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Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 45) 29
straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
(redakcija: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 1-226),
patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1 - 261, 214
punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos
veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.
Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti
viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės
tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra
šios įstaigos vadovas.
Nuo 2011 metų balandžio 7 dienos, Tarybos įgaliojimų laikui (2011–2014 metai),
politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės administracijos direktore dirba Elena
Davidavičienė, o Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja – Rasa Tamošiūnienė.
2011 metų birželio 30 dieną Širvintų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-83 ,,Dėl
savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui“ suteikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimus.
Širvintų

rajono

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

pavaduotojai

Rasai

Tamošiūnienei pavesta koordinuoti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos,
Vaiko teisių apsaugos skyrių, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Širvintų
ligoninės ir UAB ,,Širvintų šiluma“ veiklą.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir
savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaita pateikta pagal Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-64 ,,Dėl Širvintų rajono 2012–2014 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas 9 programas:
01 Valdymo tobulinimo programa
02 Švietimo programa
03 Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa
04 Sveikatingumo programa
05 Aplinkos apsaugos programa
06 Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa
07 Žemės ūkio plėtros programa
08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa
09 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa.
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Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir
Savivaldybės administracijos darbuotojai, įgyvendindami 2012 m. programas, siekė šių strateginių
tikslų:
Užtikrinti švietimo visiems, socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą, mažinti
socialinę atskirtį.
Sudaryti palankias sąlygas kultūros ir turizmo plėtrai, ugdyti pilietiškumą ir verslumą.
Tobulinti savivaldos valdymą ir administravimą, stiprinti bendradarbiavimą.
Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, siekti
darnios plėtros.
Diegti aplinkos kokybės gerinimo sistemas.
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2012 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
2012 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 38 139,2 tūkst. litų.
Planas įvykdytas 39 083,4 tūkst. litų arba 102,5 proc., t. y. gauta 944,2 tūkst. litų daugiau negu
planuota. Mokesčių planas – 13 977,5 tūkst. litų, įvykdytas – 15 077 tūkst. litų, arba – 107,9 proc.
Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 901,2 tūkst. litų daugiau negu planuota, o gyventojų pajamų
mokesčio savivaldybių struktūros skirtumams išlyginti bei gyventojų pajamų mokesčio
savivaldybių pajamoms išlyginti negavome 276 tūkst. litų. Turto mokesčių gauta 480,2 tūkst. litų
daugiau negu planuota: žemės mokesčio gauta 48,5 tūkst. litų ir nekilnojamojo turto mokesčio gauta
434,7 tūkst. litų daugiau negu planuota, o paveldimo turto mokesčio surinkta 3 tūkst. litų mažiau
negu planuota. Prekių ir paslaugų mokesčių negauta 5,9 tūkst. litų, kitų pajamų pagal planą negauta
71,2 tūkst. litų. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų negauta 3 tūkst. litų negu
planuota. 2012 metais dotacijų gauta 21 100 tūkst. litų, arba – 99,6 proc. Apyvartos lėšų biudžeto
lėšų stygiui dengti buvo skirta 1 029,1 tūkst. litų ir Savivaldybei paėmus ilgalaikių paskolų už 420,1
tūkst. litų, iš viso 2012 m. biudžeto įplaukos sudarė 39 503,5 tūkst. litų.
Palyginti 2012 metus su 2011 metais, 2012 metais biudžeto pajamų buvo gauta 0,6 proc.
mažiau negu 2011 m. 2011 – 2012 metų biudžeto pajamų faktinis įvykdymas pateiktas 1 schemoje.
1 schema. Biudžeto pajamos 2011-2012 m. tūkst. litų
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2012 metais iš planuotų 38 943,6 tūkst. litų išlaidų 9 programoms išleista 38 130,4 tūkst.
litų arba 97,9 proc. Didžiausią 2012 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui
– net 50,4 proc. viso biudžeto. Socialinei apsaugai skirtos lėšos sudarė 20,7 proc. Bendrosioms
valstybės paslaugoms 2012 m. buvo išleista 14 proc. biudžeto lėšų. Šią funkcinę išlaidų grupę
sudaro ne tik valdymo išlaidos, bet ir išlaidos paskoloms grąžinti, palūkanoms mokėti, valstybės
perduotoms funkcijoms vykdyti. Visa Savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų struktūra
pavaizduota 2 schemoje.

Švietimas
50,4 %
Socialinė apsauga
20,7%
Poilsis, kultūra ir
religija
7,7%
Sveikatos priežiūra
0,1%
Būstas ir
komunalinis ūkis
0,6%
Viešoji tvarka ir
Aplinkos apsauga Ekonomika visuomenės
2,2 %
2,4%
apsauga
1,9%

Bendros valstybės
paslaugos
14%
Gynyba
0,1%

2 schema. 2012 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra

Biudžeto išlaidos darbo užmokesčiui 2012 metais sudarė 17 875,5 tūkst. litų. Įnašai
socialiniam draudimui sudarė 5 530 tūkst. litų. Darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam
draudimui sudarė 61,3 proc. viso biudžeto išlaidų. Prekėms ir paslaugoms sunaudota 6 591,7 tūkst.
litų, arba – 17,3 proc. viso biudžeto išlaidų. Socialinėms išmokoms (pašalpoms) panaudota 5 916
tūkst. litų, tai sudaro 15,5 proc. metų biudžeto. Materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių
įsipareigojimų vykdymui panaudota 1 993,2 tūkst. litų, tai sudaro 5,2 proc. metų biudžeto. Kitos
išlaidos sudarė tik 0,7 proc. visų išlaidų.
Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių lėšų kreditinis įsiskolinimas (be ilgalaikių
paskolų) 2013 m. sausio 1 d. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, prekių ir paslaugų
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naudojimui, socialinėms išmokoms, turto įsigijimui sudaro 1 010,9 tūkst. litų. Ilgalaikio turto
įsigijimui lizingo būdu – 288,2 tūkst. litų.
Širvintų rajono savivaldybė investiciniams projektams vykdyti turi paėmusi 13 paskolų.
Negrąžintų paskolų likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 4 727,1 tūkst. litų. 2012 metais paskolų paimta
420,1 tūkst. litų, o paskolų grąžinta 678,5 tūkst. litų, palūkanų už paskolas sumokėta 147,2 tūkst.
litų.
01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

Savivaldybės valdymo tobulinimo programos paskirtis – valdymo kokybės gerinimas,
viešojo ir vidaus administravimo tobulinimas, kad būtų greitai ir efektyviai tenkinami visuomenės
poreikiai.
Savivaldybės valdymo tobulinimo programos trumpalaikiai tikslai:
1. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant
finansinius ir veiklos auditus.
2. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą
bei finansavimą.
3. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą rajono įvaizdį.

1. Pirmojo tikslo ,,Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto
naudojimą atliekant finansinius ir veiklos auditus“ įgyvendinimas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą organizuoja Savivaldybės administracija. Ji
organizuoja ir kontroliuoja ir Savivaldybės turto valdymą, ir naudojimą. Savivaldybės
administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
parengimą, Savivaldybės biudžeto įvykdymo konsoliduotosios ataskaitos parengimą ir pateikimą,
Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Savivaldybės kontrolieriaus
pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, biudžeto
įvykdymo ataskaitą bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą.
Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius, siekdamas trumpalaikio tikslo – skatinti skaidrų ir
efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą, skatino į rezultatus orientuotą valdymą
Širvintų rajono savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
Reikšmingų klaidų ar neatitikimų nenustatyta.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla yra orientuota visapusiškai padėti Savivaldybės
administracijos skyrių, padalinių, jai pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, finansuojamų
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iš Savivaldybės biudžeto, vadovams, kad jų vykdoma veikla būtų efektyvi ir veiksminga. Vykdytų
auditų metu buvo siekiama nustatyti ir įvertinti, ar vykdant nuostatuose numatytą veiklą, laikomasi
įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų, ar vidaus kontrolės sistema užtikrina įstaigų,
padalinių tikslų įgyvendinimą. 2012 m. buvo atlikti Širvintų lopšelių–darželių veiklos ir valdymo
auditai, UAB Širvintų vaistinės veiklos ir valdymo auditas, biudžetinių įstaigų didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus nustatymo auditas. Taip pat buvo atliktas Širvintų rajono savivaldybės turto
(negyvenamų pastatų, patalpų) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo auditas.
Atliekant vidaus auditus, nebuvo nustatyta tokių pažeidimų, kuriuos būtų tekę nagrinėti
teisėsaugos institucijose. Atsižvelgiant į audito metu nustatytus neigiamus faktus ir siekiant gerinti
audituojamų subjektų asmens veiklą, buvo pateiktos 32 rekomendacijos.
2012 metais nuolatos buvo teikiamos konsultacijos įstaigų vadovams tokiomis temomis: dėl
įstaigos pareigybių sąrašo tvirtinimo, dėl darbo santykių, dėl įstaigų norminių dokumentų ir kt.

2. Antrojo tikslo ,,Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos
funkcijų vykdymą bei finansavimą“ įgyvendinimas:

2.1. 2012 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešojo
administravimo funkcijas, siekė antrojo trumpalaikio tikslo – įgyvendinti kokybišką valdymą ir
veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei finansavimą. Savivaldybės administracija
savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo
administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais
savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais.
Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą
atlieka Savivaldybės administracija. 2012 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija
surengė:
13 Tarybos posėdžių
34 Tarybos komitetų posėdžius
13 Administracinės komisijos posėdžių
4 Antikorupcijos komisijos posėdžius
5 Etikos komisijos posėdžius
2012 m. įvyko 13 Tarybos posėdžių, kuriuose priimtas 271 sprendimas (1 lentelė). Iš viso
buvo pateikta 300 sprendimų projektų. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl teisės aktų atitikimo ir
suderinti.
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Tarybos sprendimų projektų teikimas
1 lentelė
Sprendimo projekto teikėjas

Pateiktų sprendimų projektų skaičius

Meras

34

Mero pavaduotojas

2

Administracijos direktorius

188

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

63

Savivaldybės kontrolierius

1

Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo
skirstymo komisijos pirmininkas

2

Verslo plėtros komisijos pirmininkas

1

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

4

Administracinės komisijos pirmininkas

3

Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas

1

Savivaldybės tarybos narys

1

2.2. Į valdymo tobulinimo programą įtrauktos šios pagrindinės priemonės valstybinėms
funkcijoms vykdyti: gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos
registrui, archyvinių dokumentų tvarkymas, vaiko ir jaunimo teisių apsauga, civilinės būklės aktų
registravimas, pirminės teisinės pagalbos teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolė, gyvenamosios vietos deklaravimas, valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise, civilinės saugos organizavimas, mobilizacijos,
karo prievolės administravimas, žemės ūkio funkcijų vykdymas. Organizuojant Savivaldybės
administracijos darbą pirmiausiai atsižvelgiama į kiekvieną darbuotoją, darbo aplinką, bendravimo
kultūrą. Darbo procesui spartinti taikomos šiuolaikinės informacinės technologijos, tobulinami
darbuotojų gebėjimai, keliama jų kvalifikacija ir siekiama sudaryti tinkamas darbo sąlygas
darbuotojams.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės
taryba. Savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Ją sudaro struktūriniai (15 skyrių) bei
struktūriniai-teritoriniai padaliniai (8 seniūnijos) ir į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės
tarnautojas (išskyrus 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus). Širvintų rajono
savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 125 (2 lentelė) ir gaunančių darbo užmokestį iš surinktų
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lėšų (kūrikai, dirbantys šildymo sezono metu pagal terminuotas darbo sutartis), pareigybių skaičius
- 4.
Širvintų rajono savivaldybės administracijoje
nustatytas didžiausias pareigybių skaičius
2 lentelė
Pareigybės lygis

Pareigybės
kategorija

Kvalifikacinė klasė

Pareigybių skaičius

Valstybės tarnautojai
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

17
16
13
12
12
12
11
10
10
9
9
10
8
8
7

II
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III

1
1
2
6
6
1
5
3
7
23
2
1
1
6
4

Iš viso valstybės tarnautojų:

69

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigybės
atlyginimo
koeficientas
13
11-12
10-11
9-10
8-9
MMA
Iš viso:

Pareigybių skaičius
16
11
4
5
1
19
56

Savivaldybės administracijos personalas 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
70 valstybės tarnautojų
55 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
4 darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas sezonines darbo sutartis (Alionių ir
Jauniūnų seniūnijų kūrikai)
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2012 metais parengti 128 darbo sutarčių projektai, pateikti 354 Valstybinio draudimo
fondo Širvintų skyriui apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą bei kitus
nedraudiminius laikotarpius pranešimai, išduoti 27 darbo pažymėjimai ir išduoti 4 naujo pavyzdžio
valstybės tarnautojų pažymėjimai.
2012 m. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas su 2010 m. bei 2011 m.
vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu pateiktas 3 lentelėje.
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas
3 lentelė

Pareigybė

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis
litais 2010 m.
(neatskaičius
mokesčių)
su priedais už
darbo stažą ir
kvalifikacines
klases

Vidutinis mėnesio Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis darbo užmokestis
litais 2011 m.
litais 2012 m.
(neatskaičius
(neatskaičius
mokesčių)
mokesčių)
su priedais už
su priedais už
darbo stažą ir
darbo stažą ir
kvalifikacines
kvalifikacines
klases
klases

Administracijos direktorius

4 355

4 476

4 601

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

3 994

3 847

3 755

Skyriaus vedėjas

3 079

3 231

3 349

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2 661

2 719

2 789

Seniūnijos seniūnas

2 677

2 861

2 937

Seniūnijos seniūno pavaduotojas

2 178

-

-

Vyriausiasis specialistas

2 375

2 551

2 665

Vyresnysis specialistas

1 734

1 864

1 890

Vyresnysis buhalteris

1 530

1 791

2 154

Seniūnijos specialistas

1 273

1 370

1 380

Konsultantas žemės ūkio
klausimais

1 134

-

-

Žemės ūkio skyriaus specialistas

-

1 166

1 274

Socialinio darbo organizatorius

1 266

1 533

1 500

Vairuotojas

1 319

1 348

1 370
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Darbininkas

826

952

962

Sargas

866

-

-

Valytojas

801

801

849

-

-

923

Kūrikas

2.3. Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos veikla 2012 m. buvo organizuojama
vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės 2012 m. civilinės saugos darbo planu. Pagrindinis
dėmesys buvo skirtas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Savivaldybės teritorijoje
įgyvendinimui, civilinės saugos organizavimui. Civilinės saugos klausimais išleisti: 6 Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai, pravesti 4 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai, vienas
Širvintų rajono ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, du seminarai. Rajono spaudoje,
Savivaldybės interneto tinklalapyje 2012 m. buvo nuolat spausdinami straipsniai civilinės saugos
klausimais apie žolės deginimo žalą, dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos
patikrinimo, perspėjimai apie pavojingus meteorologinius reiškinius, civilinės saugos pratybas ir kt.
Iš viso buvo išspausdinta apie 45 informacinius straipsnius.
2012 m. kovo 21 d. buvo patvirtintas ,,Širvintų rajono savivaldybės prevencinių priemonių
planas siekiant išvengti gaisrų atvirose teritorijose“. Seniūnijose buvo organizuojami susitikimai su
gyventojais, kur buvo kalbama apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai ir kylančius pavojus
deginant žolę, buvo dalinami agitaciniai plakatai ir informaciniai raštai apie įstatymais numatytas
sankcijas žolės degintojams. Vakarais ir savaitgalio dienomis buvo atliekami išvažiuojamieji reidai
gaisrų židinių nustatymui. Buvo organizuojami susitikimai su girininkijų darbuotojais, išaiškintos
pavojingiausios teritorijos ir miškų masyvai bei priemonės jų saugumui užtikrinti.
2012 m. kovo 26 d. Vičiūnų kaime, Alionių seniūnijoje, iš metalinės cisternos (savininkas
nežinomas) išsiliejo naftos produktai ir užteršė žemės gruntą. Užterštas gruntas buvo surinktas ir
išvežtas į grunto valymo aikštelę (Medžiukų kaimas, Jauniūnų seniūnija), o į užterštą vietą buvo
užvežtas derlingas gruntas, tam iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 80 tūkst. litų.
2012 m. rugpjūčio 22 d. per Lapelių kaimą Čiobiškio seniūnijoje praūžė vėtra, kuri padarė
žalą kaimo gyventojams už 350 tūkst. Lt.
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2012 m lapkričio 14 d. organizavo civilinės
saugos funkcines pratybas „Širvintų rajono ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei institucijų ir
tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai aprūpinant miesto gyventojus vandeniu“.
Funkcinėse pratybose dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus visuomenės
sveikatos centro Širvintų skyriaus, Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
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Širvintų rajono agentūros, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, UAB „Širvintų šiluma“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB
Širvintų komunalinio ūkio atstovai. 2012 m. lapkričio 26 d. atliktas civilinės saugos būklės
kompleksinis (planinis) patikrinimas „Atžalyno“ progimnazijoje.
2.4. Buhalterijos skyriaus darbuotojai tvarkė Savivaldybės administracijai skirtą
Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų gaunamų lėšų apskaitą pagal
išlaidų sąmatas, rengė finansinę atskaitomybę. 2012 m. Buhalterijos skyrius buhalterinę apskaitą
tvarkė vadovaudamasis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010
m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 9-529 patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų
apskaitos politika, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. 9-35 patvirtintu Savivaldybės administracijos sąskaitų planu. Savivaldybės
administracijos finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įstaigos
turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus.
Buhalterijos skyrius, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius, vadovavosi bendraisiais apskaitos principais.
2.5. Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai, vykdydami valstybines (perduotas
savivaldybei) funkcijas, 2012 m. registravo 156 asmenų gimimus (16 užsienyje gimusių vaikų
gimimo aktai įstatymų nustatyta tvarka buvo įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikoje), 271 asmens
mirtį, 107 santuokų sudarymą, 51 santuokos nutraukimą, 37 tėvystės (motinystės) pripažinimus,
nustatymą ar nuginčijimą, 7 vardo, pavardės, tautybės pakeitimus, 187 civilinės būklės aktų įrašų
ištaisymus, pakeitimus, papildymus, anuliavimus ir atkūrimus, išdavė 345 kartotinius liudijimus,
civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas. 2012 m. į apskaitą įtrauktos 5 užsienio
valstybėse įregistruotos santuokos bei išduotos 4 pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo
šeiminę padėtį piliečiams, norintiems įregistruoti santuoką užsienio valstybių institucijose. Viena
santuokos registravimo ceremonija organizuota norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje.
Įtrauktos į apskaitą 4 piliečių, mirusių užsienio valstybėse, mirtys.
Nuo 2012 m. birželio 1 d. įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas
dėl bažnytinių santuokų įtraukimo į apskaitą tvarkos pakeitimo, kai apie tokios santuokos sudarymą
turi pranešti ne patys sutuoktiniai, o religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas asmuo per dešimt
dienų po santuokos sudarymo bažnyčios nustatyta tvarka. Apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje
sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė katalikų bažnyčios įgalioti
asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius kas pusę metų informuoja
atitinkamos vyskupijos kuriją.
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2.6. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai 2012 m. dokumentus
registravo dokumentų valdymo sistemoje: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai registruojami
atskirose bylose, kurie persiunčiami Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams.
Atsakyta į gautus raštus iš įvairių institucijų ir susipažinta su informacinio pobūdžio raštais – 3 033.
2012 m. Dokumentų valdymo sistemoje iš viso gauta ir užregistruota 3 720 raštų iš įvairių
institucijų, kurie reikalauja atsakymo ir gali būti informacinio pobūdžio. Iš viso parengti,
užregistruoti sistemoje ir išsiųti 3 449 Širvintų rajono savivaldybės raštai.
Dokumentų valdymo sistemoje registruoti dokumentai
4 lentelė
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14

