ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS IR
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ŠVIEČIAMOJI IR KITA VEIKLA

SAVIVALDYBĖS
KALBOS
TVARKYTOJAS

Patikrinimai: surašyti
raštai, reikalauta pašalinti
nustatytus pažeidimus,
tikrinta pakartotinai

Reklamos ir
viešųjų užrašų
tikrinimai

11

85 dalyviai
41

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Kontroliuoti valstybinės kalbos
vartojimą ir taisyklingumą Alytaus
miesto savivaldybės teritorijoje
Vykdyti tarybos sprendimais,
direktoriaus įsakymais priskirtas
kalbos tvarkybos funkcijas

Konsultacijos juridiniams
ir fiziniams asmenims

Organizuotas seminaras „Kalba kaip kalbėtojo
ženklas“ (lektorė R. Urnėžiūtė), 2020-03-05

247

Pagalba Vilniaus universiteto mokslininkų
sociolingvistų grupei, tiriančiai Lietuvos
gyventojų kalbines nuostatas ir elgesį,
dalyvavimas šiame tyrime

Suredaguota ir vizuota
savivaldybės teisės aktų
projektų, į interneto portalą
www.alytus.lt keliama
informacija

~ 10 000
lapų

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

JAUNIMO
REIKALŲ
KOORDINATORIUS

NACIONALINĖS UŽDUOTYS
Jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas
Ilgalaikę savanorystę (6 mėn.) atliko
Renginiai skirti jaunuolius supažindinti su
savanoriška veikla

1392 Eur
11 jaunuolių
3

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS UŽTIKRINIMAS
1 aprašas, 1 vertinimas, veiklos planas
Užtikrinta nuosekli Atviro jaunimo centro veikla
27 120 Eur
Jaunimo darbuotojų skaičius
2
Atviro jaunimo centro unikalių lankytojų skaičius
264
Atviro jaunimo centro bendras lankytojų skaičius
15 500
Atviram jaunimo centre suorganizuotų veiklų skaičius
195
Veiklos kokybės patikra
1
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (TOLIAU-JRT) VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Suorganizuoti posėdžiai
7
Parengtas JRT veiklos planas
1
Nagrinėti klausimai
23

TIKSLINĖ GRUPĖ

DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE PLĖTRA
Gyvenamų rajonų skaičius, kuriuose vykdomas darbas
su jaunimu gatvėje
Vykdant darbą su jaunimu, unikalių jaunų žmonių
skaičius, su kuriais palaikomas kontaktas
Valandų skaičius, kurias darbuotojai, vykdantis darbą su
jaunimu gatvėje, praleidžia gatvėje

14–29 metų Alytaus miesto jaunimas

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Jaunimo politikos Alytaus miesto
savivaldybėje įgyvendinimas

11 500 Eur
3

JAUNIMO INICIATYVOS

3 450 Eur (panaudota 2 450 Eur)
6 finansuotos

5 įgyvendintos

420 dalyvių

200 žiūrovų

105
320

JAUNIMO PROJEKTAI
Alytaus Putinų gimnazija 2020 m. birželio 10–13 d. vykdė
projektą „Alytaus miesto mokyklų mokinių vasaros verslumo
stovykla „Verslus 2020“

3 800
Eur

Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazija 2020 m. birželio
mėn. vykdė projektą „Kai praeitis prabyla: Lietuvos partizanų
kovų istorinio ir kultūrinio paveldo apmąstymas”

2 300
Eur
1 000
Eur

2020 IV ketvirtį vykdyti 3 mėn. mokymai verslumo tema
mažiau galimybių turinčiam jaunimui

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Alytaus miesto JRK dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie
SADM vykdomame projekte, atstovauja Lietuvos jaunimo politiką
bendradarbiaudama su vokiečiais 1 nuotolinis susitikimas su vokiečių
jaunimo politiką formuojančiais atstovais jaunimo politikos tema
Organizuoti Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso mokymai
2020 IV ketvirtį vykdyti 3 mėn. mokymai verslumo tema mažiau galimybių
turinčiam jaunimui
Naudojama patvirtinta Alytaus m. savivaldybės 14–29
metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo
(apmokėjimo) tvarka

1 980
Eur

NUOSEKLIAI VYKDOMA PROFESINIO ORIENTAVIMO CENTRO
„KARJERAS” VEIKLA

5

Organizuojami mokymai jaunimui

Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su Jaunimo reikalų departamentu ir
UT prie SADM
Organizuojami nuolatiniai (kiekvieną mėnesį) „KARJERO” valdybos ir
komandos posėdžiai
ATLIKTAS JAUNIMO SITUACIJOS TYRIMAS

49 klausimai

500 respondentų

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO
KOORDINATORIUS

TIKSLINĖ GRUPĖ

Organizuoti Alytaus miesto
savivaldybės administracijos
vaiko gerovės komisijos
posėdžiai

Skirta vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros
priemonių, koordinuotai
teikiamų paslaugų

13

40

Teiktos konsultacijos dėl vaiko minimalios
priežiūros priemonių, koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių,
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo:

įstaigoms ir
organizacijoms

45

šeimoms

20

Vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys , turintys
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki
21 metų ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai)

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių,
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto
vaikams ir jų šeimoms
Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko
gerovės komisijos veiklos organizavimas

Organizuoti tarpinstituciniai
pasitarimai

8

Išnagrinėti iš Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato gauti pranešimai
apie padarytas neteisėtas
nepilnamečių veikas

62

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

ASMENS
DUOMENŲ
APSAUGOS
PAREIGŪNAS

Vizuota savivaldybės teisės aktų
projektų dėl tinkamo ar netinkamo
asmens duomenų nuasmeninimo ar
viešinimo

2 935

Išnagrinėti kreipimaisi (dėl
netinkamo asmens duomenų
naudojimo, gavimo)

3

Konsultacijos savivaldybės
administracijai, pavaldžioms
įstaigoms, fiziniams asmenims

~ 156

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Skatinti administracijos ir
savivaldybei pavaldžių įstaigų ir
įmonių duomenų apsaugos kultūrą
ir padėti įgyvendinti esmines
Europos Sąjungos bendrojo
duomenų apsaugos reglamento ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatas, reglamentuojančias
asmens duomenų apsaugą ir
antikorupcinį vertinimą

MOKYMAI ADMINISTRACIJOS
DARBUOTOJAMS
„Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas:
korupcijos prevencija ir tinkamas vidinio
pranešimų kanalo funkcionavimas
organizacijoje“

MOKYMAI SAVIVALDYBĖS PAVALDŽIŲ
ĮSTAIGŲ VADOVAMS (IR JŲ ĮSTAIGŲ
ATSAKINGIEMS DARBUOTOJAMS
UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ) BEI
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
paskaita – seminaras „Korupcijos prevencija,
viešųjų ir privačių interesų derinimas, interesų
konfliktų valdymas“, pagal ES lėšomis remiamą
projektą „Nepakantumo korupcijai skatinimas
Europos sąjungos paramos administravimo
srityje“

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

SAVIVALDYBĖS
GYDYTOJAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
UŽTIKRINIMAS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR
PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS ĮSTAIGOSE

ĮGYVENDINTI VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ
PROGRAMĄ
Koordinuota projektų

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS
PRIEŽIŪRA,LIGŲ PREVENCIJOS IR
SVEIKATINIMO VEIKLOS KOORDINAVIMAS

Tikrintos veiklos ir
finansinės ataskaitos

TIKSLINĖ GRUPĖ

1 745

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų užtikrinimas
Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo ir prieinamumo
užtikrinimas

351 915

363 704

APSILANKYMAI,
KONSULTACIJOS

APSILANKYMAI,
KONSULTACIJOS

Visuomenės
sveikatos biuro
veikla

Alytaus miesto savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centras

60 559

Alytaus miesto savivaldybės
gyventojai

DALYVIAI

Kitos savivaldybės
finansuojamos
paslaugos

ĮSTAIGOS

Alytaus
poliklinika

Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė

13
Projektų veikloje
dalyvavo

4

32 581

APSILANKYMŲ,
KONSULTACIJŲ

Tikslinių grupių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos pacientams

Įsigyta universali stacionari
rentgeno diagnostikos medicinos
priemonė (prietaisas)

Paslaugos, nefinansuojamos iš PSDF (pvz.
psichologo konsultacijos, kineziterapija,
reprodukcinė sveikata, tėvystės įgūdžių
formavimas)

51

1 vnt.

