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KALVARIJOS SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS

1. Kalvarijos savivaldyb÷s Ūkio ir urbanistikos skyrius (toliau – skyrius) yra Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos padalinys.
2. Skyrių steigia taryba.
3. Skyrius finansuojamas iš savivaldyb÷s biudžeto, turi savo antspaudą (Kalvarijos
savivaldyb÷s administracijos Ūkio ir urbanistikos skyrius).
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teis÷s aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretais, LR Vyriausyb÷s nutarimais, ministerijų įsakymais, savivaldyb÷s tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant strateginį planą ir atsakyti pagal
kompetenciją už jo rengimą, koregavimą ir vykdymą.
6. Rengti biudžeto programas, susijusias su skyriaus darbu, ir organizuoti skirtų l÷šų
panaudojimą.
7. Koordinuoti komunalinio ūkio vystymo programas.
8. Rūpintis savivaldyb÷s įstaigų, įmonių, organizacijų komunaliniu ūkiu.
9. Užtikrinti vieningą valstyb÷s architektūros ir urbanistikos politiką Kalvarijos savivaldyb÷s
teritorijoje, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, miesto, gyvenviečių
ir sodybų architektūrinį, estetinį vaizdą savivaldyb÷s teritorijoje.
10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
10.1. Organizuoja iš biudžeto bei iš privatizavimo fondo l÷šų finansuojamų objektų statybos,
renovacijos bei remonto darbų vykdymą, techninę priežiūrą, darbų pri÷mimą.
10.2. Koordinuoja seniūnijų ir savivaldybei pavaldžių komunalinio ūkio įmonių veiklą:
10.3. Teikia gyvenamųjų namų bendrijų vadovams, individualiems statytojams, ūkininkams
kvalifikuotus patarimus, pasiūlymus komunalinio ūkio klausimais.
10.4. Teikia elektros tinklams elektros energijos suvartojimo duomenis.
10.5. Sprendžia piliečių nuosavyb÷s į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo klausimus.
10.6. Priima bei registruoja piliečių, pageidaujančių gauti valstyb÷s paramą apsirūpinant
gyvenamosiomis patalpomis, dokumentus, sudaro bei tikslina eiles šiai paramai gauti.
10.7. Rūpinasi grįžtančių į Lietuvą politinių kalinių ir tremtinių šeimų apgyvendinimu.
10.8. Propaguoja pažangius statybos bei komunalinio ūkio tvarkymo metodus.
10.9. Kaupia informaciją apie savivaldybei pavaldžių įmonių ūkinę veiklą.
10.10. Teikia pasiūlymus tarybai d÷l savivaldyb÷je esamo turto panaudojimo.
10.11. Vykdo savivaldyb÷s turto privatizavimą.
10.12. Organizuoja nusid÷v÷jusio ilgalaikio materialinio turto nurašymą.

