizė
Projekto „Kalvarijos
Dienos globos namų
pastato rekonstrukcijos“
techninio projekto
ekspertizė
Vaikų vasaros poilsio
organizavimas
stacionarioje stovykloje
Kalvarijos savivaldybės
vietinės reikšmės kelių ir
gatvių su žvyro danga
stiprio atstatymo
seniūnijų keliuose,
pralaidų įrengimo darbai
ir kelio ženklai
Kalvarijos savivaldybės
vietinės reikšmės kelių ir
gatvių techninė priežiūra

UAB
„Strateginiai
transporto
sprendimai“

3 993,00

UAB
„Statybos
projektų
ekspertizės
centras “

3 999,00 2010-0923

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Statybos
projektų
ekspertizės
centras “
VšĮ „Gintaro
poilsiavietė“

5 881,00 2010-1012

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

UAB
„Parama“

UAB
„Saugvila“

2010-0413

Žemės sklypų kadastrinių UAB
matavimų ir topografinių „Topografas“
planų atlikimas

2010-0423

Naudotas mini traktorius UAB
su darbiniais padargais
„Litechnija“

2010-0428

Naujosios g. šaligatvio
techninio darbo projekto
parengimas ir vykdymo
priežiūra
Aušros g. šaligatvio
techninio projekto
parengimas ir vykdymo

2010-0428

UAB
„Saugvila“

UAB
„Rusnė“

2010-0521

skyriaus vyr.
specialistas
Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas

Švietimo ir
ugdymo skyriaus
vedėjas
479 2010-12-01 Ūkio ir
803,85
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas

9 900,00 2010-0831

6 900,00 2010-1201

~21 2011-04417,00 29

30 000,00 2010-0521

6 897,00 2011-1201

11 495,00 2011-1103

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Kalvarijos
seniūnijos
vyriausiasis
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.

2010-0527

priežiūra
Judrusis (mobilus) ryšys

UAB „Bitė
Lietuva“

specialistas
Vyriausiasis
specialistas
informatikai
164 2011-11-30 Žemės ūkio ir
553,70
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
~12 2012-12000,00 01

Kalvarijos savivaldybės
Akmenynų seniūnijos
Aistiškių kadastrinės
vietovės melioracijos
griovių remontorekonstrukcijos darbai
Kalvarijos savivaldybės
želdynų ir želdinių
inventorizavimas bei
apskaita

UAB
„Valmasta“

Projekto „Kalvarijos
miesto gatvių ir
šaligatvių sutvarkymas.
Darbai“ techninė darbų
priežiūra
Kalvarijos savivaldybės
kaimų bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių
pavėžėjimo į bendrojo
lavinimo mokyklas ir į
namus
Krūmapjovių, vejapjovių,
motorinių pjūklų,
žoliapjovės pirkimas

UAB
„Saugvila“

2010-0630

Kalvarijos savivaldybės
kaimų gatvių apšvietimo
įrengimas

25 800,00 2010-1101

2010-0710

Vandentiekio tinklų
plėtra Vilniaus g.,
Kalvarijos mieste

UAB
„Kalvarijos
komunalinin
kas“
UAB
„Leimesta“

2010-0713

Projektų „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
investicinių projektų
parengimas ir
konsultacijos projekto
įgyvendinimo klausimais
Projekto „Pastato
Akmenynų seniūnijoje
renovacija, pritaikymas
bendruomenės reikmėms
ir aplinkos sutvarkymas“
investicinis projektas

UAB „Teco
consulting“

60 191,46 2010-1018

UAB
„Lyderio
akademija“

12 342,00 2010-1030

2010-0601

2010-0601

2010-0602

2010-0602

2010-0615

2010-0715

VĮ
24 500,00 2010-12Valstybinis
06
miškotvarkos
institutas
11 787,85 2010-1210

1 ir 2 pirkimo
~ 133
dalis: UAB
100,00
„Marbeta“
3 pirkimo
dalis :UAB
„Autoridas“
UAB
17 918,00
„Saulasta“

Vyriausiasis
specialistas
gamtosaugai ir
kultūros vertybių
apsaugai
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas

2011-0803

Švietimo ir
ugdymo skyriaus
vedėjas

2010-0707

Kalvarijos
seniūnijos
vyriausiasis
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Žemės ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas

129 2011-12853,07 30

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas

„Universalių
daugiafunkcių centrų
steigimas Kalvarijos
savivaldybėje“
investicinio projekto
parengimas
Projekto „Kalvarijos
savivaldybės vaikų
laikinosios globos namų
pastato rekonstrukcija”
darbai
Projekto „Kultūrinės
industrijos - Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
regionų darnaus
vystymosi galimybės“
tarptautinio plenero
organizavimas

UAB
„Lyderio
akademija“

Kalvarijos savivaldybės
Akmenynų seniūnijos
Aistiškių kadastrinės
vietovės melioracijos
griovių remontorekonstrukcijos darbų
techninė priežiūra
Dalyvavimo Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos
Federacijos
bendradarbiavimo per
sieną programoje
galimybių studijos
parengimas

A.Griciaus
firma

4 100,00 2011-1130

Žemės ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas

UAB
„Lyderio
akademija“

9 680,00 2010-0914

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vedėjas

2010-0820

Projekto „Kalvarijos
dienos globos namų
plėtra“ administravimas
ir viešinimas

UAB
„Vizart“

20 328,00 2011-1130

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas

2010-0820

Projekto „Kalvarijos
sporto centro pastato
rekonstrukcijos“ darbai
Statinių
kadastro
duomenų tikslinimas bei
kadastro duomenų bylų
suformavimas su patikra
Projekto „Kalvarijos
savivaldybės vaikų
laikinosios globos namų
rekonstrukcija“ darbų

UAB
„Kegisa“

379 2011-11825,36 30

2010-0715

2010-0726

2010-0802

2010-0804

2010-0809

2010-0830

2010-0901

12 463,00 2010-1015

UAB „Šakių
monolitas“

263 2011-10720,91 15

VšĮ
„Suvalkijos
turizmo ir
verslo
informacijos
centras“

62 500,00 2010-0904

VĮ „Registrų
centras“
Marijampolė
s filialas
UAB
„Užvadas“

8 750,00 2011-0313

2 100,00 2011-0801

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas
Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vedėjas

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vyr.
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

techninė priežiūra
2010-0901

Projekto „Kalvarijos
sporto centro
rekonstrukcija“ darbų
techninė priežiūra

4 000,00 2011-1130

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

2010-0908

Būsto pritaikymo
žmonėms su negalia
darbai

UAB
17 579,99 2010-11„Kalvarijos
30
komunalininka
s“

Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

2010-0927

Projekto „Šešupės upės
būklės gerinimas
Kalvarijos miesto ribose“
administravimas

UAB
„Geotaškas“

2010-0929

Mažalapės liepos ir
paprastojo ąžuolo
sodinukai

UAB
„Soltra“

2010-1004

Naudotas
autobusas
vežti

2010-1013

Kanceliarinės prekės

2010-1019

Detaliųjų
parengimas

2010-1019

Kalvarijos miesto
teritorijos ribų
pakeitimas ir
suderinimas

UAB
„Aplinkos
inžinerija“

49 489,00 2011-0820

2010-1019

Kalvarijos savivaldybės
šilumos ūkio specialiojo
plano parengimas

UAB
„Envitra“

11 979,00 2011-0924

2010-1026

Kalvarijos savivaldybės
Jungėnų kultūros namų
pastato rekonstrukcijos ir
aplinkos gerbūvio

UAB
„Užvadas“

keleivinis UAB
mokiniams „MALviga“

21 054,00

2011-1130

7 860,00 2011-1104

94 259,00 2010-1119

UAB „Piko
valanda“

~7 000,00 2011-1108

planų UAB „Dujų
sfera“

60 742,00 2011-0731

*

*

*

Ekonominės
plėtros ir
investicijų skyriaus
vyr. specialistas
Vyriausiasis
specialistas
gamtosaugai ir
kultūros vertybių
apsaugai
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas
Bendrųjų reikalų
skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjo
pavaduotojas-vyr.
architektas
Ūkio ir
urbanistikos
skyriaus vedėjas

sutvarkymo techninio
projekto parengimas ir
projekto vykdymo
priežiūra
2010-1123

Jusevičių k. v. „Orijos“
Nr. 2 melioracijos
projekto sistemos Nr. 8
avarinio remontas

UAB
„Valmasta“

2010-1130

Microsoft programinės
įrangos arba lygiavertės
programinės įrangos
licencijų išperkamoji
nuoma
Projekto „Kalvarijos
vaikų lopšelio – darželio
„Žilvitis“
modernizavimas“ darbai
Baldai socialinių reikalų
skyriaus kabinetams

UAB „Allna
Intelligence“

UAB
„Audvika“

5 596,25 2010-1217

2010-1206

Kompiuterinė įranga

5 718,00 2010-1229

2010-1213

UAB
„Skaitmenini
s pasaulis“
AB
„Lietuvos
paštas“

LR laikraščių ir žurnalų
prenumerata 2011
metams su pristatymu
Pastato, esančio Laisvės
g. 2, Kalvarijoje,
*
techninio projekto
parengimas ir projekto
vykdymo priežiūra
Kalvarijos sav.,
UAB
Kalvarijos sen., Trakiškių „Sumeda“
k. v. „Gintaro“ Nr. 13
melioracijos projekto
sistemos Nr. 9 avarinio
remontas
Kelio ženklai
UAB „Kelio
ženklai“