549

PASLAUGOS

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
TERITORIJOS PLANAVIMAS

ARCHITEKTŪROS,
URBANISTIKOS IR
ŽEMĖTVARKOS
SKYRIUS

Patvirtintas Alytaus miesto bendrasis planas
Pradėta rengti teritorijų planavimo dokumentų
(detaliųjų planų) skaičius

Iš jų: 22 sudarytos teritorijų planavimo
inicijavimo sutartys su privačiais asmenimis

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ

Patvirtintų detaliųjų planų skaičius

Patvirtinta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų

Parengta žemės sklypų kadastro duomenų
dokumentai

Išorinės reklamos leidimų išdavimas/ rinkliava už išorinę
reklamą

162 reklamos leidimai / surinkta 35 000 Eur

31
9

detalieji planai

34

projektai

Kioskų įrengimo ir naudojimo sutartys pagal naują tvarką

6 sutartys

VALSTYBĖS REGLAMENTUOTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS
Statybą leidžiančio dokumento išdavimas
Registruoti 464 prašymai, išduota 62 leidimai
Savivaldybės erdvinių duomenų pildymas ir administravimas
Papildyta 1 122 dokumentu

55

Derinimas TOPD sistemoje
1540 vnt. objektų

55

ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ IR UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

projektai

valstybinės žemės
sklypų bylų

Gautų ir įvykdytų užduočių skaičius
Skyriaus vykdomų 12 paslaugų įvykdymo skaičius

Alytaus miesto gyventojai
Sudarytas Valstybinės žemės panaudos sutarčių

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Užtikrinti kompleksišką ir darnų
miesto planavimą

1

9 pradėti rengti savivaldybės iniciatyva

Pradėta rengti žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų

10

MIESTO VIZUALINIO ĮVAIZDŽIO KOKYBĖS GERINIMAS

Perduota žemės sklypų pardavimui aukcionų
organizavimui

136

sutartys

18

žemės sklypų

Parengtų direktoriaus įsakymų projektų skaičius
Parengtų savivaldybės tarybos sprendimų projektų
skaičius
Parengtų siunčiamų raštų skaičius

582
392
200
11
961

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

BUHALTERINĖS
APSKAITOS
SKYRIUS

2018

2019

2020

Biudžetas ( mln.eurais)

43,8

41,3

42,5

Biudžetas (procentais)

55,2

52,6

10

10

Programos (vnt.)

9172

9709

15557

56,4

GNB renovacija (vnt.)

50

55

55

10

Globos namai (vnt.)

18

19

22

7265

7888

8228

711

755

793

Sąskaitos faktūros gautos
(vnt.)

4293

4130

4194

Gauti mokėjimo
pavedimai (vnt.)

3628

3930

3629

Siunčiami mokėjimo
pavedimai (vnt.)

9172

9709

9997

Darbo užmokesčio
skaičiavimas (vnt.)

235

247

231

Atskaitingi asmenys (vnt.)

108

115

40

Gauti dokumentai (vnt.)

48

47

64

276

293

283

27

22

22

120

122

135

6650

6952

6605

391

549

719

Finansuojamos įstaigos
(vnt.)

15

15

14

Turto panaudos gavėjų
(vnt.)

54

57

56

Finansuojami projektai
(vnt.)

323

218

210

Pašalpų rūšys (vnt.)

28

30

30

PATEIKTA ATASKAITŲ
(vnt.)

3697

3646

3008

ES projektai (vnt.)
Nebaigta statyba (vnt.)

Alytaus miesto savivaldybės
administracijos buhalterinės
apskaitos tvarkymas ir ataskaitų
rinkinių sudarymas

Pašalpų gavėjai (vnt.)

165

Išlaidų sąmatos (vnt.)

SKYRIAUS UŽDAVINYS

2020

173

Finansavimo šaltiniai (vnt.)

darbuotojų

2019

172

Priemonės (vnt.)

11

2018

Ilgalaikis turtas (vnt.)
Turto panaudos sutartys
(vnt.)

Siunčiami dokumentai
(vnt.)

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
VIDAUS AUDITO POVEIKIO IR REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO
REZULTATAI

VIDAUS AUDITŲ ATLIKIMAS

CENTRALIZUOTO
VIDAUS AUDITO
SKYRIUS

2

Atlikti veiklos plane numatyti vidaus auditai

8

Parengtos vidaus auditų ataskaitos, pažymos

9

Pateiktos rekomendacijos dėl audituotos veiklos
valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės
tobulinimo

33

Įgyvendinta rekomendacijų

25

ĮGYVENDINANT REKOMENDACIJAS BUVO PARENGTI IR
PATVIRTINTI ATNAUJINTI DOKUMENTAI (TVARKOS APRAŠAI,
NUOSTATAI, TAISYKLĖS IR KITA), ATLIKTOS KITOS PROCEDŪROS
AR VEIKSMAI DĖL FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO AR PROCESŲ
SUPAPRASTINIMO, AUDITUOTOS SRITIES VALDYMO, RIZIKOS
VALDYMO, VIDAUS KONTROLĖS TOBULINIMO

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus miesto savivaldybės
administracija, savivaldybės valdymo
sričiai priskirti viešojo sektoriaus
subjektai (metų pr. 53, metų pab. 51)*

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Tirti ir vertinti VJA valdymą, rizikos
valdymą ir vidaus kontrolę; teikti
rekomendacijas dėl jų tobulinimo;
Konsultuoti VJA, struktūrinių padalinių
vadovus valdymo, rizikos valdymo ir
vidaus kontrolės tobulinimo klausimais

KITŲ VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS

POAUDITINĖ VEIKLA IR JOS REZULTATŲ VERTINIMAS

Metinių ir ilgalaikių veiklos planų bei su jais susijusių
dokumentų rengimas

5

Prevencinis darbas su audituota aplinka

Metinės veiklos ataskaitos ir jos priedų rengimas

3

Poauditinės veiklos rezultatų pažymos (ataskaitos) rengimas

Užduočių vykdymas, raštų ir klausimynų rengimas,
konsultacijos

40–50

Vidaus auditų ataskaitos projektų ir darbo dokumentų
peržiūra

METINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMAS

1

~40

100 %

SUGRĄŽINTA Į SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETĄ LĖŠŲ

4 919,97 €
*Viešojo sektoriaus subjektų yra 54, tačiau į vidaus audito visumą mes neįtraukiame
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, su kuria bendradarbiaujame ir keičiamės
vidaus auditui atlikti reikalinga informacija.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IS DUOMENIMIS,
ALYTUJE GYVENO

CIVILINĖS
METRIKACIJOS
SKYRIUS

5

darbuotojai

2020-01-01

55 416

Deklaravo arba keitė gyvenamąją vietą Alytaus mieste

3 172

2021-01-01

54 682

410

Deklaravo išvykimą iš Lietuvos
48 % deklaracijų gyventojai pateikė per E valdžios vartus

1 716

Konsultacijų gyvenamosios vietos deklaravimo
klausimais

2 142

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO PASLAUGOS
Įregistruota gyvenamosios vietos deklaracijų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus m. ir Lietuvos gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Vykdyti valstybės deleguotas
savivaldybei civilinės būklės aktų
registravimo ir gyvenamosios
vietos deklaravimo funkcijas ir
teikti asmenims administracines
paslaugas

4 469
1 866

Įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitą

134

Išduota pažymų apie
deklaruotą gyvenamąją vietą

862

2 350

Iš jų
elektroninių

Kitos paslaugos

119

Įteikta dovanėlių alytiškių naujagimiams

254

Surinkta valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos
paslaugas

7,7

tūkst. Eur

3 265

CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGOS

T. sk. įregistruota:

396

Iš jų gimė
užsienyje

Mirčių

814

Iš jų mirė
užsienyje

82
82
20

Santuokų (CMS, bažnyčioje,
Alytaus pataisos namuose
ir kt.)

201

Iš jų susituokė
užsienyje

19

Santuokos nutraukimų

179

Iš jų išsituokė
užsienyje

3
47
117
1 300
129

Vaikų gimimų

Tėvystės pripažinimų ir nustatymų

Vardo ir / ar pavardės pakeitimų
Civilinės būklės įrašų pakeitimų, ištaisymų
Išduota asmenims civilinės būklės įrašų išrašų
Kitos paslaugos

Suteikta metrikacijos elektroninių paslaugų

538

2,4 k. daugiau
negu 2019 m.