Dokumentų
dokumentai

valdymo

sistemoje

registruoti

Susirašinėjimo su Respublikos Vyriausybe, Vilniaus
apskrities viršininko administracija veiklos klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo žemės ūkio klausimais dokumentai
Susirašinėjimo aplinkosaugos, ekologijos, parkų,
poilsiaviečių tvarkymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo investicijų, ekonomikos, biudžeto,
mokesčių ir finansų klausimais dokumentai
Susirašinėjimo ekonominio darbo organizavimo,
komunalinio ūkio, statybos ir renovacijos klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo prekybos ir buitinių paslaugų atlikimo
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo sveikatos apsaugos ir socialinės saugos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo kultūros, švietimo, sporto ir turizmo
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo su rajono Policijos komisariatu,
Prokuratūra ir kitomis teisėsaugos institucijomis teisės
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo privatizacijos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo valstybinės kalbos vartojimo ir
ugdymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
su
rajono
institucijomis
administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo civilinės, priešgaisrinės saugos,
apsaugos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo dokumentų valdymo klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo ryšių ir transporto, kelių tvarkymo
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo karo prievolės klausimais dokumentai
Iš viso:

Užregistruoti raštai

Savivaldybės
administracijos
parengti raštai

84

73

55

24

126

70

569

744

824

360

321

41

141

125

35

57

205

60

563

883

12

3

1

1

574

389

26

26

148

144

36

29

0
3 720

4
3 033
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2012 m. dokumentų valdymo sistemoje buvo užregistruoti 1 056 gyventojų prašymai,
pareiškimai ir skundai, atsakyta į 416 gyventojų prašymų ir skundų. Kadangi dokumentų valdymo
sistemoje buvo registruotos gyventojų bei įvairių institucijų paraiškos dėl projektų rengimo,
derinimo, topografinių nuotraukų derinimo, statybos leidimų išdavimo, leidimų, licencijų išdavimo,
pagal kuriuos parengtos ir sutvarkytos bylos, licencijos ir leidimai pateikti tiesiai pareiškėjui, todėl
atsakymai sistemoje buvo neregistruoti. Dėl šios priežasties gautų ir atsakytų dokumentų skaičius
neatitinka.
Administracijos direktorius 2012 m. pasirašė 338 įvairaus pobūdžio sutartis.
2012 m. buvo pasirašyta:
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai
veiklos organizavimo klausimais – 869
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais – 816
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių
klausimais – 578
2.7. 2012 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
(kalbos tvarkytojas) vykdė Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją:
patikrintos 9 įstaigos, 1 muziejus, 3 seniūnijos, 2 interneto svetainės, suderinta 10 reklamos
projektų, patikrinta ir suderinta 30 trumpalaikių išorinių reklamų (afišų, pranešimų, skelbimų),
suteikta 120 konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims. Vykdyta informacinė ir šviečiamoji
veikla: parengtos 5 atmintinės, 6 rekomendacijos, 2 straipsniai Savivaldybės interneto svetainėje.
Patikrinta 12 Kultūros centro organizuojamų renginių. Redaguoti ir derinti Savivaldybės tarybos
sprendimai, mero, mero pavaduotojo, mero patarėjos, Administracijos darbuotojų rengiami
dokumentai, teikti metodiniai patarimai valstybinės kalbos vartojimo klausimais Administracijos
darbuotojams, dalyvauta įvairiose komisijose, darbo grupėse bei prisidėta prie įvairių Širvintų
rajono renginių organizavimo.
2.8. 2012 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas vykdė
gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją:
Priimta:
296 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą Širvintų mieste
70 prašymų deklaruoti išvykimą į užsienį
29 prašymai įrašyti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
321 prašymas išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą
12 prašymų išduoti pažymas apie įrašymą į neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos
asmenų apskaitą
20 prašymų dėl gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo ar panaikinimo
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10 prašymų apie gyvenamųjų patalpų savininkams priklausančiose patalpose
deklaruotus asmenis
Išduota:
502 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą
39 pažymos apie įrašymą į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą
173 pažymos UAB ,,Ecoservice“ apie butuose registruotų asmenų skaičių
10 pažymų gyvenamųjų patalpų savininkams
147 pažymos apie šeimos sudėtį
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas surašė 20
sprendimų dėl gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo ar panaikinimo, konsultavo gyventojus
išvykimo iš Lietuvos Respublikos bei kitais gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, pagal
prašymus parengė ir išdavė archyvinių dokumentų kopijas fiziniams ir juridiniams asmenims,
Savivaldybės administracijos specialistams, archyvavo 2010 m. ilgo ir nuolatinio saugojimo
dokumentus, dalyvavo Savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro rengtose pratybose,
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.
2.9. Finansų ir biudžeto skyrius organizavo biudžeto vykdymą ir tvarkė Savivaldybės iždo
apskaitą bei nacionalinėje Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje
konsolidavo 2011 m. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. 2012 m.
skyrius parengė Savivaldybės iždo trijų ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinį
finansinių ataskaitų rinkinį bei Širvintų rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį, juos pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei paskelbė Savivaldybės
interneto puslapyje. 2012 m. Finansų ir biudžeto skyrius priskaičiavo žemės nuomos mokesčio su
delspinigiais: fiziniams asmenims – 37,675 tūkst. Lt, juridiniams vienetams: 165,718 tūkst. Lt,
surinkta žemės nuomos mokesčio – 227,9 tūkst. Lt. Žemės nuomos mokesčių mokėtojų duomenys
įvesti ir žemės nuomos mokestis buvo skaičiuotas ir įtrauktas į apskaitą mokesčių administravimo
savivaldybėse

informcinėje

sistemoje

(MASIS).

Suteiktos

valstybės

pagalbos

registrui

(nereikšminga pagalba) buvo perduoti tokie duomenys: 3 atleidimai nuo vietinės rinkliavos, 3
atleidimai nuo žemės nuomos mokesčio ir 1 atleidimas nuo žemės mokesčio. Teisės ir personalo
skyriui 2012 m. buvo perduoti 11 juridinių vienetų ir 33 fiziniai asmenys teismo procesiniams
dokumentams parengti žemės nuomos mokesčio skolai išieškoti.
2.10. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius
2012 m. užtikrino kokybišką Savivaldybės administracijos informacinių sistemų veikimą ir
taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, ekonomišką Administracijos turimą ir naujos
įsigyjamos kompiuterinės, ryšių technikos bei jai skirtų lėšų naudojimą, dalyvavo viešųjų pirkimų
komisijos ir kitų komisijų posėdžiuose. 2012 m. įvykdė viešuosius pirkimus ir sudarė judriojo
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telefono ryšio ir fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimo sutartis palankesnėmis sąlygomis nei
buvo iki šiol.
2.11. 2012 m. Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus darbuotojai kartu su kitais
Administracijos darbuotojais inicijavo, rengė ir vykdė įvairias programas, dalyvavo rengiant ir
vykdant regionines bei respublikines programas ir projektus.
Kuriant ir plėtojant strateginio planavimo sistemą bei organizuojant Savivaldybės
strateginių planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą, 2012 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas
„Širvintų rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas“, kurio metu parengtas Širvintų rajono
savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano projektas. Taip pat 2012 m. buvo rengti
planai bei ataskaitos dėl dalyvavimo tarpinstitucinėse programose.
Įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, 2012 m. organizuoti nuomos konkursai dėl Širvintų
ligoninėje esančių vaikų ligų skyriaus patalpų; dėl Širvintų mieste esančio administracinio pastato
rūsio patalpų. Buvo sudarytos sutartys dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos,
panaudos. Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas, įsigytas
įgyvendinus projektą „Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija”, perduotas valdyti, naudoti
ir disponuoti patikėjimo teise, taip pat buvo nutrauktos nuomos ir panaudos sutartys šalių
susitarimu. 2012 m. Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms perduoti patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir disponuoti pastatai bei priklausiniai, baldai, kompiuteriai bei kompiuterinė įranga. Leista
išnuomoti garažus ir patvirtinti sporto salės bei aktų salės nuomos įkainius. Širvintų

rajono

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute leista pertvarkyti patalpas, įsivesti vandentiekio
ir nuotekos tinklus ir prijungti juos prie Širvintų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų. Širvintų
rajono savivaldybės nuosavybėn perimti du keliai: Lemantaučizna–Pypliai ir Bagaslaviškis–Žičkai,
perduotas vienas – Gelvonėliai–Alekniškis. Patvirtintas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto
nuomos tvarkos aprašas.
2012 m. dėl įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai gauti buvo priimta 18 naujų
prašymų, iš jų: 9 – jaunų šeimų, 2 – daugiavaikių šeimų, 1 – neįgaliųjų, 6 – į bendrąjį sąrašą. 2012
m. septyniolikai šeimų ir asmenų suteikti socialiniai būstai Širvintų mieste, Družų kaime, Gelvonų
miestelyje, Čiobiškio miestelyje, Kabaldos kaime. Širvintų mieste keturioms šeimom suteikti naujai
įrengti socialiniai būstai, esantys P. Cvirkos gatvėje. Vykdant funkciją, susijusią su nekilnojamojo
turto kadastriniais matavimais ir teisine registracija, buvo atlikti kadastriniai matavimai: Širvintų
ligoninės pastato, Širvintų mieste esančių trijų garažų, Juodiškių sudegusių kultūros namų pastato,
Juodiškių kaimo vandens bokšto ir artezinio gręžinio, Medžiukų kaimo vandens bokšto ir artezinio
gręžinio, Musninkų miestelio vandens bokšto, Vileikiškių kaimo vandens bokšto ir artezinio
gręžinio, Širvintų kaimo vandens bokšto, Viesų kaimo vandens bokšto ir artezinio gręžinio,
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Akmenių kaimo vandens bokšto, Avižonių kaimo dviejų vandens bokštų ir vieno artezinio gręžinio,
Kiauklių kaimo vandens bokšto, Šešuolėlių I kaimo vandens bokšto, Surgėlų kaimo vandens
bokšto, lopšelio–darželio „Buratinas“ pastato langų.
Organizuojant investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų
koordinavimą bei organizuojant Europos Sąjungos fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių
finansavimo šaltinių paramos panaudojimą 2012 m. pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti, buvo
įgyvendinami 36 projektai (bendra vertė 26 mln. 694 tūkst. Lt), pasirašyta 15 projektų finansavimo
ir administravimo sutarčių (bendra vertė 5 mln. 781 tūkst. Lt) ir pateiktos 9 paraiškos ES paramai
gauti (bendra vertė 10 mln. 450 tūkst. Lt). Širvintų rajono savivaldybės administracija 2012 m.
vykdė 2011–2013 m. Valstybės kapitalo investicijų programą (VIP) ir įgyvendino 2 tęstinius
investicijų projektus: „Širvintų viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros centro
modernizavimas“ (skirta 500 tūkst. Lt) ir „Širvintų rajono Jauniūnų seniūnijos Jauniūnų kadastrinės
vietovės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“ (skirta 240 tūkst. Lt). Investicijų ir savivaldybės
nuosavybės skyriaus darbuotojai nuolat bendradarbiavo su ES paramą teikiančiomis agentūromis,
ministerijomis, tiekėjais, rangovais ir kitais atsakingais asmenimis.
2.12. Įgyvendinant Teisės ir personalo skyriaus funkciją, susijusią su atstovavimu
teismuose ir procesinių dokumentų teismams rengimu, 2012 m. buvo kreiptasi į teismus (5 lentelė).
3 schemoje pateiktas 2011 metų bei 2012 metų kreipimosi į teismą atvejų palyginimas.

Kreipimosi į teismą atvejų palyginimas
5 lentelė
Eil Nr.

Kreipimasis į teismą (procesinis dokumentas)

Skaičius

1.

Pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo

35

2.

5
1

4.

Prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo
Kiti pareiškimai, skundai, nagrinėjami teisme civilinio
proceso tvarka
Ieškiniai dėl skolų išieškojimo

5.

Ieškiniai kitais pagrindais

4

3.

Iš viso:

18

7

52
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3 schema
Kreipimosi į teismą atvejų skaičių palyginimas
2011–2012 m.
40
30
20
10
0
Pareiškimai dėl

Prašymai dėl

teismo įsakymo

teismo leidimų

2011 m.

21

2

0

10

0

2012 m.

35

5

1

7

4

Kiti pareiškimai

Ieškiniai dėl skolų

Ieškiniai kitais

išieškojimo

pagrindais

2012 metais dalyvauta 6 administracinėse bylose, 1 baudžiamojoje byloje bei 6 civilinėse
bylose (tais atvejais, kai teisminį procesą inicijuoja ne Širvintų rajono savivaldybė, Savivaldybės
taryba ar Savivaldybės administracija). 4 schemoje pateiktas 2011 metų bei 2012 metų dalyvavimo
teisminėse bylose atvejų palyginimas:
4 schema
Dalyvavimo teisminėse bylose atvejų skaičių palyginimas
2011–2012 m.
(kai teisminį procesą inicijuoja ne Širvintų rajono savivaldybė,
Savivaldybės taryba ar Savivaldybės administracija)

10
5
0

Administracinės Baudžiamosios

Civilinės

2011 m.

8

0

6

2012 m.

6

1

3

Teisės ir personalo skyriaus tarnautojai taip pat atstovavo Širvintų rajono savivaldybei,
Tarybai ir Administracijai ir rengė procesinius dokumentus kitose teisminėse bylose, kurios buvo
pradėtos iki 2012 m. pradžios, bet dar nesibaigusios iki 2012 m. pabaigos, prižiūrėjo įsiteisėjusių
teismo sprendimų, nutarčių ir teismo įsakymų vykdymą perdavus vykdomuosius dokumentus
antstoliams. Vidutiniškai 2012 m. buvo 60 teisminių bylų, kuriose reikėjo atstovauti, rengti
procesinius dokumentus ar prižiūrėti jų vykdymą.
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Bendras 2012 m. naujai prasidėjusių bylų skaičius, lyginant su 2011 m., padidėjo 31,9
procento (5 schema).
5 schema
Bendras dalyvavimo teisminėse bylose atvejų skaičių
palyginimas 2011–2012 m.

60
50
40
30
20
10
0

Administracinės

Baudžiamosios

Civilinės

2011 m.

8

0

39

2012 m.