2010-1202

2010-1206

2010-1214

2010-1217

2010-1220

2010-1227

Projekto
“Kalvarijos
vaikų
lopšelio-darželio
„Žilvitis“
modernizavimas”
administravimas
ir
viešinimas

*

*

10 289,90

2010-1201

120 2013-12352,65 29

*

*

4 848,97 2011-1231

*

*

Žemės ūkio ir
melioracijos
skyriaus vyr.
specialistas
Vyriausiasis
specialistas
informatikai
Ūkio ir
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FINANSŲ IR BIUDŽETO PLANAVIMO SKYRIUS
Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir vykdydamas jam
pavestas funkcijas, parengė ir pateikė savivaldybės tarybai tvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2010
metų biudžeto projektą. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010-02-20 sprendimu Nr. T-58-20
patvirtintas Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžetas – 25624,3 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžetas teisės aktų nustatyta tvarka buvo tikslinamas 9 kartus dėl
Vyriausybės priimtų sprendimų, papildant savivaldybės biudžeto lėšas socialinėms išmokoms ir
kompensacijoms mokėti – 2625,5 tūkst. Lt, taip pat kompensuojant savivaldybei negautas 2009
metais pajamas – 793,9 tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto pajamų planas viršytas 547,7 tūkst.Lt arba
planas įvykdytas 105,2 procento. Dėl savivaldybės tarybos priimtų sprendimų suteikti mokesčių
lengvatas 2010 metais biudžetas negavo 133,6 tūkst. Lt pajamų.
Savivaldybės biudžeto asignavimai naudoti Vietos savivaldos įstatymui ir kitiems
įstatymams įgyvendinti vykdant savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas
programas. 2010 metais savivaldybės 10 švietimo, 3 sporto ir kultūros biudžetinės įstaigos, 2
socialinės globos įstaigos, priešgaisrinė tarnyba ir savivaldybės administracijos skyriai 8 veiklos
programas. Didžiausia išlaidų dalis - 51,0 procentas - buvo panaudota švietimo reikmėms, 23,0
procentai – socialinei apsaugai, 5,6 procento – kultūros, sporto reikmėms, 2,5 procento – aplinkos
apsaugai, likusioms sritims – mažesnės dalys.
Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidų planas įvykdytas 97,7 procento.
2010 metais savivaldybės administracijos ir įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti
savivaldybės ir valstybės vardu nutarta imti 2431,9 tūkst. Lt paskolų, suteikta garantijų arba pratęsta
laidavimas už 190,7tūkst. Lt.
Kalvarijos savivaldybės 2010 metų biudžeto ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka, gavus
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, bus teikiama tvirtinti Kalvarijos savivaldybės
tarybai.
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Kalvarijos savivaldybės administracija bankuose turi trisdešimt septynias atsiskaitomąsias
sąskaitas Swedbank banke, Snoro banke ir Nordbanke.
Dirbančiųjų skaičius 2010 metų pabaigoje - 89, iš jų keturios moterys ilgalaikėse vaiko
auginimo atostogose. Politinio pasitikėjimo - 4; valstybės tarnybos tarnautojų – 48,,, pagal darbo
sutartis – 37..
Buhalterinės apskaitos politika patvirtinta 2005 m. birželio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.
A-112.
Finansavimas ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas. Per 2010 metus gauta 10 572,1 tūkst.
Lt asignavimų, iš jų: valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti – 6 374 tūkst. Lt , specialiosioms
programoms- 55 tūkst.Lt; VIP (melioracija)- 96 tūkst. Lt, savivaldybės funkcijoms vykdyti – 4
046,7 tūkst. Lt. Lt.
Kalvarijos savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto aplinkos tvarkymo darbams
panaudojo 542,6 tūkst.Lt, iš jų Kalvarijos seniūnija - 198,6 tūkst. Lt, Sangrūdos seniūnija - 20,2
tūkst. Lt, Liubavo seniūnija - 36,5 tūkst.Lt, Akmenynų seniūnija – 17,8 tūkst.Lt.; kelių priežiūrai –
278,3 tūkst.Lt; komunalinių atliekų iš viešųjų vietų 62,2 tūkst. Lt; techninės dokumentacijos
rengimui -35,5 tūkst.Lt; gatvių apšvietimui, jų priežiūrai ir naujų linijų įrengimui -145,8 tūkst.Lt;
vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui vasaros stovyklose 9,9 tūkst.Lt; soc. remtinų šeimų vaikų vasaros
poilsio stovyklose 2,0 tūkst.Lt; jaunimo organizacijų veiklos skatinimui -4,9 tūkst.Lt; religinių
bendruomenių rėmimui -10,0 tūkst.Lt; nemokamam moksleivių pavežimui -332,1 tūkst. Lt; vaikų

ugdymo programoms vykdyti -5 tūkst.Lt; paslaugų teikimui asmenims su negalia- 95,4 tūkst.Lt;
neįgaliųjų socialinės integracijos programai -21,4 tūkst.Lt; lengvatiniam keleivių pavežėjimui 164,5 tūkst.Lt ir kt.
Kalvarijos savivaldybėje per 2010 metus išmokėta 11 328,6 tūkst.Lt pašalpų, kompensacijų
ir kitų lengvatinių išmokų pinigais, iš jų socialinės pašalpos 3154,7 tūkst. Lt; pašalpos mirties atveju
201,8 tūkst.Lt, pagal valstybės įstatymą pašalpos vaikams, globos išmokos bei įsikūrimo ir kt.
1795,0 tūkst. Lt, kompensacijos kietam kurui įsigyti, šiluminei energijai bei šaltam vandeniui 711,4
tūkst. Lt, mokinio aprūpinimas reikmėmis 169,1 tūkst.Lt, lengvatinis keleivių pavėžėjimas 164,5
tūkst. Lt, valstybinėms pensijoms ir kitoms šalpos išmokoms 5 021,7 tūkst. Lt, transporto išmokoms
10 tūkst. Lt., vienkartinėms pašalpoms 36,6 tūkst. Lt.
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto metų pabaigai yra už 63336,0 tūkst. Lt. Vykdant
įvairius projektus atlikta darbų, kurių dėka padidėjo turimo turto vertė-8028,6 tūkst. Lt, iš jų
Kalvarijos gimnazijos pastato -3369,5 tūkst.Lt, Liubavo pagrindinės mokyklos pastato - 469,5
tūkst.Lt; Sangrūdos vid. mokyklos pastato -1219,7 tūkst. Lt; Kalvarijos muzikos mokyklos pastato
– 502,1 tūkst.Lt; Akmenynų pagrindinės mokyklos – 509,7 tūkst.Lt, Kalvarijos kultūros parko 147,8 tūkst.Lt ir kt.
Debitinis įsiskolinimas iš viso 346,5 tūkst. Lt, iš jų 4,1 tūkst. Lt biudžeto lėšų.
Kreditinis įsiskolinimas iš viso sudaro 3014,0 tūkst. Lt arba 1735,1 tūkst. Lt mažesnis nei
metų pradžioje. Sumažėjo negrąžintų paskolų suma. Pagal naują apskaitos politiką paskolų apskaitą
tvarko Finansų skyrius, todėl 2011 metų pradžioje negrąžintų paskolų suma bus perduota Finansų
skyriui apskaityti. Biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas yra 388,6 tūkst. Lt. Didžiausias
įsiskolinimas šalpų ir išmokų, pašalpų, kompensacijų už šiluminę energiją ir šaltą vandenį gavėjams
už gruodžio mėn. 882,9 tūkst.Lt ir paskolų už 1603,9 tūkst.Lt.
Pavedimų lėšos. Gauta lėšų įvairiems pavedimams vykdyti 9 534 tūkst. Lt, iš jų šalpos
išmokoms ir transporto kompensacijoms bei jų administravimui 5 132,8 tūkst.Lt, išmokoms
vaikams ir jų administravimui 1 853,9 tūkst. Lt, kelių remontui bei priežiūrai 2116,9 tūkst.Lt, iš jų
993,3 tūkst.Lt buvo negautos lėšos už 2009 metų kelių priežiūros darbus, sveikatos priežiūrai
mokyklose 42,9 tūkst.Lt, visuomenės sveikatos programai 16,4 tūkst. Lt, būsto pritaikymas
neįgaliesiems 14,6 tūkst.Lt, iš ŠMM gimnazijos pastato renovacijai 224,0 tūkst.Lt.
2010 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauta finansinė parama projektams 5999,3
tūkst. Lt.
Per metus surinkta 6,9 tūkst. Lt. už patalpų nuomą.
Buvo naudojama kompiuterinė programa “Labbis” darbo užmokesčio ir turto apskaitai
atlikti. Skyriuje dirba penki darbuotojai. Bankinių sąskaitų operacijos atliekamos pagal Telehansa
sutartis elektroniniu būdu. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pereinama 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.
ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS
Per praėjusį 2010 m. deklaravimo laikotarpį buvo priimta, suarchyvuota ir išsiųsta, į
ŽŪIKVC 1478 pasėlių deklaracijos. Pasėlių deklaracijose elektronine forma pateikta 11 202 laukai.
Kadangi 2010 m. pirmą kartą žemės ūkio pasėlių deklaravimas buvo vykdomas elektroniniu būdu,
išryškėjo visos žemėtvarkos specialistų atliktos žemės nuosavybės atstatymo klaidos. Todėl pasėlių
deklaravimo metu 50 asmenų buvo pasiųsta į Marijampolės žemėtvarkos skyrių dėl naujų žemės
nuosavybės arba dėl valstybinės žemės nuomos planelių išdavimo.
Priimta 44 prašymai perimti žemės ūkio valdas iš mirusių asmenų, paveldėjusių įvairias
tiesiogines išmokas. Buvo priimti 201 papildomas dokumentas iš asmenų, deklaruojančių žemės
ūkio pasėlius, dalyvaujančių įvairiose paramose. Surinkta 10 paraiškų pagal 2007-2013 m. gaunamą