Atlikta paieškų ir perduota archyvinių civilinės
būklės įrašų GR

586

Konsultacijų civilinės metrikacijos klausimais

2 825

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
PROJEKTAI

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ
SKYRIUS

14

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus, Lietuvos gyventojai, miesto svečiai, biudžetinės ir viešosios
įstaigos, Lietuvos ir užsienio investuotojai

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Koordinuoti, kontroliuoti ES, VIP finansuojamų projektų įgyvendinimą,
Integruotą teritorijų vystymo programą
Organizuoti strateginio veiklos plano parengimą, nuolatinį jo
atnaujinimą, užtikrinti tęstinumą bei aprūpinimą finansiniais resursais
Organizuoti strateginio plėtros plano rengimą, priežiūrą, atnaujinimą;
Organizuoti AMSA biudžeto pajamų ir išlaidų planavimą, vykdyti
biudžeto, strateginio veiklos plano rengimo proceso kontrolę
Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ir strateginio veiklos
plano vykdymo stebėseną ir kontrolę
Vykdyti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti –
Piliečių biudžeto administravimą
Organizuoti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ projektų paraiškų
administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, atlikti projektų
įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną.

5 PROJEKTAI:
VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro
pastato Alytuje, Pramonės g.1 B, stogo ir patalpų
rekonstravimas;

Administruoti ES lėšomis finansuojami
projektai

23

Parengtas ir administruotas VIP lėšomis
finansuotas projektas

1

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės
chirurgijos skyriaus, Ligoninės g. 12, Alytuje
kapitalinis remontas;

18

Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos
pagrindinėje mokykloje Alytuje;

Alytaus regiono plėtros darbo grupės veikla,
Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžiai

ADMINISTRUOTI BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ,
SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI
PROJEKTAI
Atrinkti ir įgyvendinami
Pateikta projektų
projektai

11

2

Mažųjų projektų kategorijoje
„Su gaivia bangle...“

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms Alytaus
miesto savivaldybės egzaminų centruose;
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės
rentgeno diagnostikos prietaisams įsigyti.

STRATEGINIS PLANAVIMAS

Didžiųjų projektų kategorijoje
„A. Matučio parkas – erdvė vaikams“

Parengtas ir patvirtintas AMS 2020–2022
metų strateginis veiklos planas bei jo
pakeitimai

3

ADMINISTRUOTI PROJEKTINĖS INICIATYVOS

Parengta AMS 2019–2021 metų strateginio
veiklos plano 2019 m. ataskaita

1

Parengtas ir patvirtintas AMSA 2020 metų
veiklos planas

1

Parengta AMSA 2019 metų veiklos plano
ataskaita

1

Parengta ir patvirtinta Alytaus miesto
savivaldybės plėtros iki 2030 metų vizija ir
prioritetai

1

„Tau, Alytau“ projektai
Administruotas Meilės labirinto įrengimo
Alytaus Jaunimo parke projektas pagal
Maximos „Mes bendruomenė“ programą.

30
1

GAUTAS PROJEKTAMS PAPILDOMAS VALSTYBĖS
FINANSAVIMAS DĖL COVID-19 (PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. GEGUŽĖS 6 D.
NR. 458 NUTARIMĄ „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO“).

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
FINANSŲ VALDYMAS

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ
SKYRIUS

14

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus, Lietuvos gyventojai, miesto svečiai, biudžetinės ir viešosios
įstaigos, Lietuvos ir užsienio investuotojai

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Koordinuoti, kontroliuoti ES, VIP finansuojamų projektų įgyvendinimą,
Integruotą teritorijų vystymo programą
Organizuoti strateginio veiklos plano parengimą, nuolatinį jo
atnaujinimą, užtikrinti tęstinumą bei aprūpinimą finansiniais resursais
Organizuoti strateginio plėtros plano rengimą, priežiūrą, atnaujinimą;
Organizuoti AMSA biudžeto pajamų ir išlaidų planavimą, vykdyti
biudžeto, strateginio veiklos plano rengimo proceso kontrolę
Vykdyti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ir strateginio veiklos
plano vykdymo stebėseną ir kontrolę
Vykdyti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti –
Piliečių biudžeto administravimą
Organizuoti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ projektų paraiškų
administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, atlikti projektų
įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną.

Parengtas ir patvirtintas savivaldybės
biudžetas bei jo pakeitimai
Priimta ir patikrinta įstaigų programų
sąmatų biudžeto plano sudarymui

ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS

6
2 070

Administruota valstybinių žemės sklypų
Mokėtojų skaičius
Suformuota valstybinės žemės nuomos
mokesčio deklaracijų
Išsiųsta priminimų apie skolas

Paskolos grąžintos anksčiau
terminų
Sutaupyta biudžeto lėšų palūkanų
mokėjimui
Alytaus miesto savivaldybės mokėtinos
sumos (skolos) pokytis metų pabaigai
lyginant su metų pradžia
Paskolos sumažėjo

Asignavimų valdytojams atlikta
mokėjimo pavedimų
Parengtos ir pateiktos ataskaitos
ministerijoms ir kitoms institucijoms

2
18,8

Valstybinės žemės nuomos mokesčio
surinkta
Išieškota skolų dalis nuo metinių pajamų

tūkst. Eur

361,8
tūkst. Eur

1 737,70
tūkst. Eur

9 238
163

1 102
902
849
52
329,2
tūkst. Eur

5,4 %

Dalyvauta nepanaudotų AMS biudžeto lėšų
piniginei soc. paramai skaičiuoti ir mokėti
komisijoje

4

Parengtas pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinys

1

Priimta ir patikrinta savivaldybės
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
(VSS) finansinių ataskaitų rinkiniai

216

Priimta ir patikrinta Biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkiniai

752

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
AMSA IS MODERNIZAVIMAS

INFORMACINIŲ
IR RYŠIŲ
TECHNOLOGIJŲ
SKYRIUS

4

Modernizuotos sistemos, įsigyta
programinė įranga

9 vnt.

Modernizuotos posėdžių salės

1 vnt.

Įdiegta nuotolinių posėdžių sistema

1 vnt.

Modernizuotos kompiuterinės darbo
vietos

49 vnt.

Kompiuterinė darbo vietų įranga ne
senesnė nei 7 m.

85 %

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
AMSA darbuotojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Užtikrinti savivaldybės
administracijos informacinės
sistemos funkcionavimą

AMSA IS PRIEŽIŪRA

Įgyvendintas WiFi4EU projektas
viešosioms nemokamo interneto
zonoms įrengti mieste ir įrengta
naujų WiFi
Įrengtas duomenų perdavimo optinis
tinklas nutolusiame Socialinės
paramos skyriuje
Modernizuotas švietimo įstaigų
optinis tinklas

10 vietovių įrengta
19 AP taškų
1 vnt.
32 taškų sk.

Prižiūrimos informacinės sistemos

19 vnt.

Prižiūrimos kompiuterinės darbo
vietos

195 vnt.

Prižiūrimos AMSA teikiamos
elektroninės paslaugos.

100 vnt.

Parengta instrukcijų

2 vnt.

Įvykdyti pirkimai

43 vnt.

Įgyvendinti veiklos tobulinimo
pasiūlymai

18 vnt.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

KOMUNIKACIJOS
SKYRIUS

Komunikacijos
projektai, renginiai

Ryšiai su
užsieniu

4

darbuotojai

Metiniai
viešinimo
rezultatai

„Alytus-Myliu“ ženklo animacija

Ekonomikos forumas, „Alytiškių iniciatyvos“

2

4

UŽSIENIO DELEGACIJOS

PARENGTI, IŠPLATINTI INFORMACINIAI STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI

IŠ VISO

1 121

Infrastruktūros, svarbių
miesto įvykių, verslo
temomis

Kultūros, švietimo,
socialinės apsaugos
temomis

COVID-19 tema

Kitomis
temomis

137

297

399

288

Alytaus ir Lietuvos gyventojai

FEISBUKO PASKYROS SEKĖJŲ
IŠAUGIMAS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

Ryšiai su užsieniu

RENGINIAI BENDRUOMENEI

RENGINIAI, INICIATYVOS

TIKSLINĖ GRUPĖ

Alytaus įvaizdžio formavimas
komunikacijos projektais ir
straipsniais.

„ALYTUS-MYLIU“ ŽENKLAS

Nuo

17 175

Iki

20 654

ADMINISTRUOJAMOS FEISBUKO PASKYROS
Paskyrų pranešimų
skaičius

10 per dieną
1 050 per metus
vid.

4

Asmeninės žinutės,
atsakymai paskyrose

2 per dieną
700 per metus
vid.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO AKTYVUMO IR KŪRYBIŠKUMO
SKATINIMAS

KULTŪROS
SKYRIUS

4

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus ir Lietuvos gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Sukurti palankias sąlygas miesto
bendruomenės kultūriniam ir
kūrybiniam aktyvumui, gerinant
kultūrinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę

MUZIEJUJE

1 851

LR Kultūros ministerijos lėšos

KOORDINUOTI
Bendruomenei aktualūs ir iniciatyvos renginiai

34 vnt.