6

1

55

Vykdant pirminės teisinės pagalbos teikimo funkciją, 2012 m. buvo suteikta pirminė
teisinė pagalba 108 asmenims.
Vykdant archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją, išduota 411 pažymų saugomų
dokumentų pagrindu, priimti saugojimui dokumentai iš 6 likviduotų juridinių asmenų.
Vykdant viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo funkciją, 2012 m. buvo pradėta vykdyti
ir atlikti 33 supaprastinti atviri konkursai ir 3 atviri konkursai (viršijantys nustatytas tarptautinio
pirkimo ribas), iš jų: 19 paslaugoms, 9 prekėms ir 8 darbams pirkti. Įgyvendinant viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimus, viešųjų pirkimų procedūros vykdomos elektroninėmis priemonėmis. 2012
m. buvo užregistruotos 557 mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausų pažymos.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu
Nr. 9-803 buvo patvirtintos naujos redakcijos Širvintų rajono savivaldybės administracijos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, nustatančios supaprastintų pirkimų organizavimo ir
planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų
atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams
reikalavimus.
Vykdant Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų mokymo organizavimo funkciją, 2012 m. kartu su Investicijų ir savivaldybės
nuosavybės skyriumi buvo patikslinta paraiška projektui ,,Širvintų rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-02-004, gautas ES
finansavimas, 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesiais atliekamos apmokymo paslaugų
pirkimo procedūros. Taip pat 2012 m. pateikta paraiška ir gautas ES finansavimas projektui
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„Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymai“ Nr. VP1-4.1VRM-04-R-02-007. Minėto projekto finansavimo ir administravimo sutartis su Europos Socialinio
fondo agentūra pasirašyta 2012 m. sausio 17 d.
2012 m. Teisės ir personalo skyrius vykdė ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas,
susijusias su mokymo prioritetų nustatymu, kvalifikacijos tobulinimo organizavimu.
2.13. Vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai 2012 m. vykdė pavestas funkcijas: gavo ir
išnagrinėjo 340 raštų iš įvairių institucijų ir organizacijų, atsakė ir išsiuntė 351 raštą įvairioms
institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms veiklos klausimais, išnagrinėjo 131 raštu
pateiktus skyriui piliečių pareiškimus ir prašymus dėl nepilnamečių interesų, išdavė 15 pažymų
vaikų globos institucijoms dėl vaikų vykimo per laisvadienius, šventes ir atostogas pas gimines ar į
laikinų globėjų šeimas. Ikimokyklinėms vaikų ugdymo įstaigoms išdavė 49 rekomendacijas dėl
atleidimo nuo mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, prieš tai kai kurios
šeimos aplankytos (kitas aplankė socialiniai darbuotojai), ištirta buitis, surašyti buities tyrimo aktai,
7 šeimoms pateikti motyvuoti raštiški atsakymai, kodėl negalime rekomenduoti atleisti nuo minėto
mokesčio.
Viena iš pagrindinių skyriaus funkcijų – atstovavimas vaikų interesams teismuose:
civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose, išvadų civilinėse bylose teikimas. Teismams
pateikti 4 ieškiniai dėl tėvų atskyrimo nuo vaikų, 1 ieškinys dėl tėvų valdžios ribojimo, 5 prašymai
dėl nuolatinės globos (rūpybos) vaikams nustatymo. Teismams išduota 19 pažymų dėl būsto (ar kito
nekilnojamojo turto) įkeitimo, pardavimo ar dovanojimo. Teismams pateiktos 72 išvados ar
pažymos dėl vaikų interesų. 184 kartus atstovauta vaikų interesams civilinėse, baudžiamosiose ir
administracinėse bylose. Surašyti tėvams ir pateikti teismui 8 administracinių teisės pažeidimų
protokolai (ir su pažeidimu susijusi medžiaga) dėl vaikų nepriežiūros. Daug kartų skyriaus
specialistams teko atstovauti nepilnamečiams teisme ir Policijos komisariate apklausiant vaikus
kaip liudytojus ar nukentėjusius.
Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012 metais registruoti 75 tėvų globos netekę vaikai: 32
vaikams nustatyta laikinoji, o 43 – nuolatinė globa (rūpyba). Šeimose globojami 52 vaikai: 21
vaikui nustatyta laikinoji, 31 – nuolatinė globa (rūpyba). Pagrindinės tėvų globos netekimo
priežastys – tėvų girtavimas, vaikų nepriežiūra, socialinių įgūdžių stoka, tėvų (ar vieno turėto)
mirtis. Institucijoje globojami 25 vaikai: 9 vaikams nustatyta laikinoji, 16 – nuolatinė globa.
Tėvams išvykus į užsienio valstybes, jų prašymu laikinoji globa nustatyta 6 vaikams. 2012 m. 7iems, tėvų globos netekusiems vaikams, nustatyta globa institucijoje, šeimoje globa nustatyta 12 kai tėvų globos netekusių vaikų. 1 vaikui pakeistas globėjas, iš institucinės globos jis pateko į
globėjų šeimą. 9 vaikams panaikinta laikinoji globa, jie grįžo gyventi pas tėvus: 3 vaikai grįžo pas
tėvus iš globos šeimoje, o 6 vaikai pas tėvus grįžo iš instutucinės globos pas tėvus. 5 vaikams
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laikinoji globa teismo sprendimu buvo pakeista į nuolatinę globą. Visi 75 globotiniai buvo
aplankyti institucijose bei šeimose, vykdomos jų globos peržiūros bei pildomi globos peržiūros
planai, kiti globos dokumentai. Globėjams teiktos individualios konsultacijos, organizuota
psichologo pagalba globėjams ir globotiniams. Vienas vaikas iš intitucijos (globa) įvaikintas ir
gyvena įtėvių šeimoje Lietuvoje. Teismui teikti dokumentai dėl įvaikinimo, atstovauta Vilniaus
rajono apylinkės teisme.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai daugiau kaip 320 kartų vyko į šeimas, surašė
daugiau kaip 200 šeimų aplankymo, buities tyrimo bei skyriuje apsilankymo aktų.
2012 m. pradžioje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašytos
172 šeimos, o 2012 m. pabaigoje – 152 (124 kaime ir 28 mieste). Šiose šeimose auga 287 vaikai.

Duomenų palyginimas 2011–2012 metai
6 lentelė
Dėl girtavimo
Dėl socialinių įgūdžių stokos
Dėl kitų priežasčių
Išbrauktos šeimos
Įrašytos šeimos

2011 metai
88
65
21
16
12

2012 metai
72
61
14
33
13

Kiekvienoje seniūnijoje buvo suorganizuoti socialinės rizikos šeimų aptarimai, aptarti
šeimų pokyčiai, ieškoti problemų sprendimo būdai.
Skyriaus specialistai dėl devynių blogai lankančių mokyklą vaikų kartu su mokyklų
socialinėmis pedagogėmis lankėsi šeimose, kalbėjo su tėvais ir vaikais, tarpininkavo dėl pagalbos ar
net mokyklos vaikui pakeitimo.
Įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, skyrius nuolat gavo
informaciją iš Policijos komisariato apie smurtą šeimose, kuriose auga nepilanamečiai vaikai. Per
2012 metus buvo gauta 16 tokių pranešimų. Gavę informaciją, specialistai lankėsi šeimose,
aiškinosi dėl pagalbos, vaikų interesų, organizavo psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas,
kitokią pagalbą.
Skyriuje per 2012 m. registruoti 6 smurto prieš vaikus atvejai. Specialistai vyko į šeimas
teikti pagalbą vaikams, konsultuoti tėvus.
Skyriaus vedėja kreipėsi į Prokuratūrą dėl seksualinės prievartos prieš vaiką. Vyksta
ikiteisminis tyrimas. Mergaitei ir šeimai suteikta psichologo pagalba, tarpininkauta dėl medicininės
pagalbos.
Kaip ir kiekvienais metais, skyriaus darbuotojai nuolat dalyvauja įvairių darbo grupių ir
komisijų darbe, bendruose projektuose kartu su kitomis institucijomis, įvairiuose rajono
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renginiuose, teikia informaciją spaudai, organizuoja pasitarimus, aptarimus ir seminarą pagal
skyriui priskirtą veiklos sritį.
2012 m. buvo parengtas jaunimo problemų sprendimo planas. Širvintų rajono savivaldybė
dalyvauja patirties perdavimo projekte „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veikloje „Naujų
bendradarbiavimo formų diegimas, plėtojant jaunimo centrų koncepcijas“ (Jonavos rajono
savivaldybės, įgyvendinančios rajono centro jaunimo centro koncepciją, partnerės – Širvintų rajono
savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė),
vyko susitikimai su jaunimo centro darbuotojomis, su savivaldybių partnerių valdžios atstovais,
jaunimo centrų darbuotojais. Jaunimo reikalų koordinatorius priėmė delegacijas iš Jonavos jaunimo
centro, supažindino Administracijos vadovus, darbuotojus, JRT narius, biudžetinių įstaigų
darbuotojus, jaunimą, suinteresuotus asmenis su jaunimo centro veikla, darbo pobūdžiu ir
finansavimo galimybėmis.
2012 metais buvo suoorganizuotos 5 diskusijos, kurių metu Nacionalinės plėtros instituto
darbuotojai susitiko su jaunimo organizacijomis bei savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų,
bendruomenių atstovais.
2.14. Žemės ūkio skyriaus darbuotojai, vykdydami pieno kvotų administravimą, 2012 m.
iš gamintojų gavo 14 paraiškų (K1-K12 formų), priėmė ir išsiuntė į Nacionalinę mokėjimo agentūrą
34 prašymus grąžinti pieno gamybos ir realizavimo kvotą iš spec. rezervo, išdalino 15 gamintojams
skirtų pranešimų (D1- D34), gautų iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. Buvo
priimtos 73 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos iš gamintojų,
turinčių tiesioginių pardavimų pieno kvotas. 2012 m. buvo priimti 5 ūkininkų prašymai dėl
ilgalaikių paskolų palūkanoms kompensuoti ir 1 ūkininko prašymas dėl trumpalaikės paskolos
apyvartinėms lėšoms formuoti. Per 2012 metus priimti 4 prašymai (3 ūkininkų ir 1 bendrovės)
draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti, 104 bitininkų (bičių laikytojų) paraiškos paramai gauti
už papildomą bičių maitinimą, 37 pavėlavusių išregistruoti gyvulius prašymai išmokoms už bulius,
karves žindenes ar telyčias gauti. 2012 m. suteikta parama 2 rajono ūkininkams iš ūkininkų ir
žemės ūkio kooperatyvų rėmimo fondo. Ūkininkams suteikta parama nelaimės atveju patirtų išlaidų
kompensavimui. 2012 m. rajono žemdirbiams buvo suorganizuoti mokymai ir seminarai aktualiais
žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais, teikiama visa reikalinga informacija spaudoje, rajono
Savivaldybės interneto puslapyje ir individualiai. Širvintų rajono seniūnijų seniūnai Žemės ūkio
skyriaus darbuotojams pateikė gautų 20 medžiojamųjų gyvūnų pasėliams padarytos žalos
įvertinimo aktų (bendras plotas 23,242 ha).
Rajone buvo įkurta 12 specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus. Ūkininkai
pasinaudojo programomis „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“,
„Nitratų direktyvos“ ir kt. 1 050 pieno gamintojų turi gauti išmokas už kvotinį pieną. 3 rajono
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ūkininkai prekiauja pieno produktais ir jų gaminiais Vilniuje mobiliuose ūkininkų turgeliuose.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruota 261 vnt. traktorių,
savaeigių mašinų ir jų priekabų. 2012 m. įsigyti 95 traktoriai, iš jų 34 nauji. Vykdant traktorių ir
traktorinių priekabų techninės būklės kontrolę, per metus atlikta 370 technikos vienetų techninių
apžiūrų. Už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą, techninę apžiūrą
į biudžetą sumokėti 20,27 tūkst. Lt. 32 žemės ūkio veiklos subjektas pasinaudojo Specialiosios
kaimo rėmimo programos parama, skirta apsirūpinantiems nauja žemės ūkio technika. Ūkininkų
ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių deklaravimas, draudimas (7 lentelė).
Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių deklaravimas, draudimas
7 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių
deklaravimas, draudimas
Iš viso rajone registruoti ūkininkų ūkiai:
Žemės ūkio bendrovės
Ekologiniai ūkiai
Per 2012 metus naujai įregistruoti, perregistruoti, patikslinti ūkininkų
ūkiai
Per 2012 metus ūkio subjektai deklaravo žemės ūkio naudmenas ir
pasėlius
Ūkininkai, besinaudojantys Europos Sąjungos parama
Registruotos ir atnaujintos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centre
Per 2012 metus ūkininkai draudė pasėlius

Skaičius
2 014
3
41
218
2 753
2 753
2 806
3

2.15. 2012 m. seniūnijos vykdė valstybines funkcijas, kurios yra įtrauktos į Savivaldybės
valdymo tobulinimo programą (8 lentelė).
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8 lentelė

Seniūnija

Alionių
Čiobiškio
Gelvonų
Jauniūnų
Kernavės
Musninkų
Širvintų
Zibalų
Iš viso:

25

Išduotų
mirties
liudijimų
skaičius

15
15
26
21
10
20
44
23
174

Išduotų
pažymų
apie dekl.
gyv. vietą
skaičius

Gyv.
vietos
dekl.
(atvyk. ir
išvyk.)
skaičius

Gyv. vietos
duomenų
keitimas

Įtrauktų į
gyv. vietos
neturinčių
asmenų
apskaitą
skaičius

Atliktų
notarinių
veiksmų
skaičius

Išduotų
pažymų
apie šeimos
sudėtį
ir
patvirt.
kitokią
faktinę
padėtį
skaičius

Parengtų
išrašų iš
namų
knygų
skaičius

Gyventojų
skundų
bei
atliktų
tyrimų
skaičius

Žemės,
vandens
telkinių
naudotojų
pranešimų bei
atliktų tyrimų
apie
medžiojamus
gyvūnus
skaičius

182
121
129
187
51
158
362
144
1 334

43
33
50
69
19
50
207
34
505

17
9
11
4
12
53

9
1
4
2
5
7
1
29

58
91
111
47
28
97
278
39
749

125
52
174
38
31
74
156
112
762

6
16
14
6
48
90

4
8
13
53
12
7
12
109

1
4
1
5
23
34

Išduotų
leidimų
laidoti
seniūnijos
kapinėse
skaičius

10
22
41
15
24
28
23
32
195
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3. Trečiojo tikslo ,,Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą
rajono įvaizdį“ įgyvendinimas:
3.1. Vykdant savarankiškąsias funkcijas, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis
skyriaus vyriausiasis specialistas skleidė ir platino informaciją visuomenei spaudoje ir interneto
svetainėje www.sirvintos.lt apie Savivaldybės vadovų (Tarybos sprendimai) bei Administracijos
veiklą (Direktoriaus įsakymai), svarbiausius įvykius, vykdomus projektus, bendruomenių,
organizacijų ir įmonių naujienas.
2012 m. Savivaldybės naujienas užsisakė 31 vartotojas. Visuomenei buvo suteikta
galimybė teikti pasiūlymus dėl rengiamų dokumentų, komentuoti Tarybos sprendimų projektus ir
už juos balsuoti, užduoti klausimus aktualiomis temomis, teikti pasiūlymus dėl rengiamų planavimo
dokumentų, tokiu būdu stengtasi įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimo procesą. 2012 m. buvo
atstovauta Širvintų rajono savivaldybei dalyvaujant didžiosiose miesto, rajono šventėse,
renginiuose, pildoma fotogalerija. Sukurti nauji interneto svetainės meniu skyriai: „Visuomenė
visuomenei“, „Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo grafikai“. Papildyti
viešųjų pirkimų, veiklos sričių, valstybinės kalbos skyriai naujomis skiltimis: „Informacija apie
vokų su pasiūlymais atplėšimo laiką“, „Skelbimai apie pradedamą pirkimą, apie nustatytą laimėtoją
ir ketinimą sudaryti sutartį bei apie sudarytą sutartį“, „Kalba – mūsų namai“, „Kai kurios rašybos
aktualijos“. Nuolatos atnaujinama interneto svetainės informacija.
Svetainė sutvarkyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.
3.2. Atstovaujant rajonui šalies viduje ir užsienyje Savivaldybė siekė kuo aktyviau
bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio valstybių savivaldybėmis. 2012 metais
Savivaldybės oficialios delegacijos viešėjo: birželio 8–10 d. Postavuose, Baltarusijos Respublika
festivalyje „Skamba cimbolai ir armonikos“; birželio 22–25 d. Lenkijos Respublikos Rakonevicų
savivaldybėje; rugpjūčio 24–27 d. Ščiolkovo rajono savivaldybėje, Maskvos apskritis, Rusijos
Federacijos Respublika.
2012 m. visiems Valdymo tobulinimo programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams
pasiekti panaudota 5 mln. 920,7 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
02 Švietimo programa
Programa užtikrina Širvintų rajono švietimo politikos formavimą, valdymo tobulinimą ir
numatytų darbų realizavimą. Programa siekiama realizuoti Vietos savivaldos įstatymu nustatytas
savarankiškąsias savivaldybės funkcijas (ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir
26

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
jaunimo neformalusis švietimas bei užimtumas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, vežiojimo
paslaugų teikimas ir priskirtąsias (ribotai savarankiškas) Savivaldybės funkcijas (vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16
metų mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje užtikrinimas).
Programa buvo siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymą (-si), padidinti mokymosi
prieinamumą įvairių poreikių turintiems mokiniams, įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos
bendrąjį planą, švietimo įstaigų aprūpinimą intelektualiniais ir materialiniais resursais, rūpintis
mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu, vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programas. Programos įgyvendinimui buvo numatyti trumpalaikiai tikslai.
Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos trumpalaikiai
tikslai:
1. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius.
3. Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinti
ikimokyklinių įstaigų prieinamumą.
1. Pirmojo tikslo „Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo
mokyklose“ įgyvendinimas:
1.1. Įgyvendinant pirmąjį trumpalaikį tikslą buvo siekiama sudaryti prieinamas ir
kokybiškas švietimo paslaugas kiekvienam rajono mokiniui, vaikui, suaugusiajam. 2012 m. sausio
24 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-13 buvo patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas.
Bendrajame plane buvo numatyta išsaugoti visas turimas mokyklas. Struktūriniai pertvarkymai
atlikti tik Širvintų pradinės mokyklos Družų ir Širvintų rajono Zibalų pagrindinės mokyklos
Kiauklių pradinio ugdymo skyriuose. Šiuose skyriuose nutrauktas ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo programų vykdymas.
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano paskirtis: sukurti prieinamumo ir kokybės
reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje. Savivaldybėje sudarytos sąlygos visiems
vietos bendruomenės nariams ugdytis (9, 10 lentelės).