paramą ,,Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku”. Surinkta 27 prašymai
pareiškėjų, gavusių atsietąsias išmokas už energetinius pasėlius, skirtus biokuro gamybai.
Atnaujinti ir sutikslinti duomenys 2 906 kaimo valdose, išsiųsta kaimo valdų siuntos į VĮ
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą. Įregistruotos 48 kaimo valdos ir išregistruotos 28
kaimo valdos, įregistruota partnerystės sutartis. Kartu su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus specialistais buvo
derinamos sutartys dėl valstybinės žemės nuomos. Įregistruoti 49 ūkininko ūkiai, išregistruoti – 34,
keisti duomenys 13 ūkininkų ūkių, suarchyvuota ir priduota į archyvą 30 likviduotų ūkininkų ūkių
bylų.
Sutikslinti duomenys tiesioginėms išmokoms už ėriavedes ir karves žindenes, gauti.
2010 m. pavasarį buvo priimamos paraiškos pieno kvotų pirkimui per aukcioną. Surinktos
27 pieno kvotų paraiškos paveldėjusiems perėmėjams ir 9 prašymai pieno kvotos grąžinimui iš
laikinojo rezervo, patikslinta 4 pieno kvotų paraiškos už 2006-2007 m. kvotinį pieną.
Patikslinti 42 galvijų laikytojų duomenys, tiesioginėms išmokoms už bulius, gauti.
Priimtos 47 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. Parengti ir išsiųsti atsakymai į 382 raštus.
Suteikta informacija daugiau kaip 3000 interesantų pasėlių deklaravimo, europinio dydžio vienetų
(EDV ), tiesioginių išmokų, pieno kvotų, mokesčių, mokamų teritorinėms ligonių kasoms ir
pensijiniam draudimui, ir kitais klausimais. Buvo sukviesti 5 žemdirbių susirinkimai. Išduota 215
pažymų apie ekonominio vieneto dydį.
Pateikta atliktų patikrų ataskaita Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Dalyvauta 5 Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdžiuose, dviejuose Žemės ūkio ministerijos
bei Nacionalinės mokėjimo agentūros suorganizuotuose pasitarimuose. Dalyvauta 3 lauko dienose,
respublikinėje žemdirbių šventėje Žemės ūkio universitete. Apskaičiuota 23 ūkininkams kredito
palūkanų kompensavimas, 3 ūkininkams ir vienai žemės ūkio bendrovei gyvulių draudimo įmokų
kompensavimas.
Per 2010 m. buvo atlikta 175 traktorių ir 87 priekabų techninės apžiūros. Įregistruota 71
traktorius, 45 priekabos, atlikta 120 technikos perregistravimų, 12 technikos įkeitimų įregistravimų
ir išregistravimų. Įregistruota 6 technikos areštavimo ir areštų nuėmimo atvejai. Išduota 116 nauji
traktorių ir traktorinių priekabų numeriai.
Apskaičiuota ir teikta savivaldybės ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių savaitinė/ketvirtinė
nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių ataskaita.
Dalyvauta patikrose ir išduotos 9 pažymos ūkininkams, kurie dėl liūčių padarytos žalos
neįvykdė sutartinių įsipareigojimų supirkėjams, parduodant grūdus bei rapsus. Taip pat dalyvauta
patikrose ir išduota 4 pažymos ūkininkams, kurie dėl drėgmės pertekliaus negalėjo apsėti pūdymus.
Suorganizuoti 9 žemdirbių mokymai. Ištirta 11 pareiškėjų skundų.
2010 m. Kalvarijos savivaldybės melioracijos reikmėms iš valstybės biudžeto buvo skirta
137,5 tūkst.Lt., iš jų investicijų lėšos 96,0 tūkst. Lt, turto nedidinančios lėšos - 41,5 tūkst. Lt.
Iš valstybės investicijų programos buvo atlikti šie darbai:
Kalvarijos sav. Akmenynų sen. Aistiškių k.v melioracijos griovių bei jų statinių
rekonstrukcija ( 3 km, atlikta darbų už 96000,00 Lt)., viso projekto įgyvendinimo vertė 168653,70 Lt.( 2010- 2011 m. projektas ).
Iš paprastų lėšų atlikti šie darbai:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita;
smulkių melioracijos gedimų šalinimas;
Smetoniškės polderio siurblinės priežiūra.

2010 metais buvo užbaigtas įgyvendinti projektas „ Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos
seniūnijos Smetoniškės polderio pylimų ir melioracijos griovio rekonstrukcija ‘‘ siekiant gauti
paramą pagal 2007 – 2013 m. KPP priemonę „ Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“. Projekto metu buvo rekonstruota 4,14 km polderio pylimų ir 0,55 km melioracijos
griovio. Viso projekto vertė 820096,33 Lt., iš kurių 90 proc. sudarė ES lėšos.
2010 m. buvo parengti melioracijos darbų ir priemonių perspektyviniai bei einamieji planai,
investicijų projektai, suorganizuotos melioracijos darbų ir statinių projektų techninės – sąmatinės
dokumentacijos ekspertizės, priimti atlikti projektavimo darbai, gavus šių ekspertizių išvadas.
Parengti melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbų vykdymo
tiksliniai sąrašai. Parengtos užduotys statinių renovacijai ir statybai naudojant ES struktūrinių fondų
lėšas, kiekvieno mėnesį kontroliuota atliktų darbų apimtys bei kokybė, pagal nustatytos formos
aktus priiminėjami atlikti darbai.
Organizuota melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūra, objektų
priėmimas. Nustatoma techninės sąlygos, projektuojant melioruotuose žemės plotuose kelius,
geležinkelius, požemines komunikacijas, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir
kitus įrenginius, taip pat kitus statinius. Derinama kitų žinybų projektinė dokumentacija,
kontroliuojami jų vykdomi darbai, turintys įtakos vandens rėžimui melioruotoje ir melioruotoje
žemės ūkio paskirties žemėje.
Išduoti melioruotos žemės sklypų savininkams ar kitiems naudotojams statinių techniniai
dokumentai, žemėlapiai, eksploatacijos taisyklės ir privalomos sąlygos.
Konsultuoti žemės savininkai statinių priežiūros klausimais, kontroliuoti 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 esančius valstybei
nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius.
Tikrinta išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymas, teiktos techninės konsultacijos.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo renkami, sisteminami ir analizuojami 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, numatytos neatidėliotinos priemonės statinių
kokybiškam funkcionavimui užtikrinti. Parengti dokumentai, išduodant leidimus statiniams ir
melioracijos darbams vykdyti.
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VALSTYBINĖS KALBOS TVARKYMAS
Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytojas vyriausiasis specialistas darbą
pradėjo 2009 m. lapkričio 2 d.
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 2010 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.
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.
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 šios bendrosios ir specifinės rekomendacijos
kalbos vartotojams:
1.
Kada vartotini terminai sertifikatas, liudijimas, pažymėjimas ir pažyma?
2.
Artėja vietos savivaldos rinkimai. Ar reikia „rinkiminių kalbų ir pažadų“...?
3.
Artėja Lietuvos karių diena. Kaip vadinti kariuomenėje tarnaujančius žmones?
4.
Ar žinote, kaip taisyklingai vadinti citrusinius vaisius?
5.
Kalbos įdomybės akiračiui plėsti.
6.
Ar žinote, kaip kitose kalbose suvokiama „gimtoji kalba“?
7.
...su žodžiu „motina“ yra susiję ir „metro“, „metropolis“?
8.
Žodis „jubiliejus“ nukelia į Mozės laikus?
9.
Kada vartoti pareigybė, o kada – pareigos?
10. Dėl žodžio kaina reikšmės ir vartosenos.
11. Ar žinote, kaip vadinti gimines?
12. Apie eglutę, Kalėdas, kalėdaičius ir kita.
13. Kokia ta eglutė ir kuo ji puošiama: žaislais ar papuošalais, puošmenomis?
14. Plotkelis ir šližikas nevartotini bendrinėje kalboje.
15. O kokie metų pabaigos ir pradžios švenčių ir personažų pavadinimai ir kaip juos
derėtų rašyti?
16. Kaip geriau sakyti: „kalėdinis koncertas“ ar „Kalėdų koncertas“?
17. Kas žinotina apie maisto gaminių pavadinimų rašymą ir pačius pavadinimus.
18. Ar taisyklingas patiekalo pavadinimas „šnicelis“?
19. Ar vartotinas patiekalo pavadinimas „befstrogenas“?
20. Ar vartotinas žodis „kebabas“?
21. Kokie galimi patiekalo pavadinimo „liuliakebabas“ pakaitai?
22. Ar tinkami pavadinimai „frikadelis“, „buljonas“?
23. „Faršas“, „malinys“ ar „įdaras“?
24. Koks taisyklingas žuvies pavadinimas: „chekas“, „hekas“, „sidabrinė menkė“, „jūros
lydeka“?
25. Ar taisyklingas valgio pavadinimas „ragu“?
26. Kaip pavadinti išskrostą ir išskleistą žuvį: žuvies išklotinė?
27. Kur mes gyvename: mieste ar miestelyje?.. O kaip jis vadinamas: Kalvarija ar
Kalvarijos?..
28. Bendra informacija apie Kalvariją papildyti savivaldybės tinklalapiui.
29. Ar žinote, kad... mineralinis vanduo ne toks pat kaip mineralizuotas.
30. Naujosios svetimybės ir jų atitikmenys.
31. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009-12-23 sprendimo Nr. T-55-13 kalbos
(analizė).