Išduoti leidimai organizuoti renginius

62 vnt.

Jaunųjų menininkų stipendijos

1 vnt.

Kultūros premijos

3 vnt.

KULTŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS 5 KULTŪROS ĮSTAIGOSE

710 vnt.

Renginių / projektų skaičius
Lankytojų / dalyvių / skaitytojų / žiūrovų skaičius

287,3 tūkst. žm.

Papildomai pritrauktos lėšos veiklai

414,6 tūkst. Eur

Papildomos pajamos už paslaugas

127 tūkst. Eur

ALYTAUS KULTŪROS CENTRE
Atnaujintas įstaigos fasadas, suremontuotos repeticijų patalpos,
įstaigos administracijos kabinetai, rūbinė
Įrengta nauja erdvė – konferencijų salė

tūkst. Eur

Muziejuje papildyti muziejaus rinkiniuose
saugomi eksponatai
Prevenciškai konservuoti ir restauruoti
eksponatai

2869 vnt.
784 vnt.

Įgyvendinus Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo
programos projektą „Paliktas paveldas“, atidaryta nauja, moderni,
naujausiomis technologijomis pagrįsta ekspozicija „Sodzius Dzūkijon“

411 tūkst. Eur
61,6 tūkst. Eur

Bendra projekto vertė
Savivaldybės indėlis

Įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai „Dzūkijos
kraštovaizdžiai. Ką mena kalnai ir kalvos“ ir „Vizualaus turo paslaugos
kūrimas Alytaus kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose“

TEATRE
Pastatyti premjeriniai spektakliai
Dalyvauta teatrų festivaliuose
Laimėti ES ir LKT projektai
Sukurtas filmas „A.M.T. Augti, mylint teatrą“
Išleista knyga „Alytaus teatras“ lietuvių, anglų
ir rusų kalbomis

5 vnt.
6 vnt.
10 vnt.
1 vnt.
900 vnt.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
BIBLIOTEKOJE

KULTŪROS
SKYRIUS

LR Kultūros ministerijos lėšos

Kompiuterinio raštingumo įgūdžius patobulino

23,6

Sukurta naujų virtualių edukacijų

14 vnt.

7 skirtingose erdvėse miesto šventės “Namai
suartina” metu organizuota renginių

20 vnt.

tūkst. Eur

996

gyventojai
„DAINAVOS“ KINO TEATRE

Bibliotekoje palyginus su 2019 m. sumažėjo:

-699 žm. lankytojų – -47 203 žm.
knygų išdavimas – -92 542 vnt.
skaitytojų –

4

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus ir Lietuvos gyventojai

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius Vilniaus ir Alytaus apskričių bibliotekų
konkurse pelnė „Geriausios komandos“ apdovanojimą
Į virtualią erdvę perkeltas festivalis „Imbiero
vakarai“ sulaukė rekordinio skaičiaus peržiūrų
internete
Pagaminta apsauginių skydelių medikams

3 489

peržiūrų

170 vnt.

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Į naujas patalpas perkelta Vidzgirio biblioteka

Sukurti palankias sąlygas miesto
bendruomenės kultūriniam ir
kūrybiniam aktyvumui, gerinant
kultūrinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę

Pandemijos metu namuose aptarnauta
daugiau pagyvenusių ir neįgalių žmonių

Rodyti kino seansai

829 vnt.

KULTŪROS VERTYBIŲ IR PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, APSKAITA
IR POPULIARINIMAS
Tinkamai privalomai ir prevenciškai stebėti
kultūros paveldo objektai

56 vnt.

Užbaigti Alytaus sinagogos konservavimo, restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo darbai
Atlikta kultūros paveldo objekto freskos „Audėja“ Alytaus kultūros
centre autorinė restauracija

107

apsilankymai

Suremontuotos Radžiūnų piliakalnio laiptų pakopos

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
SOCIALINĖS PASLAUGOS IR PROJEKTAI

SOCIALINĖS
PARAMOS
SKYRIUS

Pagalba į namus, transporto
paslaugos, asmeninis
asistentas

Nevyriausybinių
organizacijų paslaugos

Neįgaliųjų, moksleivių,
studentų užimtumas

Užimtumo didinimo
programa

METINIAI REZULTATAI
Pritaikyta būstų neįgaliesiems
Įtraukti gyventojai į visuomenei naudingą veiklą

Bendruomenių
iniciatyvos

21

darbuotojas

Bendruomenės kiemelio
įkūrimas
Neįgaliųjų socialinės
reabilitacijos projektai

Paslaugos šeimai

Kompleksinės paslaugos
visiems šeimos nariams

PINIGINĖ PARAMA MIESTO GYVENTOJAMS

Alytaus miesto gyventojai

Socialinės piniginės paramos
skyrimas, socialinių paslaugų
teikimas

690

Socialinė iniciatyva „Alytaus senjoras“

14

Socialinė iniciatyva „Alytus – viena šeima“

10

ĮSTAIGŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS

TIKSLINĖ GRUPĖ

SKYRIAUS UŽDAVINYS

210
8 608

Vaiko išmokos
Kompleksinės paslaugos šeimai

Edukacijos, akcija „Švarūs
langai

12

Socialinės išmokos

1 941

Kompensacijos

3 946

Alytaus nakvynės namai suteikė 22 717 paslaugas 178
klientų
Alytaus miesto socialinių paslaugų centras suteikė 103 074
paslaugų 734 paslaugų gavėjams
Paslaugas gavo 184 šeimos
Alytaus miesto socialinių bendruomenės centras suteikė
1 858 paslaugų 1 053 asmenims
Alytaus miesto medicininės reabilitacijos ir sporto centras
teikė ilgalaikės globos paslaugą 48 asmenims

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ĮSTAIGOS

ŠVIETIMO IR
SPORTO SKYRIUS

2020

Ikimokyklinio ugdymo
Bendrojo ugdymo
Neformaliojo vaikų
švietimo ir formalųjį
švietimą papildančio
ugdymo

13 (vaikų sk. – 2 13 (vaikų sk. – 2
687)
624)
16 (mokinių sk. – 17 (mokinių sk. –
6827)
6890)
3 (vaikų ir
3 (vaikų ir
suaugus. sk. –
suaugus. sk. –
2217)
2212)

Pedagoginė
psichologinė tarnyba

12

Privatus darželis
„Vaikystės namelis“

1

1

1 (vaikų – 26)

1 (vaikų – 21)

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus miesto savivaldybės švietimo
bendruomenė

2019

PROJEKTAI
Neformaliojo vaikų švietimo (ES
lėšos)
Vaikų vasaros stovyklos ir kitos
neformaliojo vaikų švietimo veiklos
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi

Programų
skaičius

Lėšos

78

260,7 tūkst. Eur

23

175,6 tūkst. Eur

14

14,7 tūkst. Eur

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Organizuoti formalųjį ir neformalųjį
švietimą, rūpintis tinkama švietimo
pagalba ir švietimo kokybės gerinimu
teikimas
Saugi ir moderni ugdymo (si) aplinka

ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠOS
Iš viso
Savivaldybės lėšos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšos
Europos Sąjungos lėšos

27602,1 tūkst. Eur
1 1328,1 tūkst. Eur
16 243,2 tūkst. Eur
30,8 tūkst. Eur

PASIEKIMAI
Šimtu balų įvertintų valstybinių brandos egzaminų
kandidatų darbų skaičius

78

Pasirašyta jungtinės veiklos partnerystės sutaris, pagal kurią įgyvendinama
kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa 4
švietimo įstaigos (Senamiesčio pradinė mokykla, Dzūkijos mokykla, Adolfo
Ramanausko-Vanago gimnazija ir Alytaus profesinio rengimo centras)
Startavo projektas „Studijuok Alytuje“. Išmokėta 16 vienkartinių
stipendijų magistro studijų studentams 3 200 Eur
ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS

1 486 888,23 Eur

Įsteigta papildomai 7 grupės Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuosedarželiuose 100 proc. patenkintas poreikis
Nupirkta mokinių maitinimui savitarnos principu reikalinga įranga
7 mokykloms 24500 Eur

ŠVIETIMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU
Organizuota Švietimo ir sporto skyriaus posėdžiai su švietimo ir sporto
įstaigų vadovais dėl ugdymo užtikrinimo 68
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirti kompiuteriai ir planšetiniai
kompiuteriai (su interneto kortelėmis) mokinių mokymuisi nuotoliniu
būdu 443 (91 634,51 Eur.)
Sėkmingai įgyvendintas radijo FM 99 ir Alytaus miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos bendras projektas – radijo laida „Vaiko pasaulis –
suaugusiųjų pasaulyje“ 23 radijo laidos
Įgyvendinta 4 ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos
(pasidalijimo patirtimis nuotolinio ugdymo kontekste) 60 seminarų
(2 447 mokytojai)
Įsteigta papildomai 7 grupės Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuosedarželiuose 100 proc. patenkintas poreikis
Nupirkta mokinių maitinimui savitarnos principu reikalinga įranga 7
mokykloms 24 500 Eur

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
Inicijuoti pirkimai

STATYBOS
SKYRIUS

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus ir Lietuvos gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Infrastruktūros projektų
įgyvendinimas pagal patvirtintus
veiklos ir strateginius planus

120

Parengtos ir suderintos paslaugų ir rangos darbų
sutartys ir papildomi susitarimai

159

INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI
SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA (79)

ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪRA (11)
Įrengtos kondicionavimo sistemos egzaminų patalpose
Sutvarkyta Jotvingių gimnazijos automobilių stovėjimo aikštelė
Įrengta rekuperacinė sistema Jaunimo centre
Suremontuota Vidzgirio pagrindinės mokyklos trijų klasių, sporto salės
ir kt. patalpos, įrengiamas liftas neįgaliesiems (užbaigimas 2021 m.)

Rekonstruojama Naujoji g. nuo geležinkelio viaduko iki miesto
administracinės ribos – 1,027 km. Įrengta žiedinė sankryža
(diametras 62 m)
Įrengiamos žiedinės sankryžos Pulko - Rūtų - Gardino (diametras
12 m) ir Ulonų - Santaikos - Pulko (diametras 18 m)
Įrengiama žiedinė sankryža Likiškėlių - Sudvajų - Kernavės g.
(diametras 48 m)
Atnaujinta Naujosios g. asfatbetonio danga – 2,7 km
Atnaujinta asfaltuotų gatvių (atkarpų) danga – 3 atkarpos, 1,55 km
Dalinio finansavimo projektų – 13 už 183169 eur
Automobilių stovėjimo aikštelės – 11, šaligatviai – 2
Išasfaltuota žvyruotų gatvių 3,3 km (8 gatvės – Ežerėlio, Mėtų,
Genių, Vėtrungės, Ryto, Rugių, Dailidžių, Kalnėnų) ir neužbaigti
darbai 1,7 km (4 gatvės – Kalnų, Saulės, Šlaito, Vaivorykštės)
Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų 1,6 km ir neužbaigta 0,694 km
Pėsčiųjų takai pagal judumo planą 0,7 km

SUREMONTUOTOS PATALPOS:
L-d „Boružėlė“ grupės patalpos
L-d „Du gaideliai“ trijų grupių patalpos
L-d „Vyturėlis“ dviejų grupių ir buvusios prausyklos
L-d „Volungėlė“ įrengtos papildomos grupės patalpos
Suremontuotas L-d „Obelėlė“ stogas
Tęsiami Dainavos pagrindinės mokyklos stadiono teritorijos su lauko
aikštynais sutvarkymo darbai
Vykdomi Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus erdvių sutvarkymo darbai
Pradėti Dzūkijos pagrindinės mokyklos neįgaliųjų korpuso fasado ir
stogo šiltinimo ir neįgaliųjų lifto įrengimo darbai

KOMUNALINĖ INFRASTRUKTŪRA (3)

KULTŪROS IR SPORTO INFRASTRUKTŪRA (3)

Paminklas Dainavos partizanams Senamiesčio skvere
Bronzinė voverės skulptūra Senamiesčio skvere
Miesto vartai (užbaigimas 2021 m.)
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATAS
Suremontuotas garažo stogas, pastato fasadas, III aukšto bendros
erdvės

Užbaigti AKC pastato šiltinimo darbai, atlikti vidaus erdvių
sutvarkymo darbai
Tinklinio aikštelės Jaunimo parke
Užbaigti buvusios Sinagogos ir rabino namo rekonstravimo darbai

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA

STATYBOS
SKYRIUS

Atlikta darbų ir
paslaugų už

4 094,6
tūkst. eur

Iš jų – 1 271,4 tūkst. savivaldybės biudžeto
lėšos, 1 428,3 tūkst. eurų kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšos, 1 394,8 tūkst.
eurų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano lėšos

Naujosios g. nuo geležinkelio viaduko iki miesto administracinės
ribos rekonstravimas. Projekto vertė – 3 403,1 tūkst. eurų
Susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus
mieste, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projekto I etapas –
Ulonų, Pulko, Santaikos ir Rūtų, Pulko, Gardino gatvių sankryžų
rekonstravimas. I etapo projekto vertė – 1 433,9 tūkst. eurų
Naujosios g. paprastasis remontas. Projekto vertė – 1363,8 tūkst.
eurų. Projektas buvo padalintas į penkis etapus

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus ir Lietuvos gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Infrastruktūros projektų
įgyvendinimas pagal patvirtintus
veiklos ir strateginius planus

Sudvajų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių g. ir Kepyklos g.
rekonstravimo, įrengiant žiedines sankryžas projekto I etapas –
Sudvajų, Likiškėlių ir Kernavės gatvių sankryžos sutvarkymas,
įrengiant mažąją turbožiedinę sankryžą. Projekto I etapo vertė –
1025,2 tūkst. eurų. Šia žiedine sankryža jau vyksta eismas
Parengti techniniai projektai: Tvirtovės g. rekonstravimo;
pėsčiųjų tilto į Jaunimo parką kapitalinio remonto; Šaltinių gatvės
rekonstravimo, vienoje pusėje įrengiant autobilių stovėjimo
vietas; Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g.
rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo vietas
GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS ATNAUJINIMAS. Atnaujinta:
Statybininkų g. atkarpa nuo Topolių g. iki Likiškėlių g. – 200,8 tūkst.
eurų; Margio g. dešinės pusės atkarpa nuo Birutės g. iki Aušros g. –
34,9 tūkst. eurų; Vytauto g. dešinė pusė nuo Gardino g. iki
Pulko g. – 101,5 tūkst. eurų

NAUJŲ G. ĮRENGIMAS. Įrengta Gedemino gatvės atkarpos nuo
A. Juozapavičiaus g. sankasa – 23,6 tūkst. eurų
ASFALTUOJAMOS ŽVYRUOTOS GATVĖS (pagal parengtus
žvyruotų gatvių asfaltavimo prioritetus). Atlikta darbų ir paslaugų
už 4 251,6 tūkst. eurų. Iš jų – 1 140,7 tūkst. savivaldybės biudžeto
lėšos, 1 011,9 tūkst. eurų kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos, 2 099,0 tūkst. eurų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano
lėšos
Atnaujinant, rekonstruojant, įrengiant įvažiavimo kelius,
šaligatvius, aikšteles, atlikta darbų ir paslaugų už 822,0 tūkst. eurų.
Iš jų – 130,5 tūkst. savivaldybės biudžeto lėšos, 691,5 tūkst. eurų
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos
A. Juozapavičiaus gatvės, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką,
rekonstrukcija. Projekto vertė – 452,0 tūkst. eurų. 2020 m. statybos
rangos darbų atlikta už 294,8 tūkst. eurų (70 proc.). Darbai bus
tęsiami 2021 m.
Pramonės gatvės, įrengiant pėsčiųjų dviračių taką II etapas.
Projekto vertė – 475,9 tūkst. eurų
Įvažiavimas į mokyklą darželį „Drevinukas“ – 3,4 tūkst. eurų
Aikštelės ir šaligatvio prie Vilties g. 28 remontas – 16,6 tūkst. eurų
Plečiant ir modernizuojant infrastruktūros objektus, kuriuos iš
dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, atlikta darbų už
183,2 tūkst. eurų. Iš jų – 122,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto
lėšos, 60,9 tūkst. gyvenamųjų namų bendrijų lėšos. Įrengta
10 aikštelių, sutvarkyti 2 šaligatviai, įrengti nuotekų tinklai
Naujojoje gatvėje

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

TEISĖS SKYRIUS

4
4

– teisės funkcijos
– personalo funkcijos

8

darbuotojai

Pagrindinės
funkcijos

Atstovauti savivaldybei ir
administracijai teismuose
2020 m. –

Teikti pirminę
teisinę pagalbą gyventojams

87

2019 m. –

2020 m. –

82

Advokatų paslaugomis naudojamasi
tik itin sudėtingoje ir specifinių žinių
reikalaujančioje byloe prieš LITESKO.
2020 m. – advokatams sumokėta
18 528 Eur, 2019 m. – 37 004 Eur
(palyginus su 2019 m., 2020 m.
advokatams buvo sumokėta 50 proc.
mažiau lėšų)