27

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
Švietimo įstaigų tinklas
9 lentelė
Eil.
Nr.

Seniūnija
(teritorija)

1.

Alionių seniūnija

2.

Čiobiškio seniūnija

3.

Gelvonų seniūnija

4.

Jauniūnų seniūnija

5.

Kernavės seniūnija

Mokykla
Širvintų
rajono
pagrindinė mokykla

Alionių Širvintų rajono Alionių
pagrindinės mokyklos Juodiškių
pradinio ugdymo skyrius
Širvintų rajono Čiobiškio
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė
mokykla
Širvintų rajono Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Bartkuškio
pagrindinė mokykla

Širvintų rajono Barskūnų
pagrindinė mokykla

-

Širvintų rajono Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazija
6.

Mokyklos skyrius

Širvintų rajono Barskūnų
pagrindinės mokyklos Medžiukų
pradinio ugdymo skyrius
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos Kernavės
Juozo Šiaučiūno pradinio ugdymo
skyrius
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos Kernavės
ikimokyklinio ugdymo skyrius
Širvintų rajono Alfonso Petrulio
gimnazijos Musninkų
ikimokyklinio ugdymo skyrius

Musninkų seniūnija

7.

Zibalų seniūnija

8.

Širvintų miesto

9.

Širvintų miesto
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Širvintų rajono Zibalų
pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla

Širvintų rajono Alfonso Petrulio
gimnazijos Vileikiškių
ikimokyklinio ugdymo skyrius
-

Širvintų „Atžalyno“
progimnazija
Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija
Širvintų
lopšelis-darželis
Buratinas“
lopšelis-darželis
Širvintų

-
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10.
12.
13.

Širvintų miesto ir
rajono
Širvintų miesto ir
rajono
Širvintų miesto ir
rajono

„Saulutė“
Širvintų meno mokykla

-

Širvintų sporto mokykla

-

Širvintų rajono švietimo centras

Širvintų rajono švietimo centro
Pedagoginė psichologinė tarnyba

2012–2013 mokslo metų mokinių skaičius Širvintų rajono švietimo įstaigose
10 lentelė
Mokyklos pavadinimas

Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija
Širvintų rajono Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazija
Širvintų rajono Gelvonų
vidurinė mokykla
Širvintų „Atžalyno“
progimnazija
Širvintų rajono Alionių
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Barskūnų
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Bartkuškio
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Zibalų
pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų lopšelis-darželis
„Buratinas“
Širvintų lopšelis-darželis
„Saulutė“
Širvintų meno mokykla
Širvintų sporto mokykla
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Mokinių skaičius
2012-09-01
Iš viso
Ikimo- Priešmo- Pradinis Pagrindinis Vidurinis mokinių
kyklinis kyklinis ugdymas ugdymas ugdymas
ugdymas ugdymas
213
238
451
40

7

50

126

65

288

9

5

31

93

102

240

389

389

3

4

20

37

64

3

3

22

42

70

8

3

22

43

76

5

4

27

62

98

6

4

28

37

75

3

4

25

48

80

20

319

339

181

39

220

104

19

123
177
220
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1.2. Rajone buvo užtikrintas privalomas mokymas (-is) bendrojo ugdymo mokyklose.
Nelankančių mokinių iki 16 metų amžiaus nėra.
1.3. 2012 metų abiturientų brandos egzaminų rezultatai buvo geri (11, 12, ir 13 lentelės).

Brandos egzaminų rezultatai
11 lentelė
Valstybinis brandos
egzaminas

Laikiusiųjų egzaminą
mokinių skaičius

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių
skaičius (procentais)

115
81
70
37
16
34
11
88
10

95
95
100
100
100
100
100
100
90

Lietuvių gimtoji kalba
Matematika
Anglų kalba
Rusų kalba
Chemija
Biologija
Fizika
Istorija
Informacinės
technologijos

Valstybinis
brandos
egzaminas
Lietuvių
gimtoji kalba
Matematika
Istorija
Anglų kalba
Fizika
Chemija
Informacinės
technologijos
Rusų kalba
Biologija

Laikiusiųjų
skaičius

Neišlaikiusiųjų
skaičius

Įvertintųjų 149 balais (%)

Įvertintųjų 5099 balais (%)

12 lentelė
Įvertintųjų
100 balų (%)

115

6

52

42

0,9

81
88
70
11
16
10

4
0
0
0
0
1

63
61,4
64
54
56
40

32
36,4
35
46
44
40

0
2,3
1,4
0
0
10

37
34

0
0

40
71

33
29

0
0

Mokyklinis brandos
egzaminas
Lietuvių gimtoji kalba
Technologijos
Dailės
Muzika
30

Išlaikiusiųjų
egzaminą šalies
mokinių skaičius
(procentais)
92,4
93
99,6
99,3
94,9
92,7
97,5
98,4
92,7

Laikiusiųjų
egzaminą mokinių
skaičius
93
46
27
5

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių %

13 lentelė
Išlaikiusiųjų egzaminą
šalies mokinių %

91
100
100
100

96
99
98
96
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Valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai buvo organizuoti ir vykdyti griežtai
vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo reikalavimais.
1.4. Gerus egzaminų rezultatus lėmė mokytojų profesionalumas. Rajono ugdymo įstaigose
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija 2012 metais buvo vykdyta pagal Širvintų
rajono savivaldybės tarybos patvirtintas (2011 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 1-201), suderintas
su mokytojų, mokyklos tarybomis, programas. Pedagogų atestacija sudarė sąlygas skatinti
mokytojus tobulinti savo kompetenciją. Sudarytos sąlygos kiekvienam pedagogui siekti karjeros ir
įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją. 2009 metais atestuota
83,7 %, 2010 metais – 92,9 %, 2011 m. – 96 %, 2012 m. – 98,8 % rajono mokytojų.
1.5. Vadovų atestacija – vadovų teorinio pasirengimo, vadybinės veiklos ir jos rezultatų
įsivertinimas ir įvertinimas, kuriais vadovaujantis vadovams suteikiama trečioji, antroji arba pirmoji
kvalifikacinės kategorijos (14 lentelė).
14 lentelė
Eil.
Nr.

Švietimo įstaiga

1.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio
gimnazija
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla
Širvintų rajono Alionių pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Barskūnų pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Zibalų pagrindinė mokykla
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turima kvalifikacinė
direktoriaus
kategorija
Neturi kvalifikacinės
kategorijos

Turima kvalifikacinė
direktoriaus pavaduotojo
kategorija

2

2

2

2

2

2

2

Neturi kvalifikacinės
kategorijos

3

3

2

2

3
2
2

11.

Širvintų pradinė mokykla
2

12.

Širvintų meno mokykla

13.
14.
15.

Širvintų sporto mokykla
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“
Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“
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Kvalifikacinės
kategorijos neturi
2
2
2

2

Neturi kvalifikacinės
kategorijos
3
Pavaduotojas ugdymui –2,
pavaduotojas neformaliajam
švietimui – neturi.
Pavaduotojas ugdymui –2,
pavaduotojas neformaliajam
švietimui – neturi.
Pavaduotojo neturi
Pavaduotojo neturi
2
2
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1.6. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 2012 m. Širvintų rajono švietimo centras mokytojams
organizavo 81 kvalifikacijos tobulinimo renginį. Juose dalyvavo 2 046 dalyviai. Bendra trukmė –
829 akademinės valandos. Mokytojams buvo pasiūlytos 67 kvalifikacijos tobulinimo programos.
Pedagogai daugiausiai tobulino bendrąsias ir profesines kompetencijas.
1.7. Metodinę veiklą vykdė 22 metodiniai būreliai, rajono metodinė taryba. Veiklą
koordinavo Švietimo centras. 2012 metais įvyko 87 metodiniai renginiai (susirinkimai, diskusijos,
konferencijos, atviros pamokos, metodinės išvykos, metodinės dienos, kūrybinių metodinių darbų
parodos, knygų pristatymai). Juose dalyvavo 1 028 dalyviai. Buvo suorganizuoti 6 gerosios darbo
patirties seminarai. Šiuose seminaruose kompetencijas tobulino 106 dalyviai.
1.8. Mokinių vežiojimas. 2009–2010 mokslo metais geltonaisiais mokykliniais autobusais
buvo vežiojama 51 % mokinių, 2010–2011 mokslo metais geltonaisiais mokykliniais autobusais
buvo vežiojama 58 % mokinių. 2011–2012 mokslo metais geltonaisiais mokykliniais autobusais
buvo vežiojama 67,8 %, 2012–2013 mokslo metais į mokyklą ir iš jos yra vežami 906 mokiniai, iš
jų 643 (71 %) mokiniai vežami geltonaisiais mokykliniais autobusais.
Mokyklos naudojasi ir autobusų

parko paslaugomis. 2012–2013 mokslo metais yra

vežami:
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – 111 mokinių
Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos – 114 mokinių
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos – 56 mokiniai
Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos – 2 mokiniai
Širvintų pradinės mokyklos – 13 mokinių
1.9. Kaimo mokiniams sudaryta galimybė gyventi Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos ir Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos bendrabučiuose.
1.10. Siekdami ugdymo įstaigų materialinės bazės stiprinimo, mokyklose įgyvendinami
„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai, kurių dėka rajono mokyklose buvo atnaujinti ir
modernizuoti įvairūs kabinetai (266 232 Lt) (15 lentelė).
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„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai
15 lentelė
Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus
gimnazija
Širvintų „Atžalyno“
progimnazija

Širvintų rajono Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazija
Širvintų rajono Gelvonų
vidurinė mokykla
Širvintų rajono
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Prie rajono švietimo

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“
„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“
„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“
„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
materialinės bazės stiprinimo prisidėjo projektai, kuriuose

dalyvauja Širvintų rajono švietimo centras:
1. „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių
specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“
(projekto pradžia – 2012 m. gegužės 21 d., pabaiga – 2013 m. gegužės 31d.);
2. „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (projekto
įgyvendinimo pradžia – 2012 m. balandžio 19 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 22 d.).
1.11. Siekdamos ugdymo turinio tobulinimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, švietimo
įstaigos, Švietimo ir sporto skyrius, Švietimo centras dalyvavo Mokyklų tobulinimo programos
(MTP plius) minkštuosiuose ir Ugdymo plėtotės centro projektuose (16 lentelė).

Dalyvavimas projektuose
16 lentelė
Mokykla
Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“
Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinė mokykla

Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų rajono Alionių pagrindinė mokykla
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Projektas
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
„Besimokančių mokyklų tinklai – II“ (2012-06-01);
Nuo 2012-06-01 – mokykla jungiasi prie rajono
besimokančių mokyklų tinklų.
Rajono besimokančių mokyklų tinklai
„Besimokančių mokyklų tinklai – III“ (baigtas 2012
m. birželio mėnesį), „Pradinio ugdymo tobulinimas“
Rajono besimokančių mokyklų tinklai
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Širvintų rajono švietimo centras dalyvavo kaip partneris 8 ES finansuojamuose
projektuose ir 5 regioniniuose projektuose.
1.13. Stiprinant ir gerinant švietimo įstaigų materialinę bazę, svarus indėlis tenka
projektams: „Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ patalpų vidaus remontas ir įrangos įsigijimas“,
„Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimas siekiant sumažinti suvartojamos
energijos sąnaudas“. Įgyvendinamas projektas „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės
pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Pateikta paraiška dėl projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime
steigimas“.
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla kartu su Savivaldybe įgyvendina Europos
Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus: „Sportinės zonos pritaikymas bendruomenės
poreikiams“, „Gelvonų krašto muziejus – edukacinis krašto bendruomenės centras“.
2. Antrojo tikslo „Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius“
įgyvendinimas:
2.1. Vienas iš pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų tikslų – padėti mokiniams
pasirengti savarankiškam gyvenimui, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos
poreikius. Šį tikslą padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo organizavimas bendrojo ugdymo
mokyklose, ugdymas Širvintų meno ir sporto mokyklose ir profesinio informavimo taškai, kuriuose
mokiniai gauna informaciją profesinės karjeros planavimo klausimais. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.
mokyklos dalyvauja „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame
mokyme sukūrimas ir plėtra“ projekte.
2.1.1. Rajone veikia 6 profesinio informavimo taškai: Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijoje, Širvintų rajono Gelvonų vidurinėje mokykloje, Širvintų rajono Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazijoje, Širvintų rajono Bartkuškio, Širvintų rajono Alionių ir Širvintų rajono
Barskūnų pagrindinėse mokyklose.
2.1.2. Rajono mokiniams ir vaikams buvo sudarytos sąlygos savose mokyklose dalyvauti
popamokinėje veikloje. Neformaliojo švietimo būrelius lankė 72,4 % rajono mokinių. Didžioji dalis
neformaliojo švietimo valandų buvo skiriamos mokinių meniniams, sportiniams, socialiniams
gebėjimams ugdyti.
2.1.3. Meno mokykloje 2012–2013 mokslo metais yra ugdomi 177 mokiniai, Sporto
mokykloje – 220 mokinių.
2.1.4. Švietimo įstaigose mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius
nesikeitė, nors vaikų skaičius rajone mažėjo. 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, specialiųjų
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poreikių vaikų buvo 7,8 % (tiek pat kaip ir 2011 m.). Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, rajono mokyklose buvo 13,8 %.
Psichologinę pedagoginę pagalbą šiems vaikams teikia Širvintų rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė tarnyba. Pedagoginė psichologinė tarnyba 2012 metais atliko 50
nuodugnių specialiųjų poreikių mokinių įvertinimų, 12 mokyklinio brandumo įvertinimų. Teiktos
267 konsultacijos, iš jų – 50 grupinių ir 217 individualių.
2012 m. Švietimo centras organizavo mokiniams 60 neformaliojo švietimo renginių,
kuriuose dalyvavo 1969 rajono mokiniai:
13 dalykinių olimpiadų, kuriose dalyvavo 303 mokiniai
5 konkursus, kuriuose dalyvavo 301 mokinys
kartu su rajono metodiniais būreliais – 21 renginys vaikams, kuriuose dalyvavo
1030 mokinių
įgyvendinant įvairius projektus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – 10
neformaliojo vaikų švietimo renginių, kuriuose dalyvavo 198 rajono mokiniai
3. Trečiojo tikslo „Padėti vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, socialinius,
pažintinius poreikius“ įgyvendinimas:
3.1. Mieste veikia dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšelis-darželis „Saulutė“ ir
lopšelis-darželis „Buratinas“. „Saulutėje“ ugdyti 123 vaikai, „Buratine“ – 220 vaikų. Širvintų
rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai priklauso trys ikimokyklinio ugdymo skyriai:
Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje buvo ugdoma 15 vaikų;
Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje – 22 vaikai;
Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje – 10 vaikų.
Rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikė septynios 4 valandų mišraus amžiaus vaikų
grupės. Jas lankė 37 ikimokyklinio ir 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Širvintų pradinėje
mokykloje taip pat veikė 4 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 20 vaikų. Miesto
lopšeliuose-darželiuose veikė 10,5 valandos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 58
vaikai ir 15 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių, kurias lankė 285 vaikai. Kaimo ikimokyklinės
grupės buvo mišrios. Jas lankė 47 vaikai: 40 ikimokyklinio amžiaus ir 7 priešmokyklinio amžiaus
vaikai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo pakankamai vietų. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų
teikimo problema mieste buvo išspręsta, o kaimo teritorijoje gyvenantys galėjo pasinaudoti
bendrojo ugdymo mokyklų teikiamomis paslaugomis. Širvintų pradinėje mokykloje veikė dvi
pailgintos dienos grupės ir viena pailgintos dienos grupė veikė Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinėje mokykloje. Pailgintos dienos grupes lankė 99 vaikai.
35

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
2012 m. visiems Švietimo programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti
panaudota 19 mln. 227,3 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.