32. Dėl valstybinės kalbos vartojimo kai kurių dalykų per Kalvarijos savivaldybės tarybos
57, 58, 60, 32, 66, 69, 71, 73, 74, 75 posėdžius ir rekomendacijos posėdžių dalyvių kalbos
kultūros bei taisyklingumo klausimais.
33. Jau beldžiasi gražiausios metų šventės. ar mokame pasveikinti jų proga?
34. Populiarėja šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne –ė.
35. Teisės kalbos taisyklingumas ir tikslumas.
36. Kalbos praktikos patarimai. Ūkio ar ūkinis, o gal ūkiškas?
37. Dėl Vidaus tvarkos taisyklių kalbos.
38. Dažniausios klaidos, daromos viešosiose kalbose (Tarybos narių kalbos
taisyklingumas per posėdžius).
39. Viešai kalbantys asmenys daugiausia daro kirčiavimo klaidų (Tarybos narių kalbos
taisyklingumas per posėdžius).
40. Rekomendacijos savaitraščiui „Kalvarijos kraštas“ dėl kalbos taisyklingumo.
41. Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinės mokyklos interneto tinklalapio
kalbos patikra.
42. Rekomendacijos dėl interneto svetainės kalbos Kalvarijos gimnazijos direktorei.
43. Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo.
44. Metodiniai patarimai dėl nelietuviškų asmenvardžių linksniavimo.
45. Dėl raštvedybos ir dokumentų tvarkymo savivaldybės įstaigose.
46. Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo.
47. Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose.
48. Kaip rašyti telefonų numerius?
49. Rekomendacijos dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos
zonose įrengimo ir kalbos ir kt.
Reguliariai tikrinama išorinė reklama, viešieji užrašai, prireikus įrengti jie derinami, pvz.: V.
Jankeliūnienės „Grožio stilius“, Vyrų ir moterų kirpykla, pedikiūras, manikiūras ir kt.
Patikrintos Kalvarijos savivaldybės Alksninės pagrindinė mokykla, Kalvarijos savivaldybės
viešoji biblioteka ir kitos įstaigos, surašytos atitinkamos tikrinimo ataskaitos. Tikrinimo aktų ar
nurodymų surašyti neprireikė.
Suredaguota Socialinių reikalų skyrius informacija socialinių išmokų, lengvatų, nemokamo
moksleivių maitinimo ir kitais 2010 m. pakeistais klausimais interneto svetainei ir informacijos
viešinimui – iš viso 33 straipsniai.
Savivaldybės interneto svetainės skyriui „Naujienos“ suredaguoti, patikslinti iš viso 123
informaciniai pranešimai. Be to, skyriui „Apie Kalvariją“ iš esmės sutvarkytas ir suredaguotas
straipsnis „Kalvarijos miesto atsiradimas ir raida“ su gausiomis fotoiliustracijomis ir parašais po
jomis.
2010 m. dalyvauta galimų tarnybinių nusižengimų tyrimo komisijose (5 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 kitų komisijų ir darbo grupių
veikloje.
2010 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, kaip antai: enciklopedijų leidyklai leidiniui „Kas yra
kas Lietuvoje“, leidykloms „Algimantas“, „Eniro Lietuva“ ir kt.

Papildytas surinktų, susistemintų, sukirčiuotų toponimų, hidronimų sąrašas ir pateiktas
suinteresuotoms institucijoms bei Valstybinei kalbos inspekcijai. Valstybės įmonei Registrų centras
teiktos žinios, tikslinti kaimų pavadinimai ir kt.
Parengta Kalvarijos savivaldybės interneto tinklalapiui papildoma medžiaga skyriui
„Valstybinės kalbos priežiūra ir kontrolė“, apimanti kai kuriuos kanceliarinės kalbos patarimus,
santrumpas, savivaldybės toponimų ir hidronimų 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. Visada atsižvelgiama į leidėjų pažangą.
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.
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
Civilinė sauga
2010 metais patikslinta 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, savivaldybėje
parengtos informacinės medžiagos savivaldybės gyventojams apie šiuos objektus išplatinimas bei
informacinės medžiagos apie šių objektų veiklą rengimo organizavimas ir koordinavimas.
Savivaldybės administracija šią informaciją paskelbė interneto tinklalapyje. Apie objekto veiklą
informacinę medžiagą parengė 9 savivaldybės teritorijoje esantys objektai.
Registruojami duomenys apie ekstremalius įvykius.
Išplatinti lankstinukai ir plakatai apie ugnies daromą žalą.
Įvyko 6 saugaus eismo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyta 15 klausimų ir priimta 15
sprendimų.
Vykdyta 10 priemonių Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos 2010 metams, šioms priemonėms skirta 24 214 Lt.
Gaudomi beglobiai šunys ir katės, šiam darbui Kalvarijos savivaldybė išleido 1 420 Lt.
Vykdyta oralinė laukinių gyvūnų vakcinacija prieš pasiutligę.
Pavasarinio polaidžio metu patikrinta visų 14 hidrotechninių statinių būklė.
Vyko tolimesnis 7 hidrotechnikos statinių teisinis pripažinimas bešeimininkiais arba
šeimininko nustatymas.
Pavasarinio polaidžio metu buvo parengtas raštas Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamentui „Dėl Lakinskų elektrinės veiklos“.
Vyko sodybų ir butų priešgaisriniai tikrinimai.
Savivaldybės administracija parengė ir išplatino informaciją apie žolės ir miško deginimo
žalą. Išplatinti lankstinukai savivaldybės mokyklose, seniūnijose, įmonėse, įstaigos, organizacijose
ir daugiabučiuose gyvenamuose namuose apie gaisrų daromą žalą, surengti 2 reidai su aplinkos
apsaugos agentūra ir 2 reidai su ugniagesiais pavasarį, kai vyko žolės deginimas.
Parengtas valstybinės reikšmės objektų sąrašas.
Vykstant žemdirbių susirinkimams, nuolat buvo kalbama apie ugnies daromą žalą gamtai ir
turtui. Žemdirbių susirinkimuose mokymus gaisrų išvengimo klausimu vedė PGTV inspektorius.

Parengta informacinė medžiaga apie gaisrus. Internetiniame puslapyje skelbta informacija apie
gaisrų pavojus ir kaip jų išvengti.
Patikslintas ir patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. D-66 Kalvarijos savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijos
planas.
Patikslinti Veiksmų teroro ir masinio naikinimo ginklo panaudojimo atveju planas ir
kalendorinis planas.
Parengta gyventojų ir civilinės sistemos subjektų perspėjimo ir informavimo tvarka,
Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, perspėjimo sistemos
priežiūros organizavimo tvarka.
Parengtas civilinės saugos 2011 metų švietimo grafikas.
Įvyko 2 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai.
2010 m. gegužės 31 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-163 „Dėl Kalvarijos
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos“ sudaryta ekstremalių situacijų komisija ir patvirtinti
ekstremalių situacijų komisijos nuostatai.
2010 m. spalio 5 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-289 „Dėl ekstremalių
situacijų operacijų centro sudarymą ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarytas
operacijų centras ir patvirtinta jo darbo organizavimo tvarkos aprašas.
2010 m. evakavimo pratybas pravedė 6 mokyklos.
Gruodžio mėnesį internetiniame puslapyje skelbta informacija apie padėtį keliuose, esant
sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms.
2010 m. gruodžio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-372 „Dėl Kalvarijos
savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių“ buvo 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 „Kalvarijos komunalininkas“. Civilinės saugos
dokumentacija tvarkoma aplaidžiai nėra paskirto atsakingo asmens.
Parengta 12 administracijos direktoriaus įsakymų civilinės saugos klausimais.
Mobilizacija
Teiktos ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos. Parengta mobilizacijos štabo narių,
turinčių teisę dirbti su slapta informacija ataskaita. Pateikti duomenys apie darbuotoją, atsakingą už
mobilizacinį darbą. Pateikti duomenys Respublikos galimybių katalogo atnaujinimui.
Karo prievolė
2010 m. įvyko 6 Kalvarijos savivaldybės šauktinių atrankos komisijos posėdžiai. Į Kauno
karo prievolės centrą pasiųsta 20 jaunuolių sveikatos patikrinimui. Teikta metinė ir ketvirtinės
finansinės ataskaitos.
Darbų sauga
Konsultuojami darbuotojai, juos priimant į darbą, pravestas kasmetinis darbuotojų saugos ir
sveikatos periodinis instruktažas.
Darbas komisijose
Dirbta Šauktinių atrankos, Administracinės teisės pažeidimų, Antikorupcijos, Gaisrų ir
stichinių nelaimių žalos nustatymo, Leidimų išdavimo nefasuotais naftos produktais prekiauti,
Gyvūnų padarytos žalos miškui nuostolių skaičiavimo komisijose. Taip pat dalyvauta kitų
administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
GAMTOSAUGA IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA
Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto gamtosaugai ir kultūros
vertybių apsaugai pareigybė įsteigta atstovauti savivaldybę valstybinėse, kooperatinėse,
visuomeninėse bei privačiose įstaigose ir įmonėse sprendžiant aplinkos apsaugos ir kultūros