10.13. Organizuoja nekilnojamo turto privatizavimo viešus aukcionus bei konkursus.
10.14. Rūpinasi savivaldyb÷s nekilnojamojo turto eksploatacija.
10.15. Rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos sutartis.
10.16. Dalyvauja rengiant medžiagą d÷l savivaldybei nuosavyb÷n ar patik÷jimo teise
perduodamo turto, d÷l savivaldyb÷s turto panaudos, perdavimo jį valdyti patik÷jimo teise, šio turto
pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo.
10.17. Teikia pasiūlymus d÷l turto apsaugos ir priežiūros.
10.18. Derina ir rengia sprendimų projektus savivaldyb÷s įmonių teikiamų paslaugų kainoms
nustatyti.
10.19. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta statomuose arba jau
veikiančiuose objektuose, analizuoja avarijų priežastis, rengia siūlymus pad÷čiai gerinti.
10.20. Rengia ir teikia medžiagą savivaldyb÷s tarybai aktualiais savivaldyb÷s komunalinio
ūkio klausimais.
10.21.. Kartu su Teis÷s ir personalo skyriumi rūpinasi bešeimininkio turto per÷mimu
savivaldyb÷s žinion.
10.22. Priima interesantus, rūpinasi komunalinio ūkio, apsirūpinimo gyvenamosiomis
patalpomis bei statybų klausimais, teikia išsamią informaciją.
10.23. Nagrin÷ja gaunamus pareiškimus ir skundus bei imasi atitinkamų priemonių iškilusioms
problemoms pašalinti.
10.24. Kaupia informaciją statybos, komunalinio ūkio gyventojų apsirūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis klausimais.
10.25. Organizuoja Kalvarijos miesto ir gyvenviečių kelių, gatvių, priklausančių savivaldybei,
tvarkymą ir priežiūrą, aplinkos tvarkymą, tiltų priežiūrą ir remontą.
10.26. Sudaro objektų, kuriuos numatoma finansuoti iš Kelių priežiūros ir pl÷tros programos
l÷šų, sąrašą, užtikrina racionalų Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų panaudojimą.
10.27. Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento
Marijampol÷s žem÷tvarkos skyriaus prašymu teikia duomenis apie žem÷s sklypų naudojimo būdą
ir pobūdį, siūlo sklypo tvarkymo specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas, numatytas LRV
1992-05-12 nutarime Nr. 343, nustato žem÷s sklypo urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir
sąlygas, teikia pasiūlymus d÷l žem÷s servitutų nustatymo, teikia užsakymus įmon÷ms, galinčioms
atlikti sklypo kadastrinius matavimus, ir duomenis perduoda Marijampol÷s žem÷tvarkos skyriui.
10.28. Rengia Kalvarijos savivaldybei priklausančių pastatų žem÷s sklypų valdymo teisę
įrodančius dokumentus .
10. 29. Tikslina pastatų inventorizaciją ir registruoja savivaldyb÷s nekilnojamąjį turtą.
10.30. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektus
pagal savo kompetenciją.
10.31 Organizuoja savivaldyb÷s teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų,
specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldyb÷s biudžeto, rengimą (t. y. vykdo
projekto administratoriaus funkcijas).
10.32. Kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano realizavimą, teikia pasiūlymus d÷l jo
koregavimo tarybai.
10.33. Dalyvauja komisijose sprendžiant aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos,
architektūros ir žem÷tvarkos klausimus.
10.34. Rengia išvadas ir pradinius projektavimo duomenis, nustato specialiąsias sąlygas,
išduoda kompleksinį statybų dokumentą – sąlygų sąvadą.
10.35. Išduoda statybos leidimus, kontroliuoja jų vykdymą.
10.36. Derina teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus.