Organizuoti
konkursus

463

2019 m. –

2020 m. –

843

19 10 370
13
KARTŲ

2019 m. –

Lyginant su 2019 m., 2020 m. fiziškai
atvykstant į savivaldybę gyventojų
priėmimas sumažėjo beveik 50 proc. dėl
šalyje paskelbto karantino. Gyventojai
konsultuojami telefonu (tačiau bendro
skambučių registro nėra, todėl šie
gyventojai neregistruojami), daugiausia
kreipiamasi santuokos nutraukimo ir
vaikų išlaikymo klausimais

Nagrinėti, vizuoti
dokumentų
projektus

vykdomų konkursų
skaičius padidėjo, ryšium
švietimo įstaigų direktorių
kadencijos pabaiga

virš

43

dokumentų
per darbo dieną

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus ir Lietuvos gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

Savivaldybės administracijos
darbuotojų kaita ne didesnė nei

10 %

2020 m. – 7,6

%

2019 m. – 9,3

teikti pirminę teisinę pagalbą
siekti, kad priimami sprendimai
atitiktų teisėtumo principus
organizuoti savivaldybės, jos
institucijų ir administracijos teisių ir
teisėtų interesų gynimą
padėti įstaigos vadovui formuoti
personalo valdymo politiką

2020 m. – 177 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, 2019 m. – 153 darbuotojai, tačiau vidutiniškai
vienas darbuotojas 2020 m. kėlė kvalifikaciją 1,5 dienos, tuo tarpu 2019 m. – 3,8 dienas
(nustatytas rodiklis – vidutiniškai 3 dienos). Dėl to nebuvo panaudotos ir mokymams skirtos
lėšos. Priežastis – šalyje paskelbtas karantinas (nuotoliniai mokymai savo pateikimo forma
nėra patrauklūs)

%

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
Parengti ir pristatyti skyriaus tarybos sprendimų projektai
skyriaus kompetencijos klausimais

TURTO VALDYMO
IR VERSLO
SKYRIUS

10

darbuotojų

(įskaitant vedėją ir 1 darbuotoją, kuris
vaiko auginimo atostogose)

TIKSLINĖ GRUPĖ
Verslo subjektai, investuotojai,
gyventojai, daugiabučių bendrijos

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Administruoti turto valdymą,
socialinio būsto, smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimo,
Pramonės parko investicijų sutarčių,
leidimų, licencijų išdavimo,
daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės objektų administravimą

Išnuomota socialinių ir bendrabučio tipo būstų

138
33

Vykdyti 2 butų pirkimo etapai, per kuriuos nupirkti 3 socialiniai būstai
Pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
įstatymą išduota pažymų – 80 (išmokėtų kreditų suma – 2,5 mln. Eur,
subsidijų suma – 0,5 mln. Eur);
Pagal paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą
išduota pažymų

2 (suma 12
115 Eur);

Pirmieji Lietuvoje pradėjome vykdyti papildomą savivaldybės finansinę
paramą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, kuri 2020 m.
skirta dviem (anglų kalbos mokytojos ir inžinieriaus) šeimoms (paramos
suma 6 991,15 Eur);
Išnuomotų savivaldybės negyvenamųjų patalpų plotas
Visuomenės poreikiams panaudos pagrindais patalpų
suteikta 4 naudotojams
Pajamų iš savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos
gauta
Aukcionuose kilnojamojo turto parduota už 2 469,00 Eur,
už parduotą metalo laužą (nurašyto turto) gauta

1 835,86
kv. m

296,72
kv. m;

56 917,67
Eur

800,38
Eur

Parduota 4 nekilnojamojo turto objektai už 41 346,24 Eur:
Nemuno g. 15 (4 butai), Nemuno g. 17 (5 butai), Nemuno g. 17A (ūkinis
pastatas), Pulko g. 22 (ūkinis pastatas)
VYKDYTI:
planiniai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų
veiklos patikrinimai – 27
neplaniniai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų
veiklos patikrinimai – 10

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams paskirti/pratęsti bendrojo
naudojimo objektų administratoriai
Kreiptasi į VĮ Registrų centrą dėl bendrijų likvidavimų inicijavimo
procedūrų pradėjimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva
Savivaldybių asociacijai teikta pasiūlymų dėl teisės aktų keitimų
Įregistruota AMSA vardu nekilnojamojo turto VĮ registre objektų
Parengtos gatvių kadastrinių matavimų bylos
Investicijų sutarčių pasirašyta
Pramonės parke naujai sukurta darbo vietų

6
7
2
77
81
3
32

Verslo subjektų nuo nekilnojamojo turto mokesčio per pandemijos
6
laikotarpius atleista
Savivaldybės patalpų nuomininkų nuo nuomos mokesčio per I karantino
laikotarpį atleista – 16 (10 033,86 Eur), per II laikotarpį (tęsiasi iki dabar) – 9
(8 041,60 Eur)
Alkoholio licencijų išduota

7

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose
išduota

185

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduota

20

Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais veiklą

69

Subsidijuotų SVV subjektų skaičius – (bendra suma – 60 714,60 Eur);

60

vnt.

Daugiafunkcės ledo arenos infrastruktūros statybos, įveiklinimo ir
pritaikymo visuomenės reikmėms investicinio projekto įgyvendinimas
Alytaus mieste:
parengtas projekto įgyvendinimo planas, vykdomas plano įgyvendinimas;
Atliktas investicinio projekto parengimo paslaugų pirkimas;
nuolatinė projekto darbų stebėsena, grafikų kontrolė, bendradarbiavimas
su suinteresuotomis šalimis, projekto apimties ir kokybės kontrolė;
vykdomas tolimesnis darbas su projektu – jo įgyvendinimas.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI

VIDAUS ŪKIO
SKYRIUS

Skyriaus
projektai

„ALYTUS-MYLIU“ ŽENKLO NAUDOJIMAS
SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI

VEIKLOS
OPTIMIZAVIMAS

Naujų reprezentacinių priemonių kūrimas, ieškojimas
ir pirkimas

Atnaujintas 3 a. vestibiulis

SKYRIAUS DARBAI

17

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ

Mažos vertės pirkimai prižiūrėti
savivaldybės administracijos
vidaus ūkį

48

Aprūpinti darbuotojus darbo
priemonėmis, inventoriumi,
ūkinėmis ir kt priemonėmis,
organizuoti savivaldybės automobilių
ūkio veiklą, vykdyti administracinio
pastato priežiūrą, reprezentuoti
savivaldybę, priimant LR svečius,
organizuojant darbo pasitarimus ir
susitikimus

11

ETATAI

4,5 3 714 m2

Savivaldybės tarybos ir mero
sekretoriatas, Kontrolės ir audito
tarnyba, savivaldybės administracija

SKYRIAUS UŽDAVINYS

4

Administruojamas
tarnybinis
transportas

Mažos vertės pirkimai reprezentuoti
savivaldybę

31

Valomos patalpos

2020 m sudarytų sutarčių skaičius

34

Budėtojai

ETATO

AUTOMOBILIŲ

PLOTAS

4

ETATAI

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAS IR VYKDYMAS CVP IS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SKYRIUS

Tarptautinės ir supaprastintos
vertės pirkimai (įskaitant
atnaujintą tiekėjų varžymąsi
pagal preliminariąsias sutartis)

84

PIRKIMO SUTARČIŲ VIEŠINIMAS CENTRINIAME VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PORTALE (CVPP)

Pirkimo sutarčių, sutarčių
pakeitimų, pasiūlymų

470

PIRKIMŲ KOMISIJŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

5

darbuotojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos viešųjų pirkimų
vykdymas

Mažos vertės skelbiami pirkimai

63

Mažos vertės pirkimų
komisijos posėdžiai

178

Pirkimai per CPO (Centrinę
perkančiąją organizaciją)

52

Viešųjų pirkimų komisijos
posėdžiai

228

PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ VYKDYTŲ PIRKIMŲ TIKRINIMAS,
TVIRTINIMAS

Tiekėjų apklausos pažymos

456

KONSULTACIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS TEIKIMAS

Nuolat teikiamos konsultacijos
viešųjų pirkimų klausimais

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
FIKSUOTA
Administraciniai nusižengimai

VIEŠOSIOS TVARKOS
SKYRIUS
Nuo 2020-04-01 iki

6

2020-12-29

darbuotojai

5

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos
programų rengimą
Analizuoti teisės pažeidimų priežastis, teikti pasiūlymus
Administracijos direktoriui dėl viešosios tvarkos
užtikrinimo
Kontroliuoti Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų,
reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą
Saugoti nustatytą viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje ir
užkirsti kelią pažeidimams
Vykdyti valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms)
civilinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant
mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą
funkcijas Alytaus mieste