paveldo klausimus, įgyvendinti valstybės kultūros paveldo, aplinkos apsaugos politiką bei
savivaldybės institucijų sprendimus šiose srityse.
Valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kalvarijos
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, vykdydamas Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto
(gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai) pareigybės aprašyme numatytas funkcijas atliko, šiuos
darbus:
Administravo Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą:
1. Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų
lėšų naudojimo ataskaita.
2. Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų
sąmata.
3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis dalinai
finansuota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pravesta 20 procentų
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant medžioklės plotų
naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą.
4. Specialiosios programos lėšomis įgyvendinta 2009 metų savivaldybės aplinkos oro
monitoringo programa. Labiausiai pažeidžiamose septyniose savivaldybės vietose, tirta, ar aplinkos
oras neužterštas sieros dioksidu, azoto oksidais, amoniaku, sieros vandeniliu. Parengta metinė
aplinkos oro monitoringo tyrimų pasyviaisiais sorbentais Kalvarijos savivaldybės ataskaita už 2010
metus.
5. Iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo skirta 10,2
tūkstančių litų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms
kompensuoti. Įvyko du Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir prevencinių priemonių
vertinimo komisijos posėdžiai, kurių metu buvo įvertintos miško savininkų, valdytojų ir naudotojų
paraiškos diegiamoms prevencinėms priemonėms kompensuoti bei atliktų darbų perdavimopriėmimo aktai.
6. Įsigyti ir pasodinti Kalvarijos mieste 33 mažalapės liepos sodinukai.
7. Vykdyta beglobių gyvūnų plitimo kontrolė. Sugautas 61 beglobis gyvūnas.
Išnagrinėti 110 gyventojų prašymų dėl želdinių pertvarkymo ir išduoti 109 leidimai
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
Kaip valdybos narys, vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai dalyvavo
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ veikloje, kuriant regiono atliekų
tvarkymo sistemą. 2010 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti regioninė atliekų tvarkymo sistema. Pradėjo
veikti didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelė Kušliškių k., Kalvarijos sen.
Suorganizuotas 1 visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyko 12 valdybos posėdžių.
Vyr. specialistas, kaip komisijos narys, vykdė „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams, atliekų
priėmimo aikštelių eksploatavimo ir nerūšiuotų komunalinių atliekų pervežimo į Marijampolės
regioninį sąvartyną“ paslaugų pirkimo atvirąjį konkursą. Praėjusiais metais įvyko 6 Viešųjų pirkimų
komisijos posėdžiai.
Vyriausiasis specialistas Ekstremalių situacijų valdymo centro narys, Kalvarijos
savivaldybės gaisrų ir stichinių nelaimių nuostoliams nustatyti komisijos narys, Kalvarijos
savivaldybės administracijos mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo ir
suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimo komisijos sekretorius, Vietos veiklos grupės
valdybos narys.
Kartu su UAB „Marijampolės švara“ organizuota antrinių žaliavų, stambiagabaričių ir
pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų akcija.
Vyriausiasis specialistas direktoriaus įsakymu paskirtas Būsto pritaikymo žmonėms su
negalia komisijos pirmininku. Komisija patikrino pareiškėjų ir savivaldybės administracijos

pateiktus dokumentus, patvirtino nustatytą būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikį, sudarė
pareiškėjų eilę ir patikrino rangovų atliktus darbus.
Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai konsultavo gyventojus
atliekų tvarkymo sistemos, želdinių tvarkymo, kultūros paveldo apsaugos ir kitais klausimais.
Per ataskaitinį laikotarpį periodiškai kontroliuoti gyventojai, kaip 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 5 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 3 Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Dalyvauta 3 seminaruose aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo išsaugojimo bei kitais su
darbine veikla susietais klausimais.
Atliktas savivaldybės hidrotechninių statinių būklės patikrinimas pavasarinio polaidžio
metu.
Vyriausiasis specialistas dirbo Kalvarijos savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje.
Suderino 30 statybos techninių projektų, pritarė 7 detaliųjų ir 1 specialiojo plano rengimui.
2010 m. buvo suderintos 4 paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams
gauti ar jiems koreguoti.
Vykdyta kultūros paveldo objektų stebėsena, fotofiksacija ir apsauga. Surašyti 18 kultūros
paveldo objekto būklės patikrinimo aktai.
Parengtas ir pateiktas Lietuvos ornitologų draugijai Kalvarijos savivaldybės keistinų
gandralizdžių sąrašas.
Įvertinta vandalų padaryta žala Mockavos buvusio dvaro pastatams. Atlikti dvaro
administracinio pastato konservavimo darbai.
Atlikta savivaldybės želdinių inventorizacija. Parengtas Kalvarijos savivaldybės želdynų ir
želdinių inventorizavimo ir tvarkymo projektas 2011-2020 m. Sudaryti Kalvarijos savivaldybės
želdinių ir ūkinių priemonių planai.
Vyr. specialistas kaip Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos miškui nuostolių skaičiavimo
komisijos pirmininkas organizavo komisijos darbą nustatant žalą padarytą P. Stankevičiaus miškui.
Vyr. specialistas dirbo J. Karpavičienės Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto istorijos
specialybės studentės paveldosauginės praktikos vadovu.
AKMENYNŲ SENIŪNIJA
Akmenynų seniūnijos teritorijoje 2011 m. sausio 1 d. gyveno 833 gyventojai. Daugiausia
gyventojų gyvena Akmenynų kaime (276), Aistiškių kaime (220) ir Girkantų kaime (71). Alšenkos
ir Papiliakalnių kaimuose šiuo metu gyventojų nėra. Iš viso seniūnijos teritorijoje yra 20 kaimų.
2010 metais Akmenynų seniūnijos teritorijoje gimė 17 naujagimių, mirė 9 gyventojai.
Akmenynų seniūnijos darbuotojai 2010 metais atliko šiuos darbus:
1.Užregistruoti gauti raštai – 67.
2. Parašyti siunčiami dokumentai – 44.
3 .Išduota gyventojams pažymų dėl šeimos sudėties – 73.
4. Parengti ir pateikti Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir Valstybinei
mokesčių inspekcijai tris ir daugiau vaikų turinčių daugiavaikių motinų bei šeimoje esančių
darbingų šeimos narių sąrašai.
5. Išduota pažymų gyventojams Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui dėl
pastatų –13.
6. Išduota gyventojams pažymų įvairioms įstaigoms ( teismui, policijai ir t.t.) – 9.