10.37. Organizuoja savivaldyb÷s rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su
visuomene, dalyvauja kitų planavimo organizatorių parengtų teritorijų planavimo dokumentų
svarstymo su visuomene procese.
10.38. Konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo
sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.
10.39. Teikia pasiūlymus tarybai d÷l architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir
realizavimo savivaldyb÷s teritorijoje.
10.40. Rengia pasiūlymus d÷l sklypo dydžio ir ribų nustatymo, parduodamų, išnuomojamų ar
kitaip įgyjamų žem÷s sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius, urbanistinius
apribojimus ir sąlygas, rengia pasiūlymus d÷l savivaldyb÷s ribų keitimo, derina apskrities viršininko
administracijos ir geodezijos tarnybų pateiktus dokumentus d÷l sklypų dydžių ir ribų bei tikslin÷s
žem÷s naudojimo paskirties keitimo.
10.41. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis d÷l tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties, jos
pakeitimo galimybių ir tvarkos.
10.42. Tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą ir visų skyriuje derinamų projektų ir
išduodamų sąlygų archyvą..
10.43. Teikia periodines ataskaitas Aplinkos ministerijai apie išduotus statybos
leidimus, projektavimo sąlygų sąvadus, projektavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo
dokumentams rengti.
10.44. Teikia periodines ataskaitas Marijampol÷s apskrities viršininko administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros skyriui apie išduotus statybos leidimus,
patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, derintus Kalvarijos savivaldyb÷s nuolatin÷s statybos
komisijos techninius projektus.
10.45. Teikia periodines ataskaitas VĮ "Registrų centras" Marijampol÷s filialui apie išduotus
statybos leidimus ir leidimus griovimui.
10.46. Rengia detaliojo planavimo organizatoriaus funkcijų perdavimo sutartis.
10.47. Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Marijampol÷s, Kazlų Rūdos,
Kalvarijos žem÷tvarkos skyriaus prašymu teikia užsakymus įmon÷ms, galinčioms parengti
reikalingiems žem÷s sklypams planus.
10.48. Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Marijampol÷s, Kazlų Rūdos,
Kalvarijos žem÷tvarkos skyriaus prašymu nurodo žem÷s sklypams taikytinas specialiąsias žem÷s ir
miško naudojimo sąlygas, teikia pasiūlymus d÷l žem÷s servitutų nustatymo, teikia parduodamų žem÷s
sklypų vert÷s priedą d÷l inžinerinių statinių, nurodo parengtų žem÷s sklypų planų naudojimo būdą ir
pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentus.
10.49. Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Marijampol÷s, Kazlų Rūdos,
Kalvarijos žem÷tvarkos skyriui teikia prašymus d÷l valstybin÷s žem÷s sklypų panaudos prie
Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančių pastatų, siūlo šiems sklypams panaudos terminus.
10.50. Gavus prašymą išduoti leidimą statyti naują, rekonstruoti ir atnaujinti (modernizuoti)
pastatą, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybin÷s priežiūros informacin÷je
sistemoje ,,Infostatyba“ suveda būtinus duomenis, prideda reikalingus dokumentus ir užregistruoja
prašymą.
10.51. Skyriaus ved÷jo pavaduotojui-vyriausiajam architektui pateikus privalančių patikrinti
projektą subjektų sąrašą, per 2 darbo dienas oficialiu el. paštu informuoja sąraše nurodytus subjektus
apie jų prievolę patikrinti projektą.
10.52. Jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negaunama privalančių patikrinti
projektą subjektų nepritarimų statinio projektui, išduoda leidimą statyti naują statinį, leidimą
rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą.

10.53. Gavus prašymą perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą, Lietuvos Respublikos
statybos leidimų ir statybos valstybin÷s priežiūros informacin÷je sistemoje ,,Infostatyba“ užregistruoja
prašymą, patikrina ar prašymą pateikęs asmuo atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 3 p.
keliamus reikalavimus ir išduoda prašymą pateikusiam asmeniui jo vardu naują leidimą.
10.54. Teikia ketvirtines statistines atskaitas apie išduotus statybos leidimus Statistikos
departamento Statybos ir investicijų statistikos skyriui.
10.55. Periodiškai teikia informaciją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos apie išduotus statybos leidimus.
10.56. Registruoja teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registre.
10.57. Kartą per m÷nesį iki kiekvieno m÷nesio 5 d. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikia atnaujintus duomenis apie savivaldyb÷je įregistruotus
teritorijų planavimo dokumentus, kurie bus įrašyti į teritorijų planavimo dokumentų registro centrinę
duomenų bazę..
10.58. Dirba su Valstybin÷s įmon÷s Registrų centro programa adresų suteikimui.
10.59. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų d÷l pavadinimų pastatams, statiniams ir
kitiems savivaldyb÷s teritorijoje esantiems objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo projektus.
10.60. Organizuoja gyvenamųjų vietovių gatv÷ms priskirtų bei gyvenamųjų namų butų numerių
suteikimą ir suteiktų ar pakeistų numerių įtraukimą į apskaitą, teikia sprendimus valstyb÷s įmonei
Registrų centrui.
III. SKYRIAUS TEISöS IR ATSAKOMYBö
11. Skyrius turi teisę:
11.1. Tur÷ti darbo specifiką atitinkančias darbo sąlygas bei gauti reikalingas priemones, kaip
tai nustato Valstyb÷s tarnybos įstatymas bei kiti teis÷s aktai.
11.2. Gauti reikalingą informaciją iš savivaldyb÷s skyrių, padalinių ir specialistų.
11.3. Savo iniciatyva siūlyti sprendimų, įstatymų, nutarimų pataisas, papildymus.
11.4. Dalyvauti visuose savivaldyb÷s lygio pos÷džiuose, pasitarimuose, kituose renginiuose
pagal kompetenciją.
11.5. Vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.
11.6. Savivaldyb÷s teritorijoje nekliudomai apžiūr÷ti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir
valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes,
gauti iš statytojų savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms
funkcijoms atlikti.
11.7. Nemokamai gauti informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklų eksploatavimo
tarnybų.
11.8. Dalyvauti savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję
klausimai.
11.9. Informuoti visuomenę apie skyriaus rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir statybų
projektus.
11.10. Dalyvauti valstybin÷se pastatų ir statinių pri÷mimo naudoti komisijose ir atstovauti
savivaldyb÷s interesams.
11.11. Gauti iš apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos tarnybos, Aplinkos ministerijos, Visuomen÷s sveikatos centro, Kultūros vertybių apsaugos
departamento ir kitų valstyb÷s institucijų konsultacijas skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų
metodine pagalba, sprendžiant iškilusias problemas.