03 INFRATRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA

Programa siekiama subalansuoti Širvintų rajono teritorijų raidą, užtikrinti planavimo
dokumentų rengimą ir rajone esančių infrastruktūros objektų būklės gerinimą, verslo rėmimą ir jo
plėtros skatinimą bei padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos trumpalaikis tikslas yra
gerinti infrastruktūrą.
Programos keliami uždaviniai:
1. Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų rengimą.
2. Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą bei atlikti darbus ir
įgyvendinti projektus, susijusius su infrastruktūros gerinimu.
1. Pirmojo uždavinio ,,Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo
dokumentų rengimą“ įgyvendinimas:
1.1. Siekiant subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų
rengimą, 2012 m. gauti ir panaudos pagrindais užregistruoti VĮ Registrų centre 9 žemės sklypai:
trys Čiobiškio miestelyje, vienas Čiobiškio seniūnijoje, vienas Kernavės miestelyje, vienas Širvintų
mieste, du Gelvonų miestelyje, vienas Širvintų seniūnijoje.
2012 m. atlikti kadastriniai matavimai:
Širvintų ligoninės pastato ir priklausinių
Širvintų mieste esančių trijų garažų
Juodiškių sudegusių kultūros namų pastato
Juodiškių kaimo vandens bokšto ir artezinio gręžinio
Medžiukų kaimo vandens bokšto ir artezinio gręžinio
Musninkų miestelio vandens bokšto
Vileikiškių kaimo artezinio gręžinio
Širvintų kaimo vandens bokšto
Viesų kaimo vandens bokšto ir artezinio gręžinio
Akmenių kaimo vandens bokšto
Avižonių kaimo dviejų vandens bokštų ir vieno artezinio gręžinio
Kiauklių kaimo vandens bokšto
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Šešuolėlių I kaimo vandens bokšto
Surgėlų kaimo vandens bokšto
Lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato langų ertmių
2012 m. VĮ Registrų centre užregistruotas turtas Širvintų rajono savivaldybės nuosavybės
vardu: Kalnalaukio gatvė su asfaltuota automobilių stovėjimo aikštele; keliai Bagaslaviškis–Žičkai
ir Lemantaučizna–Pypliai; Juodiškių buvę kultūros namai; 10 vandens bokštų ir 5 arteziniai
gręžiniai.
1.2. Statybos srityje 2012 m. iš 159 fizinių ir juridinių asmenų priimti prašymai
specialiesiems architektūriniams reikalavimams nustatyti, iš jų nustatyti ir išduoti 152 specialieji
architektūros reikalavimai. Taip pat peržiūrėti, išnagrinėti ir suderinti įvairios apimties ir
sudėtingumo projektai: nesudėtingų statinių projektai – 177, techniniai projektai – 72; reklaminių
iškabų projektai – 7. Išduoti 26 patarimai raštu. Taip pat šiais metais išnagrinėti 94 prašymai išduoti
leidimus statyti ir rekonstruoti statinius, išduota 12 leidimų įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę
reklamą bei išduoti 68 leidimai statyti ir rekonstruoti statinius.
1.3. Teritorijų planavimo srityje iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir išnagrinėta apie
200 paraiškų detaliesiems ir specialiesiems žemėtvarkos, kaimo plėtros projektams rengti, išduotos
42 sąlygos ir 42 sąlygų sąvadai teritorijų planavimo dokumentams rengti, iš jų 2 specialiesiems
planams (savivaldybės lygmens), 38 detaliesiems planams, 59 sąlygų sąvadai kaimo plėtros
žemėtvarkos projektams ūkininko ūkio sodybos formavimui ir 42 žemės sklypų pertvarkymo
projektams rengti. 2012 m. birželio 28 d. parengtas ir patvirtintas Širvintų miesto teritorijos
bendrasis planas. Suorganizuota 10 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių, kurių metu buvo
suderinta 17 teritorijų planavimo dokumentų, iš jų 14 detaliųjų planų, du specialieji planai ir 1
bendrasis planas. Apsvarstyta su visuomene 17 teritorijų planavimo dokumentų. Patvirtinti 5
detalieji planai, 1 bendrasis planas, kurių rengimą organizavo Širvintų rajono savivaldybės
administracija. Dalyvauta 14 detaliųjų, dviejų specialiųjų ir vieno bendrojo plano viešo svarstymo
su visuomene procese, nuolat nagrinėjamos visuomenės pretenzijos, pastabos, skundai ir
pasiūlymai. Sudarytos 57 detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys.
Nuolat konsultuojami gyventojai teritorijų planavimo, žemės paskirties, sklypo ribų keitimo, viešo
svarstymo su visuomene klausimais, konsultuojami apie patvirtinto Širvintų rajono bendrojo plano
sprendinius.
2012 metais Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre
užregistruoti 94 dokumentai, iš jų:
žemės sklypų pertvarkymo projektai – 23
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žemės sklypų detalieji planai – 16
kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – 36
prilyginami detaliesiems planams – 4
specialieji projektai – 2
bendrasis planas - 1
Žemėtvarkos srityje 2012 m. nuolat renkami, analizuojami dokumentai ir teikiami
įsakymų projektai Administracijos direktoriui dėl žemės sklypų dydžių, ribų, paskirties būdo
pobūdžio ir naudojimo apribojimų. Reikalui esant rengiama medžiaga teismams. Nuolat
bendradarbiaujama su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono žemėtvarkos
skyriumi. Esant reikalui prie savivaldybės pastatų matuojami žemės sklypai. Peržiūrėta ir suderinta
47 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko ūkio sodybai formuoti. Peržiūrėti ir suderinti 22
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
Statybos srityje 2012 m. iš 102 fizinių ir juridinių asmenų priimti prašymai nustatyti
specialiesiems architektūros reikalavimams. Nustatyti ir išduoti 102 specialieji architektūros
reikalavimai. Išduoti 37 pritarimai raštu nesudėtingiems statiniams. Peržiūrėti, išnagrinėti ir
suderinti įvairios apimties ir sudėtingumo projektai:
nesudėtingų statinių projektai – 188 vnt
techniniai projektai – 57 vnt
reklaminių iškabų projektai – 7 vnt
žemės sklypų, prilyginamų detaliesiems planams – 13 vnt
Geodezijos srityje peržiūrėtos ir suderintos apie 296 topografinės nuotraukos ir
išpildomosios geodezinių nuotraukos. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje vykdomi geodeziniai
darbai nuolat tikrinami „GIS GEOMAP“ sistemoje. Išnagrinėta daugiau kaip 500 fizinių ir juridinių
asmenų prašymų dėl adresų suteikimo, topografinių nuotraukų, geodezinių, žemėtvarkos projektų
rengimo. Geodezinėms įmonėms išduodami išeities duomenys, reikalingi geodeziniams darbams
atlikti. Parengti Tarybos sprendimai dėl pavadinimų suteikimo gatvėms. Nuolat bendradarbiaujama
su geodezinius matavimus atliekančiomis įmonėmis bei VĮ Registrų centru. Dokumentai apie
adresų ir gatvių suteikimą yra nuolat perduodami VĮ Registrų centrui elektroniniu paštu.
Nuolat konsultuojami gyventojai, juridiniai asmenys naujų statybų rekonstrukcijų,
architektūros, interjero, reklamos, leidimų statyboms, teisinės registracijos, žemės sklypų aukcionų
klausimais.
2. Antrojo uždavinio ,,Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą bei
atlikti darbus ir įgyvendinti projektus, susijusius su infrastruktūros gerinimu“ įgyvendinimas:
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2.1. Infrastruktūros skyriaus darbuotojai, įgyvendindami antrąjį programos tikslą, vykdė
infrastruktūros objektų priežiūrą, modernizavimą ir plėtros programas, pagal savo funkcijas rengė
detaliuosius žemės sklypų ribų planus, techninius projektus ir rengė konkursinę dokumentaciją,
vykdė pastatų teisinę registraciją ir inventorizaciją, kelių, gatvių priežiūrą ir remontą, miesto
tvarkymo darbus ir kapinių priežiūrą. Organizavo vandens tiekimo paslaugą, gatvių apšvietimo ir
rekonstrukcijos darbus, gyvenamųjų patalpų šildymo ir remonto darbus, Širvintų rajono gatvių su
asfalto danga ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus, miesto gatvių horizontalų ženklinimą,
galimybių studijų projektavimo ir sąmatinių skaičiavimų paslaugą, techninę priežiūrą ir naudojamų
medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų paslaugą, vietinių kelių ir gatvių inventorizaciją ir
teisinę registraciją, techninių projektų ekspertizę, rezervinio fondo sukūrimą nenumatytiems
darbams vykdyti, kelio ženklų pagaminimą ir įrengimą.
2.2. 2012 m. buvo panaudotos Kelių direkcijos lėšos Širvintų rajono vietinės reikšmės
kelių ir gatvių priežiūros ir kitiems darbams (17 lentelė).
Kelių direkcijos lėšos Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai ir
kitiems darbams
17 lentelė
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Finansavimo sutartis Nr. S-0250, skirtas lėšų limitas 979 400,00 Lt

Atlikta darbų
neviršijant
skirto limito, Lt
972 699,90

Iš jų:
Išlaidos
1.

751 400,00 Lt

751 251,62

Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra

1.1.

Širvintų miestas

106 439,98

1.2.

Alionių seniūnija

30 505,51

1.3.

Čiobiškio seniūnija

16 645,16

1.4.

Gelvonų seniūnija

95 919,38

1.5.

Jauniūnų seniūnija

159 926,46

1.6.

Kernavės seniūnija

12 070,99

1.7.

Musninkų seniūnija:

120 418,80

1.8.

Širvintų seniūnija:

77 531,05

1.9.

Zibalų seniūnija:

80 125,60

Darbo projektų ir sąmatų sudarymo paslaugos paprastajam remontui atlikti
Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių darbų techninės
priežiūros bei naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir
bandymų paslaugos
Širvintų rajono savivaldybės gatvių ir kelių techninė inventorizacijos
paslaugos, gatvių ir kelių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos

11 687,15

2.
3.

4.
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1.

2.
3.
4.
5.

paslaugos
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių
įsipareigojimų vykdymas
228 000 Lt
Šivintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių darbų techninės
priežiūros bei naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir
bandymų paslaugos
Techninių projektų bendrosios ekspertizės paslaugos
Širvintų miesto Vakarinės gatvės tiesimo darbai
Tiltas per Musės upę (kap remontas)
Projekto ,,Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstravimas" techninio
projekto ekspertizės paslaugos
Finansavimo sutartis Nr. S-0557, skirtas lėšų limitas 150 000 Lt

Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių
įsipareigojimų vykdymas
150 000 Lt
1.
Širvintų miesto Vakarinės gatvės tiesimo darbai
2.
Širvintų miesto Vakarinės gatvės tiesimo darbai
Finansavimo sutartis Nr. S-0836, skirtas lėšų limitas 169 400 Lt
Išlaidos
43 800 Lt
16. Alionys-Ramaškonys, Alionių s.
17. Sodų gatvė, Širvintų m.
18. Įvažiavimas į turgų, Širvintų m.
19. Upelio gatvės šaligatviai, Širvintų m.
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių
įsipareigojimų vykdymas
182 500 Lt
1.
Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
1.1. Žvyro dangos profilio sluoksnio atstatymas Širvintų mieste
2.
Kelio ženklai su atramomis ir tvirtinimo detalėmis
Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių
įsipareigojimų vykdymas
125 600 Lt
1.
Tiltas per Musės upę (kap. remontas) Čiobiškio seniūnija
2012 m. skirta programos lėšų
1 298 800 Lt
Iš jų:
Išlaidos:
795 200 Lt
Sandoriai:
503 600 Lt

221 448,28
4 289,07
4 961,00
3 287,21
206 300,00
2 611,00
150 000,00
150 000,00
109 964,37
40 035,63
169 390,38
43 799,62

4 727,11
4 727,11
39 072,51
125 590,76
125 590,76
1 292 090,28
795 051,24
497 039,04

2.3. 2012 metais buvo paruošti, nupirkti ir įvykdyti socialinio būsto remonto darbai. P.
Cvirkos g. 9, Širvintose, baigti įrengti 4 socialiniai būstai. Kalnalaukio g. 5 esančiuose dvejuose
socialiniuose būstuose įrengtas centrinis šildymas.
2.4. Įgyvendinant priemonę „Viešųjų darbų programa“ buvo sudarytos sąlygos žmonių
užimtumui. 2012 m. bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, socialinę riziką ir socialinę atskirtį
patiriantys asmenys buvo įdarbinti ir dirbo miesto, rajono ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei
teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus. Kartu su Lietuvos darbo biržos
Širvintų skyriumi buvo laikinai įdarbinti 129 žmonės: Širvintų mieste, Alionių, Čiobiškio, Gelvonų,
Jauniūnų, Kernavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijose.

40

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
2.5. Širvintų rajone tvarkymo darbų, įskaitant kapinių priežiūrą, gatvių valymą, sniego
valymą, atlikta už 559,8 tūkst. Lt. (18 lentelė).
Gyvenviečių tvarkymo ir kapinių priežiūros darbai
18 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teritorija
Širvintų miestas
Alionių seniūnija
Čiobiškio seniūnija
Gelvonų seniūnija
Jauniūnų seniūnija
Kernavės seniūnija
Musninkų seniūnija
Širvintų seniūnija
Zibalų seniūnija