Pažeidimai vaizdo stebėjimo kameromis
Neeksploatuojami automobiliai viešojo
naudojimo vietose

503
27
37,

iš jų 33 pašalinta

9 010

Baudos

tūkst. Eur

Surašyta 4 administracinio nusižengimo protokolas keleivių
vežimo paslaugos teikėjams (Taksi), atlikti 503 patikrinimai
vietinio susisiekimo maršrutiniame keleivių vežimo transporte
MOBILIZACIJA

CIVILINĖ SAUGA
2020 m. vyko Ekstremalių situacijų Operacijų centro
posėdžiai
Civilinės saugos kursuose apmokyta ūkio subjektų ir kitų
įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą

nuo 2020-03-17 iki 2020-11-30 VTS tarnautojai pagal sudarytus darbo
grafikus (be poilsio dienų) dirbo savivaldybės įsteigtam Mobiliam
punkte – tikrino atvykusių pasitikrinti asmenų dokumentus, atvykimo
laiką, reguliavo eiles, užtikrino nustatytų reikalavimų laikymąsi ir viešąją
tvarką punkte;
nuo 2020-04-07 iki 2020-06-15 VTS tarnautojai pagal sudarytus darbo
grafikus ( darbo dienomis) dirbo prie įsteigtos Karščiavimo klinikos
(atliekamos funkcijos tokios pačios kaip ir Mobiliam punkte)‘
nuo 2020-03-29 iki 2020-12-31 tikrino kaip viešojo transporto paslaugų
teikėjas (UAB Kautra) užtikrina LR Sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo
(toliau – Operacijų vadovo) sprendimu nustatytų paslaugų teikimo
būtinųjų sąlygų laikymąsi. Per dieną vidutiniškai būdavo patikrinami 3
maršrutai.
nuo 2020-03-29 iki 2020-12-31 kiekvieną darbo dieną (pagal atskirus
nurodymus ir poilsio dienomis) kontroliavo Operacijų vadovo
sprendimais nustatytų reikalavimų laikymąsi dėl: elgesio parkuose ir
viešose erdvėse; saugaus kontakto laikymosi (būriavimosi); asmens
apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose; vaikų žaidimų aikštelių
naudojimo ribojimo; užsiėmimų atvirose erdvėse reikalavimų laikymosi;

Koreguotas AMS mobilizacijos planas
Koreguotas AMSA ir jai pavaldžių įstaigų Civilinio
mobilizacinio personalo rezervo sąrašas

2020 m. vyko Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai

2020-02-26 Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją
visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmių nuo
2020-03-17 buvo perorganizuotas Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – VTS)
darbas, teikiant prioritetą pasirengimo COVID-19 plitimo prevenciniams
veiksmams bei kovai su koronavirusu:

9
27
31

Iki buvo atšaukiama Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės
lygio ekstremali situacija (2020-04-16) po gaisro UAB „Ekologistika“
skyriaus tarnautojai dalyvavo gaisro padarinių šalinimo procese –
organizavo su pavojingų atliekų tvarkymo bendrove „Toksika“ atliekų
tvarkymo, svėrimo, apskaitos, išvežimo klausimus. Išvežta apie 8230 tonų
pavojingų atliekų bei įforminti jų išvežimo dokumentai.

nuo 2020-03-29 iki 2020-12-31 kiekvieną darbo dieną (pagal atskirus
nurodymus ir poilsio dienomis) tikrino kaip parduotuvių, turgaviečių
ir kitų viešų prekybos vietų administracijos užtikrina Operacijų vadovo
sprendimais nustatytų būtinųjų sąlygų prekybos vietoms laikymąsi.
2020 m. rugpjūčio mėnesį kartu su Maisto ir veterinarijos tarnybos
Alytaus departamentu buvo atlikti 4 papildomi patikrinimai.
nuo 2020-04-10 iki 2020-11-04 ir nuo 2020-12-21 iki 2020-12-31
kiekvieną darbo dieną (pagal atskirus nurodymus ir poilsio dienomis)
VTS tarnautojams administracijos direktoriaus įsakymais buvo pavesta
pagal galiojusius Operacijų vadovo sprendimus tikrinti asmenų,
turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
bei asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, kurių izoliavimo
vieta savivaldybės administracijos numatytose patalpose, namuose
ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl
izoliavimo reikalavimų laikymosi;“. Per dieną būdavo patikrinama
vidutiniškai 10 asmenų.

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
ASMENŲ APTARNAVIMAS VIENO LANGELIO PRINCIPU

VIDAUS
ADMINISTRAVIMO
SKYRIUS

Savivaldybės administracija suteikė paslaugų
Iš jų elektroniniu būdu
E. paslaugos portale užsakytų paslaugų dalis nuo
visų galimų per e. paslaugos portalą užsakyti
paslaugų
Asmens vidutinis laukimo laikas eilėje
Asmenų prašymų nagrinėjimo vidutinė trukmė

11

darbuotojų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Fiziniai ir juridiniai asmenys,
AMSA darbuotojai

SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Asmenų aptarnavimas vieno
langelio principu, paslaugų
teikimas, savivaldybės
administracijos dokumentų
valdymas, savivaldybės ir likviduotų
įmonių archyvinių dokumentų
tvarkymas bei saugojimas

Asmenų, vertinančių savivaldybės darbą labai gerai
ir gerai dalis

43,7 tūkst.
22 %
40 %
7 min.
6,18 dienos
90 %

AMSA DOKUMENTŲ VALDYMAS
Gauta iš viso dokumentų
Gauta elektroninių dokumentų
Išsiųsta iš viso dokumentų
Parengta elektroninių dokumentų
Išsiųsta dokumentų elektroniniu būdu
Teisės aktų nustatytais terminais išnagrinėtų skundų
dalis
Parengta teisės aktų
Pasirašyta iš viso sutarčių
Pasirašyta elektroninių sutarčių
Parengta vidaus dokumentų

32,8 tūkst.
2,6 tūkst.
11,7 tūkst.
4,5 tūkst.
68,4 proc.
100 proc.
2,8 tūkst.
2,3 tūkst.
0,3 tūkst.
6,0 tūkst.

ARCHYVŲ TVARKYMAS

451
73,8 %

Asmenims suteikta archyvinių paslaugų
Iš jų elektroniniu būdu
Išduota juridinius faktus patvirtinančių dokumentų
Priimtų likviduotų įmonių dokumentų kiekis

2003 apsk. vnt.

2716

58 tiesiniai m/

SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS
Įvykdyti seniūnaičių rinkimai ir išrinkti seniūnaičiai

1

Vykę išplėstinės seniūnaičių sueigos

3

Gauti ir išnagrinėti seniūnaitijų prašymai

24

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TOBULINIMAS
Darbuotojų įsitraukimas tobulinant veiklą
Sutaupyta laiko

Pagerinta veiklos kokybė

19 %
138
dienų

16

atvejų

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

APLINKOS
APSAUGOS
SKYRIUS

22

PRIEMONĖS

Pasodinta 1 200 vnt. medžių ir krūmų, 10 000 vnt. gėlių sodinukų
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
VEIKLA
Išvykstamieji posėdžiai
Leidimų medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo darbams
Už želdinių atkuriamąją vertę gauta 39 606 Eur

Atsakymų pareiškėjams, neleidus pertvarkyti želdinių

50
325
135

Vykdoma savivaldybės biologinio turto apskaita (5 skverų, Miesto

4

Vykdyta Didžiosios ir Mažosios Dailidės maudyklų vandens kokybės ir
paplūdimių smėlio kokybės tyrimų stebėsena
Vykdyti atrankiniai sanitariniai kirtimai Alytaus miesto savivaldybės
valdomuose valstybinės reikšmės miškuose, miško parkuose.
Pagaminta ir parduota 127,76 ktm II kaitrumo grupės malkinės
medienos

VYKDYTOS VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR MOKYMO
APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS PRIEMONĖS
Organizuota aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra

sodo ir Žaliosios g.)
darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus miesto gyventojai,
investuotojai ir svečiai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
Gerinti aplinkos kokybę mieste,
kurti sveiką gyvenamą aplinką

Kovų gausos reguliavimo darbai

IŠARDYTI

169 LIZDAI

VYKDYTAS SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS
Parengtas Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Alytaus mieste
2021–2023 m. veiksmų planas.