7. Išdalinta Gyventojų žemės nuomos mokesčių deklaracijos (Kalvarijos savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus pavedimu) – 38.
8. Sudaryta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
9. Sudaryta 2011 metų bylų dokumentacija ir registrų sąrašas.
10. Sudaryta Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas. Viso įrašyta ir sunaikinta 62 bylos.
11. Sudarytas Nuolatinio saugojimo specialiosios veiklos bylų apyrašo Nr.1 tęsinys. Įrašyta
10 saugojimo vienetų, kurių chronologinės ribos 2006-2008 m.
12. Sudarytas Nuolatinio saugojimo ūkinių knygų apyrašo Nr.2 tęsinys. Viso įrašyta 13
saugojimo vienetų.
13. Sudarytas Ilgo saugojimo bylų apyrašo Nr.3 tęsinys. Įrašyta 2006 metų 2 saugojimo
vienetai.
14. Sudaryta Istorijos ir 2006-2008 metų dokumentų sutvarkymo pažyma.
15 Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų ir duomenys įrašyti į Gyventojų
registro centrinę duomenų bazę – 37.
16 . Priimta prašymų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 37.
17. Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 44.
18. Priimta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir duomenys
įrašyti į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę – 6.
19. Priimta prašymų išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą – 4.
20. Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 4.
21. Priimta prašymų naikinti deklaravimo duomenis- 5.
22. Parašyta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo – 5.
23. Priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų ir duomenys surašyti į Gyventojų
registro centrinę duomenų bazę – 13.
24. Išduota leidimų žemės kasimo darbams – 1.
25. Atlikti notariniai veiksmai - patvirtinta 15 dokumentų nuorašų.
26. Išduota pažymų dėl žemės ūkio veiklos – 2.
27. Sudaryta Seniūnijos veiklos programa 2010 metams .
28. Kartu su komisija surašytas trumpalaikio materialaus turto nurašymo aktas, atlikta
materialinių vertybių inventorizacija.
29. Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos
komisariato prašymu parašyta charakteristikų -11.
2010-02-20 įvyko Akmenynų seniūnijos seniūnaičių sueiga. Seniūnaičiams buvo įteikti
pažymėjimai.
2010-01-29 Akmenynų pagrindinės mokyklos patalpose vyko susitikimas su Seimo nariu
Mantu Varaška. Dalyvavo seniūnas ir seniūnijos gyventojai. Buvo aptarti seniūnijos gyventojams
aktualūs klausimai.
Seniūnija organizavo viešuosius darbus. 2010 m. Akmenynų seniūnijoje viešuosius darbus
dirbo 5 žmonės. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. kiekvieną mėnesį apie 30 žmonių dirbo visuomenei
naudingus darbus. Kiekvienas atidirbo nuo 16 iki 80 valandų kiekvieną mėnesį. 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.
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. Išduota 8 leidimai laidoti Akmenynų kaimo kapinėse.
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, prie Aistiškių kaimo bibliotekos,
Būdviečių ežero pakrantės, prie paminklo Kauniškių kaimui atminti, prie paminklų partizanams
atminti Akmenynų, Būdviečių ir Girkantų kaimuose.
Atlikta seniūnijos teritorijoje esančių pastatų asbesto stogų inventorizacija. Nustatyta, kad
asbesto danga dengti 193 nuosavi gyvenamieji namai, kurių plotas 23 454 kv. m, 472 kiti namų
valdose esantys statiniai, kurių plotas 49 394 kv. m. ir 7 pastatai nuosavybės teise priklausančiame
viešajame sektoriuje, kurių plotas 3 145 kv. m.
Uždėta asfalto ištisinė danga 904 kv.m. šalia Akmenynų pagrindinės mokyklos.
Nugreideruota 42 km seniūnijos kelių.
Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį seniūnijos patalpose vyko pasitarimai dėl socialinės
rizikos ir probleminių šeimų. Juose visada dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Juozas
Švedas, seniūnas, socialiniai darbuotojai ir vaiko teisių apsaugos specialistai.
Seniūnas teikia merui ir savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat administracijai
pasiūlymus dėl seniūnijos teritorijų ir įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje
tobulinimo, vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių, gatvių, aikščių, šaligatvių tvarkymo, pastatų ir
statinių remonto, paminklų priežiūros. Visus metus buvo prižiūrimi seniūnijos keliai.
Balandžio mėnesį seniūnijos darbuotojai dalyvavo respublikinėje talkoje „Darom 10“. Buvo
sutvarkyta aplinka šalia seniūnijos pastato.
Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius kartu su Konsultavimo tarnyba
reguliariai 2010 metais Akmenynų kaimo laisvalaikio salėje organizavo žemdirbių susirinkimus.
Juose buvo aptariami įvairūs klausimai: pasėlių deklaravimas, pieno kvotos, galvijų pasai, įvairios
išmokos ir kiti. Akmenynų seniūnijos žemdirbiai visada gausiai dalyvavo susirinkimuose ir
pateikdavo įvairių klausimų.
Vyko seminaras žemdirbiams „Ekologinė galvijininkystė“ ir mokymai darbui su
chemikalais.
Aistiškių kaime buvo suorganizuota Joninių šventė. Dalyvavo apie 500 žmonių. Rugpjūčio
mėnesį Akmenynų kaime vyko Šv. Roko atlaidai ir kaimo šventė. Dalyvavo apie 510 žmonių.
Aistiškių laisvalaikio salėje buvo organizuotas Naujųjų metų sutikimas, Užgavėnių šventė,
Akmenynų kaimo laisvalaikio salėje – Naujųjų metų sutikimas, rudens ir Užgavėnių šventės.
Rugsėjo mėnesį Kalvarijoje vyko šventė „Šypsausi savo kraštui“, kurioje dalyvavo ir
Akmenynų seniūnija.
KALVARIJOS SENIŪNIJA
Kalvarijos seniūnija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, seniūnijos veiklos
nuostatais bei kitais teisės aktais.
Seniūnija pagal dydį savivaldybėje yra pati didžiausia. Jos plotas 23 116 ha. Seniūnijoje
gyvena 9 516 gyventojai, iš jų 5 000 Kalvarijos mieste. Seniūnijoje yra 90 kaimų, didžiausiJungėnai (922 gyventojai), Brukai (241), Jusevičiai (416), Mikalauka (298), Santaka (229),
Sūsninkai (257), Tarprubežiai (221), Jonai (179), Juodeliai (78), Jurgežeriai (159), Raudeniškiai
(136), Suvalkėliai (129), Trakėnai (153) ir Trakiškiai (167). Kalvarijos seniūnija padalinta į 5
kadastrines vietoves: Brukų, Jusevičių, Tarprubežių, Trakiškių, Jungėnų.
Seniūnijoje veikia 3 žemės ūkio bendrovės – Vazniškių , Orijos ir žemės ūkio perdirbamoji
bendrovė ”Šaltekšnis”. Yra keletas privačių medžio apdirbimo įmonių: Jusevičiuose, Jungėnuose ir
Turlojiškėje. Didžiausia dalis gyventojų dirba UAB „Kratone“, UAB “Marijampolės pieno
konservai” Kalvarijos ceche. 2010 m. atnaujino veiklą Sūduvos turizmo ir verslo informacijos
centras.

Seniūnijoje užregistruota 1145 ūkiai. Stambesni ūkininkai yra Stepas Mileris, Mindaugas
Mileris, Artūras Ražinskas, Vidas Živila, Elegijus Skrupskis, Rūta Grigaliūnienė, Irma Naujalienė,
Jaronimas Pavadaitis, Marijona Balytienė.
Mokesčių mokėtojams buvo išdalinta 530 žemės nuomos mokesčio deklaracijų.
Gruodžio mėnesį su Marijampolės apskrities archyvu suderintas ir patvirtintas 2010 metų
dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas bei registrų sąrašas.
Parengti 2010 metais gimusių vaikų sąrašai. Patikslinti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų sąrašai. Finansų ir biudžeto planavimo skyriui pateikti daugiavaikių šeimų sąrašai.
Gyventojai per 2010 metus pateikė 1639 prašymus dėl šeimos sudėties pažymų.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariatui,
Marijampolės rajono apylinkės teismui, Vilkaviškio rajono pataisos inspekcijai buvo išduota 106
charakteristikos. VĮ Registrų centro Marijampolės filialui dėl pastatų gyventojams buvo išduota 32
pažymos. Atlikta 99 notariniai veiksmai įvairiais klausimais: įgaliojimai pensijai gauti, nuorašų ir
parašų tikrumo patvirtinimai. Išduota 112 leidimų prekiauti, 18 leidimų atlikti kasinėjimo darbus ir
127 leidimai laidoti.
Per 2010 metus gauti 227 raštai. Gyventojai pateikė 228 prašymus, pasiūlymus, skundus,
kurie buvo išnagrinėti, į juos atsakyta.
Nuo 2010-01-03 iki 2010-12-31 gyvenamąją vietą Kalvarijos seniūnijoje deklaravo 416
asmenų, išvykimą į užsienį deklaravo 132 asmenys, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą įtraukti 77 asmenys, priimta 108 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, išduota 643 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą, 775 pranešimai gyvenamosios patalpos savininkams apie asmenis, deklaravusius savo
gyvenamąją vietą jiems priklausančioje patalpoje, išduota 81 pažyma apie įtraukimą gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą, išsiųsta 11 raštų Gyventojų registro tarnybai prie LR VRM dėl
deklaravimo datų įsigaliojimo.
Atlikta 2 153 m² asfalto duobių remonto Kalvarijos mieste, Jungėnų, Jusevičių
gyvenvietėse. Paklota ištisinė asfalto danga (2 226 m²) Naujosios, Suvalkų, S. Nėries ir Vasario 16osios gatvėse.
Įrengta 31 paaukštinimas gatvėse esantiems vandentiekio ir nuotekų šuliniams. Kalvarijos
mieste paruošta teritorija sodinti Šeimų parką, atnaujinti gėlynai, Karališkajame parke pasodinta
liepų alėja, turgaus aikštėje ir Alyvų gatvėje pasodinti medeliai.
Atlikdami viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, asmenys tvarkė gatves, skverus,
parkus, veikiančias ir neveikiančias kapines, architektūrinius paminklus, pjovė žolę, prižiūrėjo
gėlynus, ravėjo piktžoles.
Buvo genėjami ir išpjaunami trukdantys ir grėsmę keliantys medžiai, tvarkomos pakelės,
iškirsti savaiminiai krūmai Kalvarijos mieste ir seniūnijos kaimuose. Naujai įrengtas apšvietimas
Jurgežerių gyvenvietėje. Buvo prižiūrimas gatvių apšvietimas.
Kalvarijos seniūnijos darbuotojai sudarė 686 sutartis su visuomenei naudingų darbų
atlikėjais, kurie tvarkė kapines, pakeles, genėjo krūmus, pjovė žolę, kasė sniegą.
2010 metais seniūnija įsigijo traktorių TU 225F, krūmapjovę STIHL FS ir vejapjovę
VIKING MB448T - tai leido efektyviau prižiūrėti seniūnijos teritoriją.
Kartu su Kalvarijos bendruomene suorganizuota pavasarinė talka, kurios metu buvo
tvarkomos Šešupės pakarantės, pliažas prie Orijos ežero, žydų kapinės Gėlių gatvėje, memorialas
fašizmo aukoms atminti, valomos miesto gatvės, sodinamos gėlės. Taip pat buvo organizuojamos
talkos Jungėnų, Jusevičių, Brukų, Trakėnų, Sūsninkų, Trakiškių ir Tarprubežių gyvenvietėse.
2010 m. seniūnijoje įkurta Kreivukės kaimo bendruomenė.
Su Jungėnų kaimo bendruomene buvo išaiškinti gražiausių sodybų savininkai, kuriems
įteikti padėkos raštai.