Atlikta darbų
(tūkst. Lt.)
453,00
7,30
14,10
20,60
11,30
21,00
7,20
16,50
8,80

Taip pat 2012 m. pradėti rengti Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros bei Širvintų rajono
elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialieji planai.
Širvintų rajono savivaldybės administracija, kartu su UAB „Širvintų vandenys“,
vykdydami projektą ,,Neries upės baseino investicinės programos I etapas (Zarasai, Visaginas,
Utena, Ignalina, Molėtai, Ukmergė, Širvintos, Švenčionys)“ Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 įvykdė
gyventojų prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų ES komisijos reikalavimus (106 %).
Širvintų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB „Širvintų
vandenys“, 2012 m. padėjo iš dalies įgyvendinti investicinį projektą: „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų k.)“. Prie naujų
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų Širvintų m. ir Širvintų k. prisijungė 87 namų ūkiai.
Toliau yra vykdomi Kernavės nuotekų valymo įrengimų statybos, Kernavės gyvenvietės,
vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo darbai.
2.6. 2012 metais kartu su Valstybine darbo inspekcija organizuotos darbdavių ir
darbuotojų konsultacijos darbų saugos, darbo higienos ir darbo teisės klausimais. Įvykdyta
privalomi įvadiniai darbų saugos 219 instruktažų taip pat įvykdytas Savivaldybei priklausančių
gesintuvų patikros ir atnaujinimo darbų pirkimas. Vestas privalomas Savivaldybės administracijos
darbuotojų gaisrinės saugos mokymas.
2.7. Savivaldybės savarankiškąją funkciją – sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas – vykdo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas, taip pat prie šios funkcijos įgyvendinimo prisideda įsteigtos komisijos:
Širvintų rajono verslo plėtros komisija ir Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.
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Atsižvelgiant į Širvintų rajono verslo plėtros komisijos 2012 m. spalio 9 d. protokolą Nr.
KP-42, 2012 m. spalio 10 d. priimtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-210
„Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2013
metams“, kuriuo patvirtinti 2013 metų veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą,
fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, galiosiantys visus 2013 metus, ir patvirtinti lengvatų, taikomų
gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, dydžiai.
2012 m. buvo išduota:
3 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
28 vienkartinės licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse
1vienkartinė licencija, suteikianti teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose
3 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
6 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose
185 leidimai, suteikiantys teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių
metu;
1 leidimas, suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
8 leidimai viešųjų renginių organizavimui
2 kelių transporto veiklos licencijos kortelės
1 leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi
12 kelių transporto veiklos licencijos kopijų
2012 m. visiems infratruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos tikslams
įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 1 mln. 166,1 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
Programa skirta užtikrinti nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą Savivaldybės
teritorijoje. Įgyvendinant šios programos tikslus ir uždavinius, siekiama pagerinti sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą, jų kokybę bei sudaryti tinkamas sąlygas seniūnijoms, sporto
klubams, bendruomenėms skatinti rajono gyventojus aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje,
organizuoti sporto ir sveikatingumo renginius rajone.
Įgyvendinant programą 2012 m. atlikti šie darbai: dantų protezavimo paslaugų teikimo
išlaidų kompensavimo programos vykdymas, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos dalinis
finansavimas, visuomenės sveikatos priežiūra, Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo
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specialiosios programos vykdymas, sporto renginių organizavimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas – sveikatos sistemos reforma, siekiamybė
užtikrinti aiškią sveikatos priežiūros šalyje tvarką ir kokybiškas medicinos paslaugas. Šalyje
vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija palietė ir mūsų rajono asmens sveikatos
priežiūros įstaigas. Tai yra laipsniška bei kryptinga visuomenės sveikatos priežiūros reforma.
Įvertinus dabartinę sveikatos infrastruktūros situaciją rajone, vienas iš pagrindinių šiuo metu
sveikatos priežiūros sistemos reformos elementų yra sveikatos priežiūros sistemos restruktūrizacija
optimizuojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą: per 2010–2012 m. jau uždarytas
chirurgijos skyrius, sumažintos paslaugos reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje. VšĮ Širvintų
ligoninė priskirta rajono lygmens įstaigai pagal ligoninių tinklo optimizavimą. Vykdant
restruktūrizavimą iškilo įstaigos infrastruktūros racionalaus bei efektyvaus panaudojimo klausimas.
Žmogiškųjų išteklių trūkumas neužtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, o mažėjantis
rajono gyventojų skaičius, kvotų nustatymas stacionariniam gydymui veikia finansinius ir
ekonominius įstaigos rodiklius. Savivaldybės taryba nusprendė išnuomoti laisvas VšĮ Širvintų
ligoninės patalpas. 2012 metais buvo atliekama slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus renovacija.
Širvintų rajono savivaldybėje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Širvintų
rajono pirminis sveikatos priežiūros centras, kuriame yra psichikos sveikatos skyrius, odontologų
kabinetai bei vaikų konsultacija, dvi ambulatorijos, bendruomenės sveikatos kabinetai, teikiantys
paslaugas kaimo gyventojams. Sveikatos priežiūros paslaugas taip pat teikia uždaroji akcinė
bendrovė Širvintų sveikatos centras, uždaroji akcinė bendrovė Širvintų psichikos sveikatos centras
bei trys privatūs odontologijos kabinetai. Nuo 2012 m. sausio 1 d. greitosios medicininės pagalbos
dispečerinės paslaugas teikia Vilniaus greitosios medicininės pagalbos dispečerinė, trūkstamą
dviems brigadoms 2012 metais finansavimą garantavo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos
priežiūros centras. Antrinio lygio stacionarias paslaugas teikia VšĮ Širvintų ligoninė. Širvintų rajono
savivaldybė iš savo biudžeto remia gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, skirdama lėšų
sveikatos priežiūros įstaigoms renovuoti, paslaugų prieinamumui gerinti. Savivaldybės teritorijoje
vykdomos valstybinės ir specializuotos prevencinės programos. Visuomenės sveikatos programos
finansuojamos Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšomis. 2012 metais bendra lėšų suma buvo 15 706 Lt (privalomojo sveikatos draudimo lėšos – 10
920 Lt ir 20 proc. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 14 130
Lt). Finansuotų programų skaičius 2012 metais buvo 13. Sezono metu suorganizuotos 7 vasaros
stovyklos 65 vaikams, 21 varžybos, kuriose dalyvavo 838 asmenys, surengtos 34 parodos
sveikatinimo tema, kurias aplankė 1164 asmenys, 113 klausytojų išklausė 8 paskaitas,
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suorganizuota 11 edukacinių kelionių, kuriose dalyvavo 166 dalyviai, įvyko 48 debatai, kuriuose
dalyvavo 1 077 asmenys, parengti 28 stendai, išleisti 66 specialūs leidiniai (kalendoriai), vienas
pranešimas perskaitytas tarptautinėje konferencijoje, informacija spaudoje sveikatinimo klausimais
pateikta 16 kartų, išleista 200 vnt. lankstinukų. Šios veiklos rezultato vertinimo kriterijai: sumažėjo
sergamumas, smurtas prieš draugus, konfliktinės situacijos; padidėjęs mokinių žingeidumo lygis,
pagerėja vaikų psichinė sveikata, bendravimo įgūdžiai, suvokimo lygis bei sustiprėjo mokinių
pasaulėžiūra, skatinanti užimtumą bei savišvietą.
2012 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija pasirašė Sveikatinimo veiklos
sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir dvišalę bendradarbiavimo sutartį
su Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos biuru dėl visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo ir vykdymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Šiam darbui iš savivaldybės
biudžeto buvo skirta 5 000 Lt. Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos biuras pateikė visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2012–2013
m.m. planą. Biuras kartu su rajono Švietimo centru, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į piliečių
fizinio pasyvumo problemą, surengė seminarą „Patrauklios vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinio
aktyvumo ugdymo formos“, aktyviai dalyvauta šiaurietiško vaikščiojimo mokymuose. Rajone
įvyko mokinių kuprinių svėrimo akcija. Jos tikslas buvo išsiaiškinti mokyklinės kuprinės svorį ir jos
sąsają su mokinio kūno svoriu. Biuras pateikė demografinės, socialinės-ekonominės būklės 2011
metų ataskaita. Antri metai atliekama savivaldybės gyventojų sveikatos būklės stebėsena. Vertinami
pokyčiai lyginami su kitų savivaldybių ir bendrais Lietuvos rodikliais. Biuro darbo ataskaita
pristatoma metinėje konferencijoje.
2012 metais pasirašyta trišalė sutartis tarp Vilniaus teritorinės ligonių kasos, VšĮ Širvintų
ligoninės ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos dėl dantų protezavimo paslaugos
pensininkams ir neįgaliems žmonėms. Savivaldybės administracija skyrė 5 000 Lt prisidėdama prie
šios paslaugos atlikimo. 2012 metais iš dalies kompensuotos dantų protezavimo paslaugos 5
asmenims.
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2012 metais dalyvavo sveikatos apsaugos
ministerijos

koordinuojamose

tarpinstitucinėse

programose:

Vaikų

sveikatos

stiprinimo,

Valstybinėje alkoholio programoje ir Maudyklų vandens stebėsenos programoje.
Rajono švietimo įstaigose dirba 4 visuomenės sveikatos specialistės. Jos užsiima viena iš
prioritetinių sveikatos veiklos sričių, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, kurią įgyvendinant
siekiama turėti išsamią informaciją apie vaikų gyvensenos įpročius (žalingus įpročius, fizinį
aktyvumą), kurie nulemia didelį vaikų sergamumą.
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Sporto politiką koordinuoja Švietimo ir sporto skyrius, o ją įgyvendina sporto įstaigos:
sporto mokykla, sporto klubai, viešosios įstaigos, vykdančios sportinę veiklą rajono savivaldybės
teritorijoje.
Siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, dirbama įvairiose
Sveikatos apsaugos ministerijos sudaromose komisijose ir darbo grupėse, dalyvaujama
konferencijose bei seminaruose. Prioritetinės sporto šakos: futbolas, krepšinis, žolės riedulys, stalo
tenisas, lengvoji atletika, plaukimas, virvės traukimas bei netradicinės sporto šakos. Aktyvus
sportas Širvintose turi gilias tradicijas, sportininkai yra pasiekę aukštų rezultatų.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas, įgyvendindamas programos trumpalaikį tikslą – ugdyti visuomenės sportiškumą ir
propaguoti sveiką gyvenimo būdą, organizavo sportinius renginius.
2012 m. pagrindiniai sporto renginiai: Lietuvos jaunučių kompleksinės sporto
žaidynės, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto žaidynės, Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės, Lietuvos moterų ir vyrų žolės riedulio, stalo teniso, Lietuvos „Sekmadienio“ futbolo
lygos ir salės futbolo II–os varžybos.
Lietuvos jaunučių kompleksinėse sporto žaidynėse šeštoje rajonų grupėje (varžėsi 13
savivaldybių) mūsų rajonas užėmė šeštą vietą. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose,
trečioje rajonų grupėje, Širvintų rajonas laimėjo pirmą vietą. Širvintų pradinė mokykla ir Atžalyno
progimnazija laimėjo pirmąsias vietas.
Lietuvos vyrų žolės riedulio čempionato varžybose mūsų rinktinė komanda laimėjo
aukso medalius uždarųjų patalpų ir lauko varžybose. Moterų rinktinė komanda šiose varžybose
užėmė ketvirtąsias vietas. Lietuvos jaunių, jaunučių merginų

pirmenybių varžybose Širvintų

komandos laimėjo pirmąsias vietas. Lietuvos berniukų jaunučių pirmenybėse mūsų komanda
laimėjo antrąją vietą. Mokinių (U–14 ir U–12) varžybose laimėjome pirmąsias vietas.
Lietuvos moterų Aukščiausios lygos stalo teniso čempionato varžybose rinktinė
komanda laimėjo penktąją vietą. Vyrų rinktinė komanda Lietuvos I – os lygos stalo teniso
pirmenybių varžybose laimėjo trečiąją vietą. Lietuvos jaunių komandinėse čempionato varžybose
Širvintų rajonas laimėjo pirmąją vietą.
Lietuvos „Sekmadienio“ futbolo lygos čempionato varžybose Širvintų rajono futbolo
rinktinė komanda užėmė ketvirtąją vietą. Lietuvos salės futbolo II–os lygos pirmenybių varžybose
Širvintų futbolininkai laimėjo pirmąją vietą.
Širvintų rajono seniūnijų sporto žaidynėse pirmąją vietą laimėjo Kernavės seniūnijos
sportininkai, antrąją vietą užėmė Jauniūnų, trečiąją – Širvintų seniūnijos sportininkai.
45

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
Čiobiškio ir Širvintų seniūnijų smiginio, tinklinio, krepšinio komandos dalyvavo
Lietuvos seniūnijų finalinėse varžybose Jonavoje. Geriausiai sekėsi smiginio sporto šakos
atstovams, jie užėmė ketvirtąją vietą. Susumavus komandinius rezultatus mūsų rajonui atiteko 33
vieta Lietuvoje.
Savivaldybės administracija kartu su Širvintų rajono neįgaliųjų draugija surengė
neįgaliųjų žmonių sporto žaidynes, kuriose dalyvavo apie 60 žmonių.
Širvintų rajone 2012 m. buvo surengtos krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso,
plaukimo, šachmatų, seniūnijų bendrojo ugdymo mokyklų futbolo „Ežiogolas“, paauglių krepšinio
„Kai mūsų širdys plaka išvien“, paplūdimio tinklinio varžybos.
Tai pat Savivaldybės administracija kartu su UAB „Underchill Baltic“ ir „Trys
valetai“ surengė kalėdines šachmatų ir salės futbolo varžybas.
Mokinių vasaros atostogų metu Širvintose buvo surengti paauglių krepšinio „Kai
mūsų širdys plaka išvien“, „Oranžinio kamuolio“ ir futbolo „Odinio kamuolio“ turnyrai, kuriuose
žaidė įvairaus amžiaus rajono vaikai, tokiu būdu buvo padidintas vaikų užimtumas.
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas glaudžiai bendradarbiauja su
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Lietuvos sporto draugija
,,Žalgiris“, Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir kitomis sporto organizacijomis.
Sporto salėje (VšĮ Širvintų laisvalaikio centras, o nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. Širvintų
sporto mokykla) sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėnesiais buvo surengta daug rajoninių,
respublikinių žolės riedulio, salės futbolo, stalo teniso ir kitų sporto šakų varžybų. Baseiną
lengvatinėmis sąlygomis sausio–gegužės mėnesiais lankė

23 mokiniai, besigydantys skoliozę,

„Atžalyno“ progimnazijos ir sporto mokyklos auklėtiniai (210 treniruočių) nemokamai naudojosi
baseino paslaugomis.
2012 m. Sveikatingumo programos tikslų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui
panaudota 379,20 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
Programa skirta vykdyti savivaldybės aplinkos apsaugos valdymą, sudaryti sąlygas, kad
būtų užtikrintas ilgalaikis ir stabilus vietos ekonomikos vystymasis, vietos bendruomenės
saugumas, aukštesnė gyvenimo kokybė, švari, patraukli ir saugi aplinka. Prie šio bloko priskiriamas
ir atliekų tvarkymas.
Aplinkos apsaugos programos tikslas:
1. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei vykdyti žalos aplinkai prevenciją.
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Šio tikslo ,,Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei vykdyti žalos aplinkai prevenciją”
įgyvendinimas.
2012 m. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Širvintų rajone buvo įdiegta 91 %. Pagal
UAB „Ecoservice“ pateiktus duomenis, Širvintų rajone buvo surinkta ir išvežta apie 3 167,92 tonas
mišrių komunalinių atliekų, 56,18 tonų didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų – 174,04 tonos: popieriaus
– 35,21 tonos, stiklo – 94,72 tonos, plastiko – 44,11 tonų. Su Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija pasirašyta sutartis dėl dotacijos gavimo bešeimininkių padangų atliekų surinkimui ir
transportavimui Širvintų rajone. Jos metu išvežta 33,54 tonos bešeimininkių padangų. 2012 metais
Savivaldybei buvo teikiamos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti
ar atnaujinti. Taip pat nagrinėti piliečių pareiškimai ir skundai dėl Širvintų rajono aplinkos
tvarkymo, higienos ir sanitarijos taisyklių pažeidimų, Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos
taisyklių nesilaikymo, Širvintų rajono savivaldybės gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių
nesilaikymo. Surašyti du administraciniai teisės pažeidimo protokolai dėl Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-293 patvirtintų Širvintų rajono
savivaldybės gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių 36, 35, 40 ir 14 punktų nesilaikymo.
2012 metais išduoti 45 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. UAB „Lanigera“ sumokėjo atstatomąją vertę už saugotinų
želdinių iškirtimą – 73 524 Lt. Nupirkti ir pasodinti medžiai (12 vienetų) dešinėje Širvintos upės
pakrantėje, Kalnalaukio g. 45, pagal suderintą želdinimo projektą. Iškirsti pavojingi medžiai,
augantys Širvintų miesto senosiose kapinėse.
Apmokėtos

išlaidos

miško

sklypų

savininkams,

valdytojams

ir

naudotojams,

įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones (VĮ
Ukmergės miškų urėdijai – 43,635 tūkst. Lt). 2012 m. iš VšĮ Ekologinio švietimo centro buvo
užsakytas periodinis leidinys „Žaliasis pasaulis“ aplinkosaugos ir gamtos pažinimo temomis
Širvintų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekoms. Širvintų rajono švietimo centrui perduota
kanceliarinių prekių aplinkosauginiams renginiams rengti už 1 tūkst. Lt. Prisidėta prie
aplinkosauginės akcijos „Darom 2012“ organizavimo, nupirkti šiukšlių maišai ir pirštinės.
2012 m. balandžio 18 d. pasirašyta sutartis su UAB „Nuaras“ dėl gyvūnų globos ir
kontrolės paslaugų teikimo ir tarnyba buvo kviesta 3 kartus.
2012 m. Aplinkos apsaugos programos tikslų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui
panaudota 339,70 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
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06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS
PROGRAMA

Programa siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą ir kultūros paveldą,
yra pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir kultūrinius poreikius,
aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei skatinti turizmo plėtrą. Programą įgyvendina
Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius ir
biudžetinės įstaigos: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka bei jų filialai.
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius kartu su biudžetinėmis
įstaigomis, vykdydami programą, 2012 m. siekė įgyvendinti šiuos trumpalaikius tikslus:
1. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas.
2. Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje.
3. Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos.
1 Pirmojo tikslo „Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas“ įgyvendinimas:
1.1. 2012 metais buvo vykdomi tęstiniai projektai: „Širvintų rajono viešosios bibliotekos
rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“ bei „Turizmo informacijos ženklų ir stendų
įrengimas“.
Per 2012 metus projekto „Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir
kultūros centro modernizavimas“ buvo padaryti šie darbai: ardymo darbai; grindų įrengimas; sienų
apdaila; lubų apdaila; šildymas, ventiliacija, vandentiekis, kanalizacija, elektra; teritorijų tvarkymas
už 754,0 tūkst. litų. Taip pat yra parengti informacinių stendų ir informacinių kelio ženklų Nr. 637,
Nr. 638, Nr. 642 supaprastinti techniniai projektai, rengiamas ženklų piliakalniams, pilkapiams,
pilkapynams, senkapiams ir kultūros ir istorijos vietoms pažymėti supaprastintas techninis projektas
ir pėsčiųjų tako, laiptų ir apžvalgos aikštelės su infrastruktūra įrengimo prie Janionių piliakalnio
techninis projektas.
2. Antrojo tikslo „Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“
įgyvendinimas:
2.1. Įgyvendinant kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje, skyriaus darbuotojai siekė
sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su vietos etnokultūra, etninėmis tradicijomis,
dvasiniu ir istoriniu paveldu. 2012 m. rugsėjo 8, 20, 22 d. suorganizavo Europos paveldo dienas
„Genius loci. Vietos dvasia“ ekskursijas rajone, vykdė 8 piliakalnių tvarkymą ir priežiūrą, buvo
užkonservuotas Šešuolėlių II buvusios dvaro sodybos gyvenamasis namas. Taip pat koordinavo:
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Lietuvos prioritetinį tęstinį renginį Vyresniųjų šokių grupių konkursą sambūrį „Iš aplinkui“,
tarptautinį dainuojamosios poezijos festivalį „Tai aš“, regioninius renginius: tradicinę
armonikininkų šventę „Antano armonika“ ir „Mažoji armonika“; šiuolaikinių šokių festivalį –
konkursą „Pasisemkime energijos“; Vilniaus apskrities konkursinę liaudies meno parodą „Aukso
vainikas–2012“; tradicinę kaimo kapelų šventę-varžytuves „Vainikas Maironiui“; rajoninius
renginius: krašto folkloro ir liaudiškos muzikos šventę „Suprašė žvirblalis“; miesto šventę „Puokštė
Širvintoms”; rudens šventę „Ruduo – vestuvių metas“; šventinį koncertą miestelėnams ir renginių
rėmėjams „Retro Kalėdos“ bei valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimus.
2012 metais Šîrvintų rajono savivaldybė palaikė tarptautinius ryšius su užsienio
partneriais: Savivaldybės oficialios delegacijos viešėjo: birželio 8–10 d. Postavuose, Baltarusijos
Respublika festivalyje „Skamba cimbolai ir armonikos“; birželio 22–25 d. Lenkijos Respublikos
Rakonevicų savivaldybėje; rugpjūčio 24–27 d. Ščiolkovo rajono savivaldybėje, Maskvos apskritis,
Rusijos Federacijos Respublika.
3. Trečiojo tikslo „Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos“
įgyvendinimas:
3.1. Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama viešųjų bibliotekų
informacijos modernios sklaidos, didelį dėmesį skyrė literatūrinio palikimo sklaidai, parengė 4
atminimo lentas iškiliems žmonėms atminti: rašytojui Viktorui Brazauskui, rašytojui, kunigui
Nikodemui Švogžliui-Milžinui, Nepriklausomybės Akto signatarui Alfonsui Petruliui, rašytojui
Ignui Jurkūnui-Šeiniui, prozininkui, poetui Juozui Kruminui, memuaristui Kazimierui Skebėrai.
Viešojoje bibliotekoje 2012 metais suorganizuoti 739 renginiai, parodos. Iš jų: Viešojoje
bibliotekoje – 126, filialuose – 613. Svarbiausi renginiai: susitikimai su vaikų rašytojais Ona
Jautake, Kęstučiu Kasparavičiumi, V. Vytautu Landsbergiu, Pauliumi Juodišiumi, su žurnalo
„Šeimininkė“ vyr. redaktore Dalia Juškiene, psichologu Timu Petraičiu. Viešojoje bibliotekoje ir
filialuose vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kraštiečio Alfonso Balsevičiaus eilėraščių knygos
pristatymas. Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektą „Apie žodį – išliekanti ir
sugrįžtantį“. Per metus bibliotekose apsilankė – 104 576 lankytojai. Iš jų: Viešojoje bibliotekoje –
35 590, filialuose – 68 986.
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programai 2012 m. buvo panaudota
2 450,4 tūks. Lt.
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07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
Programa skirta pagerinti melioracijos sistemų būklę, žemdirbystės sąlygas bei vykdyti
ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių rėmimą.
Žemės ūkio programos trumpalaikiai tikslai:
1. Pagerinti melioracijos sistemų būklę ir žemdirbystės sąlygas.
2. Remti ūkininkus ir žemės ūkio bendroves.
1. Pirmojo tikslo ,,Pagerinti melioracijos sistemų būklę ir žemdirbystės sąlygas“
įgyvendinimas:
1.1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra vykdoma
pagal statinių būklės patikrinimo duomenis ir pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005
m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-271 patvirtintus prioritetus.
Atsižvelgiant į turimas lėšas, skirtas valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
statinių remontui, neplanine tvarka buvo atlikta:
1.