12. Skyrius atsako
12. 1. Kokybišką ir savalaikį užduočių įvykdymą
12.2. Vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
13. Skyriui vadovauja ved÷jas, kuris yra viešojo administravimo karjeros valstyb÷s tarnautojas
ir skiriamas į pareigas bei atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo bei
jo poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Ved÷jas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldyb÷s
administracijos direktoriui.
14. Nesant ved÷jo ar kai jis negali eiti pareigų (d÷l ligos ir pan.), jo pareigos administracijos
direktoriaus įsakymu pavedamos skyriaus ved÷jo pavaduotojui.
15. Kiti skyriaus specialistai–valstyb÷s tarnautojai priimami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų
Valstyb÷s tarnybos įstatymo bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
16. Skyriaus darbuotojų funkcijas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigin÷s instrukcijos
(pareigybių aprašymai), kurias tvirtina administracijos direktorius.
17. Skyriaus ved÷jas:
17.1. Vadovauja Ūkio ir urbanistikos skyriui ir atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų
vykdymą.
17.2. Organizuoja Ūkio ir urbanistikos skyriaus darbo veiklos planavimą, kontroliuoja, kaip
atskiri specialistai vykdo darbo planus.
17.3. Pagal savo kompetenciją užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teis÷s aktų reikalavimai.
17.4. Atstovauja skyriui santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei savivaldybei
pavaldžiomis įstaigomis.
17.5. Reikalui esant, dalyvauja savivaldyb÷s institucijų pos÷džiuose ir pagal savo
kompetenciją pristato klausimus.
17.6. Rengia siūlymus skyriaus veiklos klausimais ir teikia administracijos direktoriui.
17.7. Rengia skyriaus darbuotojų pareigines instrukcijas (pareigybių aprašymus).
17.8. Teikia administracijos direktoriui siūlymus d÷l skyriaus darbuotojų apdovanojimo ar
drausminių nuobaudų skyrimo.
17.9. Atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.
17.10. Vykdo kitas įstatymų ir teis÷s aktų jam suteiktas funkcijas.
18. Skyriaus veiklą kontroliuoja savivaldyb÷s administratorius ir kitos institucijos Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
19. Skyriaus ved÷jas bei kiti darbuotojai už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
pažeidimus arba jų nevykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldyb÷s tarybos sprendimu Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
21. Atleidžiamas skyriaus ved÷jas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą skyriaus ved÷jo
pavaduotojui, jam nesant-administracijos direktoriui. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti
Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija. Perduodant reikalus,
dokumentus ir turtą surašomas perdavimo ir pri÷mimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir
pri÷mimo akte bei jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys apie skyriaus organizacinę ir veiklos

būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo
darbuotojams) priskirto turto aprašai. Aktą pasirašo reikalus, dokumentus ir turtą perdavę ir reikalus,
dokumentus ir turtą per÷mę asmenys. Aktą tvirtina Savivaldyb÷s administracijos direktorius.
22. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir pri÷mimo aktas surašomas dviem egzemplioriais.
Vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldyb÷s administracijos direktoriui, kitas – reikalus,
dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę
gauti akto kopiją.
23. Atleidžiami darbuotojai perduoda reikalus, dokumentus ir turtą skyriaus ved÷jui, o jam
nesant - administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.

_______________________