Seniūnija dalyvavo, organizuojant Jusevičių, Jungėnų, Trakėnų, Juodelių kaimo
bendruomenių ir visuomeninių organizacijų renginius, Kalvarijos kraštiečių šventėje „Šypsausi savo
kraštui“ organizavo Kalvarijos seniūnijos kiemelį „Smuklė“.
LIUBAVO SENIŪNIJA
Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijoje yra 32 kaimai, kuriuose gyvena 918
gyventojas. Daugiausia gyventojų gyvena Liubave – 301, Salaperaugyje – 210, Pagraužiuose – 89,
kituose kaimuose gyventojų skaičius mažesnis.
Būdviečių, Kalnelių, Papiliakalnių, Skaistelių, Šarkaičių kaimuose šiuo metu nėra
gyventojų. 2010 metais seniūnijoje gimė 13, mirė 9 gyventojai.
Liubavo seniūnijos teritorijoje yra dvi kadastrinės vietovės – Liubavo ir Salaperaugio.
Liubavo kadastrinei vietovei priklauso 2694 ha žemės teritorija, Salaperaugio – 3 163 ha
žemės teritorija.
Seniūnijoje 2010 metais buvo išduotos 94 pažymos: apie gyventojų šeimos sudėtį,
gyventojams priklausančius statinius, gyvenamą vietą, ūkininkavimo stažą ir kt., adresuotos
savivaldybės Socialinių reikalų, Žemės ūkio ir melioracijos skyriams, VĮ Registrų centro
Marijampolės filialui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms,
atlikta 12 notarinių veiksmų – įgaliojimai, nuorašų ir parašų tikrumo patvirtinimai. Per metus buvo
gauti 52 raštai iš Marijampolės apskrities administracijos, savivaldybės administracijos,
Marijampolės apskrities archyvo, Kalvarijos policijos komisariato, Nacionalinės mokėjimo
agentūros, Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų bei išsiųsti 64 raštai.
Per 2010 metus buvo gauta 9 gyventojų prašymai išduoti leidimus laidoti mirusius ir išduota
tiek pat leidimų laidoti Liubavo senosiose ir naujosiose kapinėse.
Nuo 2010 metų balandžio mėnesio seniūnija organizuoja visuomenei naudingus darbus,
kuriuos dirba asmenys, gaunantys socialines pašalpas. Buvo sudarytos 73 visuomenei naudingų
darbų atlikimo sutartys, kiekvieną mėnesį vykdoma šių asmenų darbo laiko apskaita, pildomas
darbų apskaitos žurnalas, pranešimai apie dirbtą laiką.
Lapkričio, gruodžio mėnesiais buvo atrinkti ir paruošti archyvui seniūnijos 2005 -2008 metų
dokumentai. Sudaryti 2005-2008 metų nuolatinio saugojimo specialiosios veiklos, ilgo saugojimo
personalo bylų, bei ūkinių knygų apyrašai, bylų naikinimo aktas. Paruošta istorijos ir 2005-2008
metų dokumentų sutvarkymo pažyma.
Gruodžio mėnesį buvo parengtas 2011 metų dokumentacijos planas ir dokumentų registrų
sąrašas, 2010 metų dokumentacijos plano papildymas.
Seniūnija atlieka gyventojų gyvenamos vietos deklaravimo funkcijas. 2010 metais buvo
gauti ir registruoti 55 gyventojų prašymai išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą bei
išduotos 58 pažymos, registruotos 32 atvykimo deklaracijos, 4 deklaracijos gautos iš asmenų
išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gauti 2 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą. Per 2010 metus buvo gauti 5 gyvenamo būsto savininkų prašymai naikinti
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir priimti 5 teigiami sprendimai minėtu klausimu.
2010 metais buvo užpildyta 215 prašymų atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis LR žemės
ūkio ir kaimo verslo registre, visi prašymai suvesti į duomenų bazę.
2010 metų kovo-liepos mėnesiais buvo padedama seniūnijos gyventojams pildyti paraiškas
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2010 m. gauti bei šių paraiškų
papildymus. Minėtų paraiškų bei jų papildymų buvo pateikta ir priimta 265.
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.
2010 metais buvo gauta gyventojų prašymų, kuriuose prašoma skirti vienkartines, globos,
kūdikio gimimo, nėščiai moteriai skirtas, socialines pašalpas, išmokas vaikui, kieto kuro
kompensacijas.
Globos pašalpos išmokėtos 5 gyventojams.
Kūdikio gimimo pašalpos išmokėtos 13 gyventojų.
Priimta 161 prašymas vaiko išmokai gauti.
Socialinėms pašalpoms gauti priimta 281 prašymas.
Kieto kuro kompensacijai gauti priimta 16 prašymų.
Vienkartinės įsikūrimo išmokos išmokėtos 4 asmenims.
Socialinei paramai mokiniams (mokinių maitinimui) gauti priimta 49 prašymai.
Gauti 142 prašymai skirti produktus pagal „Maisto iš intervencinių atsargų teikimo
programą“
Išduota 18 pažymų apie gaunamas pajamas.
Nuolat lankomos rizikos grupei priklausančios šeimos, tikrinama, kaip panaudojami
gaunami pinigai, surašyta 21 buities tyrimo aktas.
2010 metais buvo prižiūrimas ir remontuojamas seniūnijos gyvenviečių gatvių apšvietimo
tinklas.
Buvo lankomi gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, siekiant nustatyti gražiausią
seniūnijos kaimo sodybą .
Marijampolės darbo biržoje 2010 m. registruoti 74 seniūnijos gyventojai, ieškantys darbo.
Per metus buvo įdarbinta viešuosiuose darbuose 5 seniūnijos gyventojai. Viešųjų darbų darbininkai
tvarkė aplinką Liubave ir Salaperaugyje, dirbo kitus darbus.
Seniūnijos kaimuose nuolat tobulinama buitinių atliekų surinkimo sistema, plečiant buitinių
atliekų konteinerių išdėstymą ir rūšiavimo įdiegimą. Intensyviai dirbta supažindinant gyventojus su
nauja komunalinių atliekų surinkimo tvarka pradėjus veikti Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centrui.
Kelių priežiūros programos lėšomis atlikta asfalto duobių remontas Liubavo ir Salaperaugio
kaimuose, įrengtos pralaidos Liubavo, Reketijos, Grandų, Mantrimų ir Gulbinavo kaimų keliuose,
atlikti kelių žvyravimo bei lyginimo, bei griovių atstatymo autogreideriu darbai.
Seniūnijos teritorijoje buvo suorganizuotos aplinkos tvarkymo talkos, kurioms vadovavo
seniūnas ir bendruomenių vadovai. Dalyvauta akcijoje „Darom 2010“.
Dirbta rengiant Liubavo bažnyčios, Salaperaugio mokyklos ir Liubavo seniūnijos pastato
remonto investicinius projektus.
Teikta informacinė pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, kaimų bendruomenėms.
Suteikta pagalba Neįgaliųjų draugijai organizuojant susirinkimus, dalyvauta šiuose susirinkimuose,
spręsta kiti iškilę klausimai.
Seniūnija padėjo organizuoti kultūrinius renginius: Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtą
minėjimą vasario 16 d., tradicinę Liubavo kaimo kraštiečių šventę, Kalvarijos krašto šventę, Kalėdų
vakaronę, kartu su Liubavo bendruomene dalyvavo kuriant seniūnijos pastato ir aplinkos papuošimą
Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
Seniūnijos darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją informaciniuose ir mokymo seminaruose.
SANGRŪDOS SENIŪNIJA
Sangrūdos seniūnijoje yra 34 kaimai. 2011 metų sausio 1 dienai gyvenamąją vietą deklaravę
buvo 1597 gyventojai.
Seniūnijoje:
2010 m.
2009 m.