Bartkuškio k. v. melioracijos darbų projekto Nr. 5-1968 m. grovyje Nr. 1 atliktas
avarinis pralaidos remontas (išvalyta nuo sąnašų pralaida, išvalytas ir pagilintas
griovys, kadangi vanduo nepratekėjo pro pralaidą, ardė griovio šlaitus, kilo pavojus
kelio nušliaužimui).

2.

Juodiškių k. v. melioracijos darbų projekto Nr. 4-1984 m. atliktas avarinis drenažo
sistemos Nr. 13 rinktuvo „a“ remontas (išvalytas griovys, atstatyti sugedę esami
melioracijos statiniai).

Į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbuotojus 2012 m.
dėl melioracijos statinių gedimų kreipėsi 20 žemės naudotojų, iš jų 2 žemės naudotojams atlikti
melioracijos statinių avariniai remonto darbai, pagerinantys naudojamos dirbamos žemės būklę.
Išduota 41 vnt. sąlyga detaliesiems planams ir techniniams projektams melioruotoje žemėje rengti,
3 vnt. sąlygų miško užsodinimo techniniam projektui rengti, parengti ir išduoti 167 vnt.
geografiškai koordinuotų melioracijos planų ištraukų topografinėms nuotraukoms ruošti, suderinta
265 vnt. topografinių nuotraukų, suderinta 14 vnt. projektų, išduotos 4 pažymos dėl atliktų darbų
melioruotoje žemėje, dviem žemės sklypų savininkams išduotos melioruotos žemės planų kopijos,
atlikta 12 melioracijos statinių apžiūrų seniūnijose pagal gyventojų pranešimus ir pagal užmirkusius
žemės ūkio paskirties žemės plotus, atliktos dvi kasmetinės hidrotechnikos statinių apžiūros, iki
einamo mėnesio 5 dienos VĮ Valstybės žemės fondui teiktos ataskaitos apie vykdomus ir atliktus
melioracijos remonto ir rekonstrukcijos darbus, melioracijos statinių būklę. Atlikti valstybei
nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai ir
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darbai, susiję su melioracijos statinių kompiuterinių bazių eksploatavimu, atnaujinta šiems darbams
atlikti reikalinga programinė įranga.
2012 m. baigtas įgyvendinti projektas „Širvintų rajono Jauniūnų seniūnijos Jauniūnų
kadastrinės vietovės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“, projekto vykdymo metu rekonstruota
8,738 km griovių, 9 pralaidos. Lėšos šio projekto įgyvendinimui skirtos iš Valstybės kapitalo
investicijų programos.
2012 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno
nesiekiančios investicijos“ Širvintų rajono ūkininkai pateikė 5 paraiškas melioracijos griovių
priežiūrai atlikti. Programos įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir penkerius metus vykdyti
tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą prižiūrint 7,12 km griovių. Ši programa bus vykdoma
ir 2013 metais.
1.2. Širvintų rajono savivaldybės administracija, dalyvaudama žemiau išvardintų
melioracijos sistemų naudotojų asociacijų įgyvendinamuose projektuose, partnerės teisėmis
prisideda prie Širvintų rajono žemės ūkio plėtros ir pritaikymo infrastruktūros gerinimo bei tinkamo
projektų įgyvendinimo. 2012 m. Širvintų rajono Gervėčių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
gavo paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir
miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ ir
įgyvendino vandentvarkos projektą „Širvintų rajono Gervėčių vietovės melioracijos statinių
rekonstrukcija“. Projektas buvo finansuojamas 90 proc. iš ES struktūrinių fondų ir 10 proc. iš
asociacijos lėšų. Iš viso atlikta darbų už 665 517,60 litų, iš jų rangos darbų – už 600 800,00 Lt.
Projekto metu pasiekti rodikliai:
Rekonstruota:
1. Melioracijos griovių – 1,52 km,
2. Pralaidų – 2 vnt.,
3. Rinktuvų ilgis – 5,018 km,
4. Nusausinta 117,79 ha žemės ploto.
Šiuo projektu bus pagerintos ūkininkavimo sąlygos sausinamuose plotuose, bus mažinamas
gruntinio vandens užterštumas griovių baseinuose, padidės žemės ūkio plėtra, patrauklesnis taps
Širvintų rajono kraštovaizdis.
2. Antrojo tikslo ,, Remti ūkininkus ir žemės ūkio bendroves“ įgyvendinimas.
2012 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktos 3 paraiškos: „Kernavės Kerniaus
gatvės sutvarkymas“, kurio vertė – 1 039 143,00 Lt, „Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos
Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“, kurio vertė –
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1019 902,00Lt), „Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
įrengimas“ vertė – 743 036,00 Lt.
Pasirašytos paramos sutartys projektų:
„Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas“, vertė – 1 039 143,00 Lt
„Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų
pritaikymas bendruomenės poreikiams“, vertė – 1 019 902,00Lt
„Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas“,
vertė – 743 036,00 Lt
„Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“, vertė –
29 200,00 tūkst. Lt
Pradėtas įgyvendinti projektas „Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos Vileikiškių
pradinio ugdymo skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas“, vertė – 241 490,00 tūkst. Lt.
Bendra įgyvendinamų projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinama planavimo būdu už – 3 335 571,00 Lt.
Pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės plėtros strategijos I prioriteto priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“, 2012 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti
šiuos projektus:
1. „Sporto aikštyno Kernavėje tvarkymas“ (vertė – 235, 39 tūkst. Lt).
2. „Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas“ (vertė – 190,59
tūkst. Lt).
3. „Širvintų kaimo sporto aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (vertė – 139,55
tūkst. Lt).
4. „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas bendruomenės
poreikiams“ (vertė – 237,29 tūkst. Lt).
5. ,,Anciūnų kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (vertė – 397, 82 tūkst.
Lt).
6. „Čiobiškio bendruomenės viešosios erdvės tarp Kranto, Vilties gatvių bei Musės ir Neries
santakos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (vertė – 216,55 tūkst. Lt).
7. ,,Kiauklių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (vertė – 475,4 tūkst. Lt).
8. „Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštyno pritaikymas benruomenės
poreikiams“ (vertė – 237,26 tūkst. Lt).
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Taip pat parengta ir pateikta projekto „Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje“
paraiška pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės plėtros strategijos I prioriteto priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“, kurios vertė – 245 638,00 Lt.
2012 m. Žemės ūkio plėtros programos tikslų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui
panaudota 298 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.

08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES
MAŽINIMO PROGRAMA
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa siekiama
sukurti ir įgyvendinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų sistemą rajone užtikrinant valstybės
garantuotą piniginę paramą (išmoką vaikams, socialinę paramą moksleiviams, paramą gimus
kūdikiui bei mirties atveju ir kitas piniginės paramos rūšis), optimizuojant socialinių paslaugų
teikimo tinklą, siekiant aprėpti visus rajono gyventojus, kurie negali savarankiškai pasirūpinti
savimi, plėsti paslaugų įvairovę, sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į visuomenę, sukurti
efektyvią socialinio darbo sistemą, stiprinančią rajono gyventojų socialinį saugumą.
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos
trumpalaikiai tikslai:
1. Padėti visuomenei spręsti socialines problemas.
2. Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų socialinei
atskirčiai mažinti.
1. Pirmojo tikslo „Padėti visuomenei spręsti socialines problemas“ įgyvendinimas:
1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos bei sveikatos
skyriaus darbuotojai (15 specialistų, iš jų 8 karjeros valstybės tarnautojai ir 7 asmenys, dirbantys
pagal darbo sutartį) bei Širvintų rajono socialinių paslaugų centras 2012 m. siekė, kad socialinė
parama ir paslaugos būtų orientuotos į tuos asmenis, kuriems jų labiausiai reikia, didesnis dėmesys
skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amžiaus, vienišiems asmenims,
neįgaliesiems, skurdo, socialinės atskirties, vaiko teisių pažeidimų prevencijai. Socialinės paslaugos
buvo teikiamos sutelkiant Savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas. Padidėjusi
darbuotojų darbo patirtis ir kompetencija užtikrino teikiamos socialinės paramos kokybę.
Organizuojant ir teikiant socialinę paramą, paslaugas praėjusiais metais prioritetas buvo teikiamas
tiems žmonėms, kurie turėjo sudėtingiausių socialinių problemų ir negalėjo patys pasirūpinti
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savimi. Socialinė parama ir paslaugos buvo organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas pačių
žmonių aktyvumas ir atsakomybė už save ir savo šeimą.
1.2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius atlieka
socialinių paslaugų administravimo funkciją. Taip pat viena iš skyriaus kompetencijai priskirtų
funkcijų – socialinio darbo koordinavimas ir organizavimas rajone. 2012 m. Socialinės paramos
ir sveikatos skyrius gavo 31 prašymą apsigyventi socialinės globos įstaigose, iš jų patenkinti –
29, 2 asmenys parašė prašymą įrašyti į eilę. Stacionarių globos paslaugų poreikis yra
patenkinamas 100 proc. 2012 metais 33 asmenys buvo apgyvendinti socialinės globos įstaigose, iš
jų 3 asmenys

psichoneurologinio pobūdžio globos namuose. Savivaldybė pirko 2012 metais

socialinės globos paslaugas 15 vaikų, 10 suaugusių asmenų su psichine negalia ir 20 neįgalių ir
pagyvenusių asmenų.
1.3. 2012 m. pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas rajone buvo Socialinių paslaugų
centras – mišri socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas
įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centro veikla buvo
organizuota krizių, socialinės globos ir paslaugų į namus organizavimo padaliniuose. Šioje
įstaigoje

buvo

teikiamos

informavimo,

konsultavimo,

psichosocialinės,

atstovavimo,

tarpininkavimo ir transporto teikimo paslaugos, taip pat buvo pasirūpinta gyventojų laikinu
apnakvindinimu bei techninės pagalbos priemonių aprūpinimu. 2012 m. Socialinių paslaugų
centras organizavo ir teikė pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos,
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas rajono gyventojams (19 lentelė).
Socialinės paslaugos suteiktos 2012 metais
19 lentelė
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
Informavimas, konsultavimas, atstovavimas,
tarpininkavimas
Transporto paslaugų organizavimas
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

1.
2.
3.
4.

Krizių centre suteiktos paslaugos
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
7.
7.1.
7.2.
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Specialiosios socialinės paslaugos
Socialinės priežiūros paslaugos
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Socialinė globa
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Dienos socialinė globa

Suteikta
9602 paslaugos
136 asmenims
133 asmenims
27 asmenims
152 šeimos
3755
103 asmenims
3625 paslaugos
57 (gavėjas) paslauga
44 (gavėjai) paslaugos
13 (gavėjai) paslaugos
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1.4. Siekiant gerinti ir skatinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ir Socialinių paslaugų centro 2012 m. buvo organizuojami
pasitarimai įvairiais klausimais, teikiamos konsultacijos, metodinė medžiaga. Taip pat buvo
bendradarbiauta (organizuoti susitikimai, pasitarimai ir diskusijos) su rajono asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovais, mokyklomis, lopšeliais-darželiais, NVO, socialinių paslaugų įstaigomis,
Širvintų darbo birža, VSDFV Širvintų skyriumi, kitomis savivaldybėmis. Širvintų rajono teritorijoje
2012 m. socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikė 10 socialinių paslaugų įstaigų:
2 stacionarios:
1. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.
2. Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai.
8 nestacionarios:
1. Asociacijos „Vileikiškių bendruomenė“ vaikų dienos centras ,,Lašelis“.
2. VšĮ Bartkuškio vaikų dienos centras.
3. VšĮ Bagaslaviškio vaikų dienos centras.
4. VšĮ Širvintų vaikų dienos centras.
5. Širvintų rajono neįgaliųjų draugija.
6. Širvintų rajono žmonių bendrija „Lemties bičiuliai“.
7. Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.
8. Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.
2012 m. nebiudžetinių įstaigų programų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų
skirta 40 tūkst. Lt. Finansuotos 4 programos: Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos „Specialaus
transporto paslaugų teikimas“,

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos „Patalpų išlaikymas ir

socialinių paslaugų darbo organizavimas neįgaliesiems bendruomenėje“, VšĮ Širvintų rajono vaikų
dienos centro „Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas Širvintų vaikų dienos centro kuruojamose
šeimose“, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centro „Dar kartą pabūkime drauge“ ir
asociacijos „Vileikiškių kaimo bendruomenė“ vaikų dienos centro „Lašelis“ „Vaikų respublika“.
1.5. Viena iš pagrindinių Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijų – vykdyti
socialinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos biudžetą
sudaro:
Valstybės biudžeto lėšos. Iš valstybės biudžeto finansuojamos valstybinės šalpos
išmokos, išmokos vaikams, būsto pritaikymas žmonėms su negalia
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Valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos (specialiosios tikslinės dotacijos
savivaldybės biudžetui), laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų
šaltam ir karštam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), socialinė parama mokiniams
Savivaldybės biudžeto lėšos. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama vienkartinė
parama, socialinės paslaugos, būsto pritaikymas žmonėms su negalia
2012 m. valstybinėms funkcijos atlikti (šalpos išmokoms, transporto išlaidų
kompensacijoms, pagalbos (priežiūros) ar slaugos tikslinėms kompensacijoms, vienkartinės
išmokos Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 1940–1990 m. okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų
šeimoms buvo skirta 4 mln. 942,2 tūkst. Lt, panaudota – 4 mln. 936,8 tūkst. Lt.
Nuolat besikeičianti socialinė ir ekonominė situacija rajone lemia socialinei paramai
skiriamų Savivaldybės biudžeto lėšų pokyčius. 20 lentelėje pateikti 2007–2012 metų duomenys
apie Savivaldybės biudžeto ir socialinei apsaugai skirtų lėšų pasiskirstymą (20 lentelė).
Savivaldybės biudžeto ir socialinei apsaugai skirtų lėšų pasiskirstymas
20 lentelė

Metai

Bendras Savivaldybės
biudžetas (tūkst. Lt)

Socialinei apsaugai
skirtos lėšos (tūkst. Lt)

Proc. nuo bendro
Savivaldybės biudžeto

2007
2008
2009
2010
2011
2012

37 010,6
48 206,2
41 442,7
41 325,8
39 694,2
38 139,2

3 631,0
4 330,3
5 313,1
7 551,8
8 117,7
7 988,6

9,8
9,0
12,0
18,3
20,4
20,9

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai 2012 m. nustatytu laiku, tinkamai
vykdė teisingą ir teisėtą piniginės socialinės paramos skyrimą ir išmokėjimą teisės aktų nustatyta
tvarka, taip pat priiminėjo ir nagrinėjo prašymus (informavo, konsultavo) piniginės socialinės
paramos ir kitų išmokų skyrimo bei mokėjimo klausimais, nes rajono gyventojai kreipėsi daugiau
nei 14 000 kartų (21 lentelė).
Socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimas 2012 metais
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
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Išmokos pavadinimas
Socialinės pašalpos
Bendra tvarka
Išimties tvarka
Kompensacijos
Išmokos vaikams

Gavėjų skaičius
3 340
3 303
37
4 145
1 025

21 lentelė
Šeimų skaičius
1 397
1 390
7
2 549
582
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4.
5.
6.
7.
8.