Ornitologo paskaitos Alytaus lopšelių-darželių
auklėtiniams apie paukščius

Organizuotas Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigų mokinių kūrybos konkursas „Mūsų svajonių paukštis“

Pateikta paraiška ir skirtas finansavimas 2021–2023 m. Sosnovskio
barščio naikinimui
Pasirašyta dotacijų sutartis dėl Sosnovskio barščio gausos
reguliavimo vykdant parengtą 2021–2023 m. veiksmų planą
VYKDYTI APLINKOS, POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAI,
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENA

15

Organizuota

13 išvykų į Žuvinto biosferos rezervatą,

7 ekskursijos Vidzgirio pažintiniu taku

Organizuoti renginiai Europos judumo savaitei

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
SUTVARKYTA

APLINKOS
APSAUGOS
SKYRIUS

SUTVARKYTA

Po autoįvykių užterštų naftos produktais miesto
teritorijų

17

Bešeimininkių atliekų (buvusioje laikinųjų metalinių
garažų teritorijoje Kalniškės g. ir kitose miesto
vietose)

153,4 t

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Iš jų

10,58 tūkst. t

Surinkta

4

darbuotojai

22,53
tūks. t atliekų

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus miesto gyventojai,
investuotojai ir svečiai

1,22 tūkst. t.

didelių gabaritų
atliekų

2,95 tūkst. t.

žaliųjų atliekų

1,18 tūkst. t.

virtuvių atliekų

13

Parašyta įspėjimų dėl Atliekų tvarkymo taisyklių
pažeidimo

13

Raštai, atsakymai atliekų tvarkymo klausimais

168

Požeminių komunikacijų tinklų rekonstravimo,
įvadų, vienbučių gyvenamųjų namų statybos arba
rekonstravimo ir kt. projektų tikrinimas

185

KITI VYKDOMI PROJEKTAI
Vykdant užterštos buvusios Naftos bazės teritorijos,
Santaikos g., išvalymo ir sutvarkymo projektą,
surinkta ir išvežta utilizuoti skystų naftos produktų ir
naftos produktais užteršto vandens

3,05 tūkst. t.
atliekų pašalinta
sąvartyne

15,61 tūkst. t
atliekų perdirbta/
panaudota

SKYRIAUS UŽDAVINYS

3,87 tūkst. t
Gerinti aplinkos kokybę mieste,
kurti sveiką gyvenamą aplinką

mišrių komunalinių
atliekų

Organizuota posėdžių dėl komunalinių atliekų
aikštelių vietų išdėstymo schemos probleminių
aikštelių vietos parinkimo

atliekų sudeginta

Sutvarkyta asbesto atliekų turinčių gaminių atliekų

6,31 t
13

Įgyvendintos kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių
stebėjimo ir populiacijos reguliavimo priemonės kartu su Druskininkų
savivaldybe

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

PRIEŽIŪRA, VALYMAS, ŠIENAVIMAS

MIESTO ŪKIO SKYRIUS

8

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI:
nepertraukiamą miesto infrastruktūros priežiūrą
ir administravimą, proporcingą miesto rekreacinės
teritorijos inžinerinį aprūpinimą ir susisiekimo
infrastruktūros plėtrą
dalyvauti planuojant perspektyvinę rekreacinės
teritorijos plėtrą bei kraštotvarką

1 083 440 m2
Šaligatviai ir takai
320 000 m2
Asfaltuotos miesto gatvės
1 033 590 m2
Parkai ir pliažai
320,1 ha
KAPINĖS
25,58 ha
Nuolatiniai periodiniai patikrinimai
250
Nustatyta neprižiūrimų kapaviečių

Žalieji plotai

280

Šiukšliadėžės
KOLUMBARIUMAI
Įrengti kolumbariumai po 15
nišų, sutvarkytas gerbūvis

4

NEPRIŽIŪRIMŲ SKLYPŲ KONTROLĖ

123
45

Teritorijų apžiūra – sklypų patikrinimai
Sudarytas apleistų sklypų sąrašas
MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
Suremontuota asfalto dangos duobių

organizuoti ir kontroliuoti techninių paslaugų teikimą
Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje

Suremontuota šaligatvių (takų)

savivaldybei priklausančių statinių paprastąjį remontą
ir griovimą (kai nereikia techninio projekto)

Prižiūrėta žvyruotų gatvių

2 286 m2
3 820 m2
77 939 m2

Atlikti statinio naudojimo priežiūros
patikrinimai
Patikrinimai dėl statinių naudojimo pagal
paskirtį

Atlikta tiltų naudojimo apžiūra
Prižiūrimos miesto viešose erdvėse esančios vaikų žaidimo aikštelės
Suderinta projektų

48
4
4
42 vnt.
333 vnt.

Išduoti leidimai: Leidimai atlikti kasinėjimo
darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės
reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose
plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje
Leidimai važiuoti didžiagabarite ir (ar)
sunkiasvore transporto priemone ir (ar) jų
junginiais Alytaus miesto viešaisiais keliais
ar gatvėmis

320
128
21

Leidimai „P rezervuota stovėjimo vieta“
APŠVIETIMO PRIEŽIŪRA IR ĮRENGIMAS
Prižiūrima šviestuvų

Šviestuvų mikrorajonuose įrengimas
Papildomai apšviesta pėsčiųjų perėjų
Nauja elektros spinta viešoje vietoje

5 007
9 vnt.
43
1

VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR REZULTATAI
SAUGAUS EISMO KOMISIJOS VEIKLA

MIESTO ŪKIO SKYRIUS

Išnagrinėta klausimų

8

14

Įvyko posėdžių

181

darbuotojai

TIKSLINĖ GRUPĖ
Alytaus gyventojai

SKYRIAUS UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI:
nepertraukiamą miesto infrastruktūros priežiūrą
ir administravimą, proporcingą miesto rekreacinės
teritorijos inžinerinį aprūpinimą ir susisiekimo
infrastruktūros plėtrą
dalyvauti planuojant perspektyvinę rekreacinės
teritorijos plėtrą bei kraštotvarką
organizuoti ir kontroliuoti techninių paslaugų teikimą
Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje
savivaldybei priklausančių statinių paprastąjį remontą
ir griovimą (kai nereikia techninio projekto)

VIEŠOJO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS
PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA
Aptarnaujamų viešojo transporto maršrutų skaičius –

12 vnt. (darbo dienų tvarkarščiai – 29 vnt.; šventinių bei
poilsio – 12/14 vnt.)
Viešojo transporto maršrutų ilgis – 1 637,99 tūkst. km.
Aptarnaujamų viešojo transporto stotelių skaičius –

195 vnt.

Kelionių skaičius – 1 292,97 tūkst. kelionių
Alytaus m. maršrutų tvarkaraščių sudarymas programa
„Pikas“ autobusų maršrutų tvarkaraščių pakeitimai – 9 vnt.
(maršrutų trasų, pravažiavimo laikų, stotelėse korekcija,
reisų/ridos km korekcija):
suformuotos tvarkaraščių statistinės ir suvestinės
lentelės, maršrutų pasai, tvarkaraščiai skirti autobusų
vairuotojams

xml bort kompiuteriams – 9 versijos (vienoje versijoje
skirtingos suvestinės);
suformuoti autobusų stotelių tvarkaraščiai – 9 versijos
(vienoje versijoje 195-ios stotelės);
autobusų maršrutų reisų koordinavimas – 9 vnt.
(maršrutų pravažiavimo laikų, stotelėse AB „Alytaus
chemija“, Pirmojo Alytaus aikštė, Sodra, Poliklinika, Verslo
kaimelis, Pieninė, AB „Dainava“, Daugų g. st, Volungė,
Kalniškės g, Verslo st., Izomega (vienoje stotelėje apie

5 000 skirtingų išvykimo laikų)).

Interneto svetainių, informacinių sistemų koordinavimas
„Alytaus m. viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių
savalaikio pateikimo internete https://www.stops.lt/alytus
ir https://m.stops.lt/alytus/, http://www.visimarsrutai.lt/;
autobusų maršrutų realaus laiko pravažiavimo (GPS) – IS
„Pikas Pfleet“;
atsiskaitymų centro informacine posistemės, apimančios
pilną el. bilietų administravimo (valdymo, kontrolės,

ataskaitų generavimo ir kt. f-cijas) – I S „Tikis“; 20 vnt. –
Informacinių LED švieslentės autobusų stotelėse.

VIEŠOJO TRANSPORTO ELEKTRONINIO BILIETO
PASLAUGOS TEIKIMAS
Kelionių visuomeniniu transportu,
apmokėtų elektroniniu bilietu, skaičius

921,17

tūkst. kelionių