gimė
16 vaikų,
12 vaikai,
mirė
18 žmonių,
20 žmonių.
Didžiausios gyvenvietės: Sangrūda, kurioje deklaravę gyvenamąją vietą - 387 gyventojai,
Mockai – 247 gyventojai, Senoji Radiškė – 259 gyventojai.
Giluišių, Trikampių ir Pasiekų kaimuose šiuo metu nėra gyventojų.
Sangrūdos seniūnija padalinta į 3 kadastrines vietoves: Sangrūdos kadastro vietovė, Mockų
kadastro vietovė, Senosios Radiškės kadastro vietovė.
Seniūnijoje žemės ūkio bendrovių nėra. Stambiausi ūkininkai: Pranas Žymančius, Juozas
Trečiokas, Tomas Trečiokas, Vytautas Birgelis, Linas Birgelis, Jonas Daunoravičius, Saulius
Valinčius, Juozas Čebatorius, Petras Pečiulis, Algirdas Naujalis, Benius Juodeška, Vytenis
Skilandis.
Balandžio – liepos mėnesiais iš 323 gyventojų priimtos paraiškos tiesioginėms
nacionalinėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, atskirosioms tiesioginėms
išmokoms už baltąjį cukrų bitininkams, paramai už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 –
2013 metų programos priemones.
Pareiškėjams pageidaujant, priimta ir išsiųsta nacionalinei mokėjimo agentūrai 30 prašymų
pakeisti paraiškos duomenis.
Prie paraiškų priimta ir išsiųsta šešių pareiškėjų 27 lapai papildomų dokumentų.
Priimta 1 gamintojo deklaracija , susijusi su tiesioginėmis pieno gamybos kvotomis ir 1
gamintojo deklaracija dėl pieno gamybos kvotos perdavimo paveldėtojui.
Gamintojai nuolat informuojami pieno gamybos kvotų klausimais.
Metų eigoje 4 gamintojams išdalinti pranešimai apie paildomas atsietąsias tiesiogines
nacionalines išmokas už rinkai pateiktą pieną 2010 metais.
Iki 2010 m. 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 buvo išdalintos 100 gyventojų mokesčių deklaracijos už iš valstybės
nuomojamą žemę, suteikta informacija gyventojams apie mokesčius už nuosavą žemę.
Per ataskaitinį laikotarpį atnaujinta 349 valdos, 3 perduota iš vieno valdytojo kitam ir 10
valdų išregistruota iš Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro.
Prasidėjus javapjiūtės darbams, mėnesio laikotarpyje kiekvieną savaitę, o po to kartą
ketvirtyje buvo teikiami duomenys apie ūkininkų (auginančių virš 50 ha javų ) derliaus parduotus ir
sandėliuose laikomus grūdų kiekius.
Kadangi žemdirbiai moka sveikatos draudimo mokestį, taip pat socialinio draudimo
mokesčius, nuolat buvo informuojami apie valdos ekonominio dydžio vienetą ir priklausančius
jiems mokėti mokesčius.
Sangrūdos seniūnė atliko notarinius veiksmus: tvirtino dokumentų nuorašus, parašus
dokumentuose. Viso atlikta 30 notarinių veiksmų. Seniūnijoje surašyta 51 įvairaus turinio pažyma
gyventojams, išduota 22 pažymos policijos komisariatui, išduota 95 šeimos sudėties pažymos,
susirašinėjimo su savivaldybės administracija ir kitomis institucijomis išduota 102 pažymos.
Priimta 17 gyventojų prašymų išduoti leidimus laidoti mirusius ir išduota tiek pat leidimų laidoti
Sangrūdos senosiose ir naujosiose kapinėse. Priimti 8 prašymai ir išduoti 8 leidimai prekiauti ar
teikti paslaugas viešosiose vietose Sangrūdos seniūnijos teritorijoje.
Gruodžio mėnesį buvo parengtas 2011 metų dokumentacijos planas ir 2010 metų
dokumentacijos plano papildymas. Sudarytas 2011 metų registrų sąrašas.
Seniūnija atliko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas. Gyvenamąją vietą
seniūnijoje 2010 metais deklaravo 63 žmonės. Išvyko į užsienį 9. Gauti ir įregistruoti 126 gyventojų
prašymai, išduota 148 pažymos patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Priimti 2
prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir išduota 2 pažymos. Gauti 4
gyvenamo būsto savininkų prašymai naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir

surašyti 4 sprendimai. Informacinėje deklaravimo sistemoje ne visų nuolat gyvenančių seniūnijoje
nepilnamečių vaikų yra gyvenamos vietos deklaravimo duomenys, todėl gyventojų registro
tarnybai prie LR VRM buvo išsiųsta 9 prašymai patvirtinti gyvenamos vietos deklaravimo datas
seniūnijoje nuolat gyvenantiems vaikams.
Tikslinami mokyklinio ir sudaromi ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai.
Priimami seniūnijos gyventojai ir konsultuojami socialinės paramos teikimo klausimais.
Seneliai bei žmonės su negalia aprūpinami kompensacine technika.
2010 m. socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 13 seniūnijos šeimų, kuriose auga 45 vaikai.
Seniūnijoje yra 7 šeimos, kuriose globojami 8 vaikai. Jiems išmokėta 45 382,13 Lt. 1
asmeniui išmokėta vienkartinė išmoka įsikurti.
Globos namuose esantiems vaikams per 2010 m. išmokėta 168 438,18 Lt.
Šeimoms, auginančioms vaikus, išmokėta 140 313,30 Lt išmokų vaikui. 2010 metais
seniūnijoje gimė 16 vaikų, jiems išmokėta 22 880 Lt vienkartinių kūdikio gimimo pašalpų. 2 080 Lt
išmokėta išmokų nėščioms moterims. Socialinės pašalpos buvo paskirtos 92 šeimoms. Joms
išmokėta 404 785,05 Lt socialinių pašalpų. Aplankytos socialiai remtinos šeimos, neįgalieji, vieniši
asmenys, surašyti buities tyrimo aktai. 51 šeimai buvo išmokėta 34 927,37 Lt kieto kuro
kompensacija.
Priimami prašymai mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmėms. 2010
m. 157 seniūnijos vaikai gavo nemokamą maitinimą. 100 mokinių nemokamą maitinimą gavo
Sangrūdos vidurinėje mokykloje, 15 – Būdviečio pagrindinėje mokykloje, 11 – Kalvarijos
vidurinėje mokykloje, 31 – kitose mokyklose. Jiems išmokėta 24492,00 Lt paramos mokiniams.
2010 m. seniūnijoje buvo priimta 182 prašymai dėl intervencinių maisto produktų.
Produktus gavo 506 asmenys.
Seniūnijoje išrašomos pažymos apie šeimų gaunamas pajamas mokykloms, kitoms
savivaldybėms.
2010 metais atlikta kelių remonto darbų valstybės biudžeto lėšomis už 120 000 Lt.
Seniūnijoje formuojamas naujas kelias, jungiantis Kalnių kaimą su Lenkijos respublika. Seniūnijos
keliai su numeracija sudaro 75,047 km. Visi keliai 2 kartus buvo greideriuoti, pataisytos duobės, 10
km atstumu atstatyti kelio grioviai.
Atlikta Sangrūdos seniūnijoje administracinio pastato remonto darbų už 500 Lt. Teritorijos
tvarkymui išleista apie 25 000 Lt.
Seniūnė vadovauja viešiesiems darbams. Nuo 2010 m. gegužės iki gruodžio mėnesio
seniūnijoje už socialines pašalpas viešuosius darbus atliko 81 žmogus ir išdirbo apie 7 024 val.
Policijos siųsti nemokamus viešuosius darbus atliko 7 žmonės, išdirbo 663 val.
Atliekant viešuosius darbus buvo tvarkomos senosios kapinės, gyvenviečių gatvės ir
pakelės, kertami krūmai iš pakelių, remontuojamos ir dažomos Sangrūdos seniūnijos, Sangrūdos
vidurinės mokyklos, vaikų globos namų patalpos, sutvarkytas Mockų dvaro parkas.
Seniūnijos teritorijoje yra Sangrūdos vidurinė mokykla, kurioje dirba 31 mokytojas, 14
aptarnaujančio personalo darbuotojų ir mokosi 238 moksleiviai.
Vaikų globos namuose gyvena 30 globotinių, dirba 16 darbuotojų.
Sangrūdos ambulatorijoje priregistruota 1 312 pacientų. Dirba 4 gydytojai, 4 med.
slaugytojos, 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Yra UAB „Kalvarijos vaistinė“ Sangrūdos filialas. Metinė apyvarta 285 600 Lt.
Seniūnijoje yra 3 bibliotekos: Sangrūdos, Mockų, Radiškės. Sangrūdos biblioteka turi 8 977
egzempliorius dokumentų, 385 skaitytojus.
Mockų biblioteka turi 6875 egzempliorius dokumentų, 101 skaitytoją.
Radiškės biblioteka 7 725 egzempliorius dokumentų, 247 skaitytojus.
Marijampolės apskrities centrinio pašto Sangrūdos skyriuje dirba 7 darbuotojai. Per metus
laiškininkai išnešioja 375 840 leidinių, per metus išmokėta 3 592 000 Lt pensijoms.
Seniūnijos teritorijoje registruotos 3 kaimo bendruomenės: Sangrūdos, Radiškės, Mockavos.

2010 m. bendruomenės gavo 4 000 Lt labdarą sniego valymui ir įrankių pirkimui.
Taip pat 2010 m. Sangrūdos kaimo bendruomenė gavo įvairių baldų ir buities reikmenų iš
Olandijos labdaros fondo Ottmarsum (per Sasnavos labdaros fondą) bei finansinę paramą.
Seniūnija kartu su kultūros darbo organizatore organizavo Valstybinių švenčių minėjimus,
tautines šventes.
Seniūnijoje dirba:
Seniūnė – 1 etatas,
Raštvedė – 1 etatas,
Valytoja – 0,5 etato,
Kapinių prižiūrėtojas – 0,5 etato.
Seniūnijos darbuotojai dirba, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, mero potvarkiais, administracijos
direktoriaus nurodymais ir įsakymais.

Direktorius

Valdas Aleknavičius