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Šalpos išmokos
Globos (rūpybos) išmokos
Vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba
įsikurti
Mokinių aprūpinimas mokyklinėmis
priemonėmis
Moksleivių nemokamas maitinimas
Laidojimo pašalpos
Transporto išlaidų kompensacijos
Vienkartinės
išmokos Ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) 1940-1990
m. okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų
šeimoms
Specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijos
Vienkartinė išmoka
Skirtas nemokamas maitinimas socialiai
remtiniems asmenims (maitinimo talonai)
Išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos
priėmimo įrangai įsigyti, kompensacija

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

41
163
1 054
93

41
160
1 007
77

10

10

903

532

1 014
270
19

596
x
19

1

1

1

1

15

15

0

0

294

294

1.6. 2012 m. buvo teikiama ES parama žemės ūkio maisto produktais remtiniems rajono
gyventojams, kuri buvo paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nustatytus kriterijus. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai praėjusiais
metais teikė pagalbą religinei bendrijai Lietuvos Caritas, atsakingai už šios akcijos administravimą:
rengė asmenų, kuriems skiriami maisto produktai iš intervencinių atsargų, sąrašus, dalino maisto
produktus rajono gyventojams. 2012 m. intervencinėmis maisto atsargomis buvo paremti 3 284
Širvintų rajono gyventojai (2008 m. – 1 789, 2009 m. – 3 290, 2010 m. – 3 920, 2011 m. – 3 715).
Taip pat buvo tarpininkauta Maisto bankui ir Širvintų rajono NVO vykdant labdaros akcijas.
Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais

2012 m. 20 asmenų buvo

paskirtos vienkartinės pašalpos dėl ligos, kilusio gaisro, asmens dokumentų tvarkymo ir kitų atvejų
(7,7 tūkst. Lt).
1.7. Vadovaujantis Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu (Žin.
2012, Nr. 60-3042) 2012 m. visuomenei naudingiems darbams (aplinkos tvarkymo, pagalbos
seneliams ir neįgaliesiems, tvarkyti apleistus kapus ir kapines ir kt.) buvo pasitelkti 553 rajono
gyventojai.
1.8. Praėjusiais metais, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo
13 d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
57

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012
metų veiklos ataskaita
skyrimo tvarkos aprašu, buvo vertinami rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. Priimti 309
sprendimai dėl socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, trumpalaikės ar
ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo (2008 m. – 65, 2009 m. – 348, 2010 – 310, 2011 –
296). Įgyvendinant skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka
teismuose vykstančiose bylose dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo,
atstovaujami asmenų su negalia, senyvo amžiaus žmonių interesai. 2012 m. dalyvauta 8 teismo
procesuose dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo, kuriuose dėl įvairių
priežasčių, t. y. asmens neįgalumo, senatvės, negebėjimo savarankiškai patenkinti būtiniausių
poreikių, suvokti aplinkos veiksnių, specialiųjų poreikių tenkinimo ar notarinių veiksmų atlikimo, 6
asmenims nustatyta rūpyba ir skirti rūpintojai, 1 asmeniui nustatyta globa ir paskirtas globėjas.
1.9. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2012 m. dalyvavo įgyvendinant Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos tarpinstitucinės programos „Nacionalinė neįgaliųjų
socialinės integracijos 2010–2012 metais programa“ priemonese: teisės aktų nustatyta tvarka
finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus bei teisės aktų
nustatyta tvarka finansuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.
1.10. 2012 m. skyriaus specialistai dalyvavo įvairių administracijos direktoriaus įsakymais
sudarytų komisijų darbe: analizavo socialines situacijas ir ieškojo jų sprendimo būdų, tyrė įvairių
socialinių grupių asmenų gyvenimo ir buities sąlygas bei rengė Administracijos direktoriaus
įsakymus, Tarybos sprendimų projektus (buvo pakoreguoti ar naujai parengti 5 tvarkos aprašai),
įvairias ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Sveikatos apsaugos ministerijai

ir kt. Taip pat

skyriaus specialistai aktyviai dalyvavo rengiant Širvintų rajono savivaldybės 2013–2015 metų
strateginį veiklos planą, rengė aktualius rajono gyventojams informacinio pobūdžio straipsnius
socialinės paramos, paslaugų teikimo, sveikatos klausimais, kurie buvo publikuoti rajoninėje
spaudoje, bendravo ir teikė spaudos atstovams įvairią informaciją, atsakinėjo į klausimus.
1.11. 2012 m. parengtas ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Širvintų
rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų planas. Numatytos
socialinės

grupės, kurioms reikalinga teikti

prioritetinės

ar plėsti socialines paslaugas

žmonių

(t. y. socialinės

rizikos šeimos ir jų vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, pagyvenę ar seni asmenys
su sunkia negalia, nepakankamas

pajamas turintys ir skurstantys asmenys ir jų šeimos) ir

prioritetinės socialinės paslaugos, t. y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, socialinių
įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.
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2. Antrojo tikslo „Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų
socialinei atskirčiai mažinti“ įgyvendinimas:
2.1. 2012 m. įgyvendinant antrąjį trumpalaikį tikslą – pritaikyti aplinką ir priemones
socialinei atskirčiai mažinti, buvo nuolat rūpintasi neįgaliųjų gerove:
133 rajono žmonės su negalia aprūpinti būtiniausiomis techninėmis pagalbos
priemonėmis
136 asmenims suteikta transporto paslauga
1 neįgaliajam pritaikytas būstas ir aplinka
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių
nustatymo bei tenkinimo tvarką, Savivaldybės administracija 2012 m. nustatė 55 pensinio amžiaus
asmenims specialiųjų poreikių lygius (didelių, vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grupes prilygino
specialiųjų poreikių lygiui ir išdavė neįgaliųjų pažymėjimus.
2.2. 2012 m. siekiant sumažinti socialinę atskirtį neįgaliesiems ir rūpinantis neįgaliųjų
gerove buvo finansuoti 4 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai.
Projektų finansavimui skirta 87,0 tūkst. Lt, iš kurių 79,0 tūkst. Lt sudaro valstybės biudžeto lėšos ir
8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšos. Socialinės paslaugos buvo suteiktos 260 neįgaliųjų.
2012 m. Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos
tikslų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui panaudota 7 mln. 183 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto
lėšų.

09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos paskirtis – įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybei perduotas valstybinę (organizuoti savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos darbą) ir savarankiškąją (dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant
viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas) funkcijas.
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos trumpalaikiai tikslai:
1. Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį.
2. Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės ir jos turto apsaugą.
Šios

programos

trumpalaikius

tikslus

įgyvendina

Širvintų

rajono

savivaldybės

administracija kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu bei Širvintų rajono savivaldybės
priešgaisrine tarnyba.
1. Pirmojo tikslo ,,Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį” įgyvendinimas.
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Širvintų rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti viešąją tvarką, žmonių
saugumą ir nusikalstamų veikų prevenciją, kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu 2012 m.
vykdė tęstinę prevencinę programą „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir rajone“. Šios programos
tikslas – ne tik padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą, bet ir skatinti
visuomenės aktyvumą, bendradarbiavimą su policijos ir seniūnijos darbuotojais nusikalstamumo
prevencijos srityje siekiant palaipsniui perduoti saugios aplinkos formavimo iniciatyvą
bendruomenės aktyviems nariams.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai, Administracijos vadovai, darbuotojai ir seniūnai
kartu su bendruomenės atstovais ir policijos darbuotojais, dalyvaudami Visuomeninės tarybos prie
Širvintų rajono policijos komisariato veikloje, svarstė svarbiausias Širvintų rajono policijos
komisariato bei vietos bendruomenės bendradarbiavimo kuriant saugią aplinką rajonui priskirtose
teritorijose kryptis ir formas, teikė patariamojo, rekomendacinio pobūdžio sprendimus. Viešoji
tvarka priklauso nuo esamos kriminogeninės būklės rajone (22 lentelė).
Nusikalstamų veikų pokytis

Užregistruota nusikalstamų veikų
ištirta
Nusikalstamų veikų viešose vietose
ištirta

2011 metai
340
38,8 %
37
15

22 lentelė
2012 metai
394
65 %
39
30

Kaip matyti lentelėje pagal statistinius duomenis 2012 m. užregistruota 2 nusikalstamom
veikom viešose vietose daugiau negu 2011 m., bet 2012 m. ištirtų nusikalstamų veikų proc.– 76,9
(2011 m. – 40,5 proc.). Į pagalbą policijos darbuotojams buvo kviečiami policijos rėmėjai ir
aktyvūs, visuomeniški žmonės. 2012 m. buvo 25 policijos rėmėjai: 18 policijos rėmėjų ir 7 jaunieji
policijos rėmėjai. Atrinkti policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais 2012 m. patruliavo 35
kartus.
2012 m. Savivaldybės administracijos ir Širvintų policijos komisariato prevencinė
programa „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir rajone“ buvo skirta saugiai aplinkai formuoti,
visuomenės aktyvumui bei pilietiškumui skatinti. Širvintų miesto ir rajono gyventojams buvo
platinta informacija apie saugios kaimynystės projektą ir galimybes jame dalyvauti, buvo
suorganizuoti susitikimai su bendruomenės nariais, Savivaldybės, seniūnijų atstovais ir policijos
pareigūnais. Gyventojai skatinami steigti saugios kaimynystės grupes, sudaryti bendradarbiavimo
susitarimus su policijos ir seniūnijos darbuotojais formuojant saugią aplinką gyvenamoje vietoje.
2012 m. jau buvo 10 saugios kaimynystės bendruomenių (2011 m. – 8).
2012 m. Savivaldybė skyrė 5 tūkst. Lt policijos transporto priemonių degalams įsigyti.
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2. Antrojo tikslo ,,Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės
ir jos turto apsaugą” įgyvendinimas:
2.1. Įgyvendinant Savivaldybei priskirtą valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją,
Širvintų rajono savivaldybės administracija su Priešgaisrine tarnyba vykdė visuomenės ir jos turto
apsaugą nuo gaisrų, teikė pirminę pagalbą avarijų, katastrofų ir kitų ekstramalių situacijų atvejais.
Įgyvendinant valstybinę Savivaldybei perduotą funkciją, 2012 m. daugiausia dėmesio buvo
skiriama gaisrų likvidavimui (Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2012 m. vyko į 63 gaisrus, 2011
m. – į 86 gaisrus) bei gelbėjimo darbams (2012 m. atlikti 39 gelbėjimo darbai, 2011 m. – 23),
ugniagesių saugumui (surengtos 4 mokomosios pratybos) ir kvalifikacijos kėlimui (36 ugniagesiai
kėlė kvalifikaciją).
Širvintų rajono savivaldybės administracija organizavo 4 Ekstremalių situacijų komisijos
posėdžius. Posėdžių metu buvo patvirtinta pasirengimo galimam potvyniui priemonių planas,
prevencinių priemonių planas siekiant išvengti gaisrų atvirose teritorijose ir pasirengimo šaltajam
periodui, taip pat buvo aptarta 2012 metų civilinės saugos būklės analizė. Buvo organizuotos
civilinės saugos funkcinės pratybos, Širvintų rajono ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei
institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai aprūpinant miesto gyventojus
vandeniu.
2012 m. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos tikslų įgyvendinimui ir
rodiklių pasiekimui panaudota 716,1 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTUS
2012−2013 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Projekto pavadinimas

23 lentelė
Bendra projekto
vertė, Lt

Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės
įstaigų darbuotojų mokymas

284 898,00

Širvintų rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas

82 352,95

Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Tarybos narių
mokymai
Širvintų rajono savivaldybės finansų valdymo ir strateginio
planavimo sistemų plėtra
Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas
Širvintų miesto ir rajono detaliųjų planų rengimas
Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir
aplinkos infrastruktūros gerinimas
Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato
ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams
Širvintų mieste esančio Beržės upelio būklės gerinimas
Širvintų lopšelio - darželio ,,Buratinas" patalpų vidaus
remontas ir įrangos įsigijimas
Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimas
siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas
Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros centro
modernizavimas
Širvintų rajono Jauniūnų seniūnijos Jauniūnų kadastrinės
vietovės griovių ir jų statinių rekonstrukcija
Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės elektros tinklų infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas
Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų Širvintų mieste detaliųjų
planų parengimas
Teritorijos nuo Igno Šeiniaus g. iki Staviškių gatvės Širvintų mieste
detaliojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo
specialiojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų
naudojimo specialiojo plano parengimas
Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno
sutvarkymas
Buvusios Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus
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130 966,00
36 545,40
950 000,00
357 745,38
112 797,60
1 067 429,06
829 386,94
679 239,34
782 658,92
1 294 805,00
6 060 000,00
240 000,00
156 894,00
216 894,00
252 247,00
46 409,00
208 618,00
163 391,37
1 039 142,99
287 900,00
1 008 217,60
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Širvintų rajono buvusio Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus sporto
aikštyno sutvarkymas
Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimas

241 490,00
736 102,00

Sporto aikštyno Kernavėje tvarkymas

235 392,52

Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas

190 586,43

Širvintų kaimo sporto aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams

139 550,00

Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas
bendruomenės poreikiams

199 690,81

Anciūnų kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams

397 821,07

Čiobiškio bendruomenės viešosios erdvės tarp Kranto, Vilties gatvių bei
Musės ir Neries santakos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams

216 550,00

Kiauklių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams

475 400,82

Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštyno pritaikymas
bendruomenės poreikiams

237 262,25

Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje

326 844,00

Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas

3 358 053,86

Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimas

3 650 774,74
Iš viso:

26 694 057,05

PLANUOJAMOS PATEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKOS 2013 M.
Projekto pavadinimas

Priemonė

Širvintų
miesto
gatvių
raudonųjų linijų specialiojo Teritorijų planavimas
plano parengimas
Širvintų miesto žaliųjų plotų
Teritorijų planavimas
specialiojo plano parengimas
1,1 ha teritorijos
mieste
detaliojo
parengimas

Širvintų
plano Teritorijų planavimas

Širvintų rajono strateginio Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų
plėtros
planai
ir
plėtros plano atnaujinimas
savivaldybių
(ilgalaikiai
/
trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai

63

24 lentelė
Preliminari projekto
vertė, Lt
214 170,00
207 031,00

17 520,00

103 248,00
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Turizmo informacijos ženklų
ir stendų įrengimas Širvintų
rajone ir privažiavimo prie
Pykuolio kalno įrengimas
Širvintų Lauryno Stuokos–
Gucevičiaus
gimnazijos
pastato
rekonstravimas,
siekiant
sumažinti
suvartojamos
energijos
sąnaudas II etapas

Viešosios turizmo infrastruktūros
ir paslaugų plėtra regionuose

441 177,00

Viešosios
paskirties
pastatų
rekonstravimas regioniniu lygiu

395 505,84

1 378 651,84

Iš viso:

2013 M. PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI DALYVAUJANT PARTNERIO
TEISĖMIS
25 lentelė
Projekto pavadinimas

Preliminari
projekto vertė, Lt

Priemonė

Kielių kadastrinės vietovės Lietuvos kaimo plėtros 2007 –2013 m.
melioracijos
statinių programos priemonė „Žemės ūkio ir
rekonstravimas
miškininkystės
plėtra
ir
pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Žemės ūkio
vandentvarka“.

1 322 459,00

Iš viso

1 322 459,00

REZERVINIAI PROJEKTAI, KURIE PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI 2013 M., JEI BUS
PATVIRTINTAS FINANSAVIMAS
26 lentelė
Preliminari projekto vertė,
Projekto pavadinimas
Lt
Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstrukcija
8 125 000,00
Širvintų ir Trakų rajonų turizmo informacijos sklaida

358 000,00

Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpų vidaus remontas ir
įrangos įsigijimas

1 467 300,00

Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos pastato
rekonstravimas, siekiant sumažinti suvartojamos energijos
sąnaudas

2 000 000,00

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros centro
Kiauklių filialo pastato rekonstrukcija (Kaimo atnaujinimas ir
plėtra)

1 008 217,60

Iš viso
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12 958 517,60
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ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIUOSE
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 METAMS
Projekto pavadinimas
Širvintų rajono Gervėčių vietovės
melioracijos statinių rekonstrukcija
Neries baseino investicinės
programos I etapas (Zarasų,
Visagino, Utenos, Ignalinos,
Molėtų, Ukmergės, Širvintų,
Švenčionių savivaldybės) Širvintų
rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų
m., Širvintų k.)
Centralizuotas savivaldybių
paslaugų perkėlimas į el. erdvę

Priemonės pavadinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
m. programos priemonė „Žemės ūkio
ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Žemės
ūkio vandentvarka“
Neries baseino investicinės
programos I etapas (Zarasų,
Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų,
Ukmergės, Širvintų, Švenčionių
savivaldybės) Širvintų rajone
„Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra“
Elektroninės valdžios
savivaldybėse

paslaugos
Iš viso:

__________________________________________
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27 lentelė
Projekto vertė, Lt

604 782,00

13 263 157,00

17 359 277,08

22 597 372,00
53 824 588,08

